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ESTRESSE E DOENÇA PERIODONTAL
MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA-FAESF
LUCAS ANDRADE MESQUITA-FAESF
DHESSYCA LOURRANNE OLIVEIRA DE CARVALHO-FAESF
WÉLLYA NUNES DE CARVALHO-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SOUSA E SILVA-FAESF
Introdução: A lista de problemas de saúde que podem surgir em função do estresse é imensa. Algumas
dessas causas estão relacionadas à doença periodontal. Objetivo: Esclarecer a relação de fator de risco
entre a baixa da imunidade causada pelo estresse na doença periodontal. METODOLOGIA: Tratou-se de
uma pesquisa utilizando-se da técnica de revisão de literatura a partir dos seguintes elementos: A busca de
estudos foi realizada a partir de um buscador, Google Acadêmico e de uma base de dados “SCIELO”
(Scientific Eletronic Library Online), tendo como descritores: doença periodontal, estresse, cortisol. Os
critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português, disponibilizados online os
critérios de exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. Resultados: Foi
utilizada como ferramenta de busca o Google acadêmico com 28 resultados e SCIELO com 1 resultados. Dos
artigos analisados, 19 eram feitos a partir de revisão de literatura (70%), 3 artigos eram estudo de caso
(10%),4 artigos eram pesquisa de campo(15%), e 2 artigos eram caso clínico(5%). Conclusão: A partir de
estudos relacionados a periodontia pode-se concluir a influência do estresse na baixa da imunidade
causada pela queda no nível de cortisol e por consequência maior severidade e progressão da doença
periodontal.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA PERIODONTAL, ESTRESSE, CORTISOL.
__________________________
MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA
RUA SÃO DOMINGOS - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: crsbarbosa3@gmail.com
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O JUS POSTULANDI NA JUSTICA DO TRABALHO E O PJE: REFLEXOS NO ACESSO À JUSTICA
FRANCIMAR MOTA GOMES-FAESF

O PJe, Processo Judicial Eletrônico, tem por finalidade a informatização do judiciário visando a migração da
prática de atos jurídicos para o mundo virtual e a Justiça do Trabalho adota tal sistemática pois prima pela
celeridade processual. No entanto essa implantação pode gerar reflexos nesta especializada, sobretudo
quanto ao princípio do jus postulandi. Tendo acesso à justiça sem a participação de advogado, o usuário do
jus postulandi tem direito de acompanhar o andamento do seu processo. No entanto, com a
implementação do PJe, tal jurisdicionado encontra alguns obstáculos, tais como o certificado digital, o
cadastro desta assinatura no PJe, o conhecimento prévio das normas internas de funcionamento do
sistema, o acesso à internet, além de outras que possam existir. Para o presente estudo utilizou-se uma
linguagem formal, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica descritiva com método indutivo que
analisou determinados dados para a formulação de um conceito geral, com realização de pesquisas
exploratórias que estabeleceram critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa.
Objetivou-se, dessa forma, analisar os reflexos do PJe na Justiça do Trabalho em relação à prestação
jurisdicional do jus postulandi. O ideal de acessibilidade trazido pela informatização do processo trabalhista
mitigou, de certa forma, o instituto do jus postulandi que, de igual modo, tem por finalidade facilitar o
acesso ao judiciário daqueles que se encontram em situação de hipossuficiência. Dessa forma, observou-se
que a aplicação do PJe na justiça laboral trouxe obstáculos para aqueles que ingressam com ações
trabalhistas sem o acompanhamento técnico, visto que a exigências para a sua aplicabilidade vão além do
alcance daqueles que utilizam o jus postulandi.
PALAVRAS-CHAVE: Jus Pustulandi. Processo Judicial Eletrônico. Justiça do Trabalho
__________________________
FRANCIMAR MOTA GOMES
RUA ALUISIO RIBEIRO, 404 - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: francimarmg@yahoo.com.br
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PUBLICIDADE: COMO MECANISMO DEPRECIATIVO DO CORPO DA MULHER
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
BRUNA LOPES CORREA LIMA DO NASCIMENTO-FAESF
JAKELINY ARAÚJO LOPES-FAESF
MERVAL LÚCIO DA SILVA NETO-FAESF
THAIS RIBEIRO MARTINS-FAESF

A publicidade vem se destacando, como um ato comercial de cunho coletivo, que visa patrocinar o público
e privado, com ou sem personalidade no imo de uma atividade econômica, com a finalidade de promover o
consumidor a escravidão ou exploração do consumo de produtos e serviços. Este trabalho pretende
analisar o termo publicidade abusiva a partir do código de defesa do consumidor como ato de exploração a
imagem da mulher. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo no qual se se verificou
através de análise documental realizada em base de dados encontrados na web. Dentre estes documentos,
textos e artigos referente à publicidade, como uma poderosa força de persuasão que modela atitudes e
comportamentos no mundo feminino, influenciando profundamente a sua maneira de compreender a vida,
o mundo, sobretudo no que vai referir na sua própria motivação. A contribuição de conhecimento utilizado
na pesquisa tem como abordagem a ideia de depreciação feminina de Berenice Bento. A publicidade como
forma de exploração a imagem da mulher tem pautado como umas das piores mazelas nacionais, a
estrutura hierarquizada das relações de gêneros que vem produzindo imagens estereotipadas,
discriminatórias e que ofendem a dignidade das mulheres. O estabelecimento da mulher nos comerciais de
cerveja, com raras exceções dos comerciais, não muda: a mulher quase desnuda, a cerveja gelada e o
homem avido de sede. Na análise de Jacira Vieira de Melo ela enfatiza que a mercantilização da imagem e
do corpo da mulher, representada pela exibição na mídia em comerciais de cervejas, deveria entrar para
galeria do intocável em uma sociedade que se pretende mais justa, democrática e moderna. Nesses
comerciais não há metáforas. A mulher não é como se fosse à cerveja: é a cerveja. E está ali para ser
consumida. Dessa maneira caracteriza a constituição do ato depreciativo da mulher que é destruída
legalmente, do principal atributo simbólico da publicidade na sociedade moderna, ou seja, seu efeito
deletério da exploração do corpo feminino na publicidade, televisão e jornais, sendo uma clara ofensa ao
art. 37, §2º do código de defesa do consumidor que veda expressamente a publicidade abusiva. Berenice
retrata na frase: “mulheres adultas, massacradas pelo ideal corpo perfeito, bonito e sensual, também são
vítimas destes ataques a dignidade feminina”. Basta lembrar que o Brasil figura entre os plásticas e
tratamentos estéticos. Conclui-se que, a exploração do corpo da mulher por meio da publicidade, pode
servir como um importante mecanismo depreciativo que visa enfatizar o corpo da mulher ofuscando a
inteligência e idoneidade feminina, reduzido-a a um objeto destinado a satisfação da lascívia do sexo
oposto. A publicidade deve ser utilizada em consonância com valores maiores da sociedade, em especial ao
respeito da dignidade da pessoa humana para atuar na sua forma ética e com forte senso de
responsabilidade social.
PALAVRAS-CHAVE: PUBLICIDADE. ABUSIVA. DEPRECIATIVA. MULHER.
__________________________
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO
RUA FRANCISCO PACHECO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: adisonalmeida@hotmail.com
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SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D NA DERMATITE ATÓPICA.
ANDRÉIA CARNIB BEMVINDO LIMA-UFPI
IVONE FREIRES DE OLIVEIRA COSTA NUNES-UFPI
CECÍLIA MARIA RESENDE GONÇALVES DE CARVALHO-UFPI
MARTHA TERESA SIQUEIRA MARQUES MELO-UFPI

INTRODUÇÃO: Devido à importância da vitamina D (VD) na dermatite atópica, diversos estudos tentam
buscar o entendimento sobre o papel da suplementação, tendo em vista que a vida moderna dificulta a
exposição solar e a aquisição de bons hábitos alimentares. OBJETIVO: Avaliar os efeitos da vitamina D no
controle da dermatite atópica. METODOLOGIA: Estudo exploratório, cujos manuscritos foram pesquisados
nas bases de dados Literature and Retrivial System on Line (Medline®) e Web of Science, utilizando-se o
grupo de descritor vitamin D, dermatitis atopic e supplementation. Os critérios de inclusão foram: artigos
originais, conduzidos com seres humanos, de ambos os sexos. Foram excluídas pesquisas realizadas com
animais de laboratório. RESULTADOS: Os três estudos (ensaio clínico, transversal e estudo de caso)
analisados mostraram efeitos benéficos com a suplementação da VD, onde os níveis séricos foram
aumentados resultando em melhora dos sinais clínicos. Observou-se que há protocolos diferentes nos
trabalhos, o que dificulta um consenso acerca da dose a ser recomendada. No entanto, após análise
criteriosa verificou-se que é possível alcançar os benefícios da suplementação com vitamina D com a
utilização de 1000 UI/dia, sem causar risco de efeitos adversos, por ser uma dose distante do limite máximo
tolerável. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A vitamina D é de fato uma estratégia promissora para o controle da
DA, pois esses pacientes frequentemente têm deficiência e a suplementação pode corrigir essa
problemática.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA AUTOIMUNE; MICRONUTRIENTE IMUNOMODULADOR; INTERVENÇÃO
NUTRICIONAL
__________________________
ANDRÉIA CARNIB BEMVINDO LIMA
RUA SÃO JOÃO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800112 E-mail: nutriandreiacarnib@gmail.com
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CRIMES SEXUAIS E PEDOFILIA
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-PROFISSIONAL

A família é o primeiro agente socializador do ser humano. A falta de amor e de afeto por parte da família vai
prejudicar para sempre o futuro deste ser humano.Os pais são os responsáveis pela educação, pela formação e
proteção dos filhos. Mas isto não ocorre tão somente por caber a eles o poder familiar, mas pelo dever de
garantir a seus filhos os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, como o direito à vida, a
alimentação, a saúde e a educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade.Do ponto de
vista jurídico, a criança exige proteção plena, uma perspectiva que se estabelece sob o princípio da proteção
integral. No entanto, algumas crianças são vítimas de pessoas que estão sempre em sua casa, como o pai, a mãe,
o padrasto, a madrasta, o tio, o irmão, o avô, o vizinho, e também nos locais que ela frequenta, especialmente
ambientes religiosos. Vários são os tipos de violência contra a criança, mas um dos tipos que deixa maiores
vestígios à vida adulta é a violência sexual. Existem duas formas de violência sexual que caracterizam a pedofilia,
quais sejam a violência sexual extrafamiliar e a violência sexual intrafamiliar. Será objeto de estudo neste
trabalho apenas a violência sexual intrafamiliar. A violência sexual intrafamiliar é uma das violências contra a
criança que tem maior complexidade, uma vez que o abusador é uma pessoa próxima da criança, que possui
relações familiares com a vítima. Devem ser analisados os reflexos da violência sexual intrafamiliar na vida da
criança vítima; se esta criança ainda tem condições de continuar no convívio familiar; e se há dificuldades para
que a criança venha a se relacionar normalmente no futuro. Falta uma lei que venha a tipificar a pedofilia, já que
o que existe é uma lei que pune os crimes praticados pelo pedófilo como, por exemplo, o crime de estupro
previsto no Código Penal, no artigo 213, bem como os artigos 240 e 241, ambos do ECA. Enquanto a criança tem
medo de falar, o adulto teme ouvi-la, o que favorece ainda mais a clandestinidade. Nos casos de abuso sexual
intrafamiliar, é necessário envolver a mãe no processo de revelação, mas muitas vezes essas mães têm tanto
medo de perder seus maridos, no caso de o agressor ser o pai ou padrasto da criança, que durante a entrevista,
elas acabam, mesmo que indiretamente, transmitindo a mensagem à criança de não revelar o abuso, o que faz
com que estas crianças se calem frente a esta situação. É preciso que a sociedade como um todo assuma
também a responsabilidade a respeito da prevenção do abuso sexual em crianças, uma vez que deixar a
proteção infantil apenas para aqueles que têm crianças, coloca estas crianças em risco e facilita a ação do
abusador sexual de crianças. Este trabalho tem como objetivo geral a análise das medidas legais cabíveis para o
combate da violência intrafamiliar. Para isso, serão estudados os diversos conceitos de pedofilia; quais as
condutas de um pedófilo que vão configurar crime; a necessidade dos profissionais da Justiça receberem uma
capacitação e supervisão constantes, tanto na esfera da Justiça da Infância e da Juventude, quanto na Justiça
Criminal, uma vez que, o processo penal acaba por transformar novamente em vítima a criança que foi vítima da
violência sexual intrafamiliar. A mudança da realidade enfrentada pela criança que chega à Justiça em
decorrência do abuso sexual intrafamiliar só será possível se houver o envolvimento de diversos setores da
sociedade. Não há como se combater a violência sexual intrafamiliar sem que antes se conheça esta realidade, o
que vem a ser o propósito desta pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: PEDOFILIA; VIOLÊNCIA SEXUAL; VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR.
__________________________
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com
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COMPORTAMENTO DAS ALTERAÇÕES PULMONARES ATRAVÉS DA AUSCULTA PULMONAR: REVISÃO
BIBLIOGRAFICA
LUNA RHARA MARTINS MOURA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Introdução: Ausculta pulmonar é um dos métodos mais utilizados para avaliar doenças respiratórias. No entanto, a técnica
depende da experiência do especialista, pois se o mesmo não possuir treinamento adequado não será capaz de distinguir
entre os sons normais e anormais gerados pelo corpo humano. Para diagnosticar a doença pulmonar na avaliação prática, é
preciso haver sons adventícios ou quando os sons pulmonares estão alterados em suas frequências, amplitude e intensidade
em relação ao considerado normal para a idade e condição. Por essas variáveis, a avaliação dos sons pulmonares é
considerada subjetiva. Assim, muitos médicos se utilizam de exames complementares para avaliar as doenças pulmonares,
como raio-x, espirograma, etc. A terminologia da ausculta pulmonar torna-se confusa contribuindo para a desvalorização da
semiologia pulmonar. A importância da padronização da ausculta pulmonar é a sua contribuição para o melhor
entendimento no ensino médico, e sua maior divulgação na prática diária. Objetivo: Este artigo tem como objetivo analisar e
apresentar as diferentes alterações pulmonares através da ausculta pulmonar observando e diferenciando os sons
respiratórios, considerando as implicações no aprendizado e na prática dos profissionais da saúde. Metodologia: Foi
realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais disponíveis nas
bases de dados PubMed, MedLine, Lilacs, SciELO. A limitação das buscas por data, para a inclusão de estudos recentes
(publicados nos últimos 10 ou 15 anos) não foi realizada, pois vários estudos clássicos sobre o tema foram publicados nas
décadas entre 1970 e 1980. Foram utilizadas palavras-chaves para busca de artigos de interesse: ausculta pulmonar,
auscultação dos sons pulmonares, ausculta torácica, sons respiratórios, pulmonary auscultation, chest auscultation,
pulmonary sounds, respiratory sounds. Os artigos analisados deveriam atender os seguintes critérios de inclusão: 1)
apresentar como tema principal a ausculta pulmonar ou sons respiratórios; 2) estar escrito em português, inglês ou
espanhol; 3) estar disponível no formato eletrônico. Além disso, foi incluído um capitulo de um livro que abordava a
patogênese e a fisiopatologia de sons respiratórios normais e anormais. A pesquisa resultou em 56 artigos disponíveis na
integra; desses, baseado nos critérios de inclusão, foram selecionados 9 artigos, acrescidos capitulo de 1 livro,
compreendendo os anos de 1970 a 2014. Resultado: Com toda a invenção da tecnologia, com exames de imagens mais
precisos, a ausculta pulmonar torna-se um modo de baixo custo e prático, sendo parte essencial para diagnosticar doenças
pulmonares. Muitas vezes o diagnóstico clínico permanece impreciso, dificultando a identificação e o entendimento dos
sons pulmonares para profissionais da aérea da saúde. Durante a ausculta, os sons respiratórios são bem mais audíveis
sobre a traqueia e as vias aéreas centrais. Esses sons, adequadamente nomeados como sons respiratórios traqueais ou
brônquicos, consistem em sons de alta e baixa frequência. Os sons respiratórios anormais incluem sons de intensidade,
duração ou qualidade distinta quando comparados ao do ciclo respiratório normal. Diferenças qualitativas nos sons
respiratórios recebem coletivamente o nome de ruídos respiratórios adventícios. Os três tipos mais comuns de ruídos
respiratórios adventícios são sibilos, roncos e crepitações. Outros ruídos menos frequentes audíveis a auscultação são
chiados e atrito pleural. É preciso ter cuidado ao avaliar o significado de variações na intensidade dos sons pulmonares.
Diminuições unilaterais e bilaterais nos sons respiratórios podem ser de grande significado clinico. Considerações Finais: Ao
longo dessas décadas, diversos fatores tem dificultado o consenso na classificação dos sons respiratórios como a tradução
dos termos para diversos idiomas, as diferentes interpretações das características dos sons e a identificação dos
mecanismos fisiopatológicos relacionados aos sons gerados. A falta de um consenso na classificação dos sons respiratórios
contribui para a deficiência do aprendizado. Dessa forma, são necessários estudos e pesquisas recentes que busque com
maior rigor metodológico pela a padronização da nomenclatura utilizada na ausculta pulmonar, de forma clara,
possibilitando melhor avaliação e consequente diagnóstico clínico, assim como melhorar o direcionamento da conduta
terapêutica empregada pelo fisioterapeuta ou qualquer profissional da saúde que utilize esse recurso semiológico.

PALAVRAS-CHAVE: AUSCULTAÇÃO, AUSCULTA PULMONAR, AUSCULTA TORÁCICA, SOM PULMONAR; SONS
RESPIRATÓRIO
__________________________
LUNA RHARA MARTINS MOURA
RUA MARIO BEZERRA - CENTRO
BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: lunamartinsrm@hotmail.com
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O CASO FORTUITO E A FORÇA MAIOR COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO
CDC
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-PROFISSIONAL - DANIEL GUIMARÃES MENESES &
CAROLINE FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Código de Defesa do Consumidor adotou a responsabilidade objetiva como regra. No entanto, previu e
admitiu causas excludentes da responsabilização do fornecedor. O CDC traz excludentes próprias de
responsabilidade civil nos seus art. 12, § 3º e 14, § 3º. Isso afasta o dever de indenizar, mas devem ser provadas
pelos fornecedores e prestadores, tendo em vista que o ônus da prova é deles. Como primeira excludente, a lei
traz a não colocação do produto no mercado. Assim, o fornecedor deve demonstrar que o produto não foi
inserido por ele no mercado de consumo. Presume-se que produto foi colocado no mercado de consumo pelo
fornecedor. Então, cabe ao fornecedor provar que não foi. Como segunda excludente, a lei prevê a ausência de
defeito, assumindo o fornecedor que colocou o produto ou serviço no mercado de consumo, mas comprova que
não existe defeito. Como terceira excludente, há a responsabilidade exclusiva de terceiros (estranho à relação
jurídica) ou do próprio consumidor (culpa exclusiva da vítima). A culpa, também chamada de fato exclusivo de
terceiro (abrange a culpa e o assumir o risco) também é uma das excludentes de responsabilidade civil. Mas esse
terceiro tem que ser uma pessoa totalmente estranha à relação jurídica. Se houver qualquer relação de
confiança entre esse terceiro e o fornecedor ou prestador, o fornecedor irá responder. A própria vítima se expõe
ao risco, por conta própria, assumindo as consequências da sua conduta, de forma consciente ou inconsciente.
Somente se a exclusividade da responsabilidade pelo causar do dano for atribuída ao consumidor é que o
fornecedor vai estar isento de ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos. Tratando-se de culpa concorrente
do consumidor, não há que se falar em excludente de responsabilidade, mas em atenuante. A presente pesquisa
tem como objetivo analisar que, embora não exista previsão legal e alguns entendam que o rol de excludentes é
taxativo, parte da doutrina e da jurisprudência têm admitido o caso fortuito e força maior como excludentes. O
fundamental é que o acontecimento inevitável ocorra fora da esfera de vigilância do fornecedor, ou seja, após a
inserção do produto ou serviço no mercado de consumo. É dever do fornecedor inserir no mercado de consumo
produtos de qualidade. Dessa forma, ele não pode invocar a conduta humana ou fenômeno da natureza como
responsáveis pela deterioração de um produto se tal acontecimento ocorrer antes de introduzir no mercado. Se
ocorreu antes da introdução do produto no mercado ou durante a prestação do serviço, não importa saber o
motivo que determinou o defeito; o fornecedor vai ser sempre responsável.Tratando-se de atividade principal
ao serviço desenvolvido, como é o caso da segurança nas atividades bancárias, não é possível alegar que o roubo
será uma causa excludente de responsabilidade do fornecedor, por se tratar de fortuito interno. Diferente seria
a situação do roubo no interior de coletivos, que representa fato de terceiro que não tem conexão com o serviço
de transporte coletivo.Dessa forma, quando o caso fortuito e a força maior não têm relação com o fornecimento
do produto ou com a prestação de serviços, vão ser excludentes de responsabilidade. Mas se têm relação com o
fornecimento do produto e a prestação de serviços, não são excludentes de responsabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL PELO CDC; EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE; CASO
FORTUITO;
__________________________
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: PANCREATITE
IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO
VILMARA DE BRITO BARBOSA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVALCAVALCANTE-FAESF
ALISON ALVES ANDRADE-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: E.P.S 40 anos internado na clínica medica na ala c no leito 73, profissão secretario de
licitação, noivo, com diagnostico médico de Pancreatite, doenças crônicas inexistente, fatores de risco
etilismo, não faz uso de medicamento contínuo, sem antecedentes familiares. OBJETIVO: Compreender e
buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de
caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Paciente E.P. S. reside em área urbana, durante coleta de dados encontra-se, higienizado com roupas
limpas, possui hábitos de tomar banho diariamente, relata trabalhar sentado, sono e repouso insatisfatório
por conta do ambiente hospitalar, relata não praticar exercícios físico, em relação aos hábitos alimentares
costuma fazer ingestão de frutas, carne vermelha, verduras. Eliminações urinarias e intestinais presentes,
relata praticar atividade sexuais. Ao exame físico paciente se encontra normotenso, normosfigmo, afebril,
eupneico, estado nutricional sobrepeso, acordado, deambulando sem ajuda, sem presença de lesões na
pele, crânio sem anormalidades, expressão torácica normal, ausculta pulmonar normal ausculta cardíaca
ritmo normal, dor precordial, abdome flácido, a palpação, eliminações espontânea, membros superiores
com sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades, pulsos periféricos palpáveis.
Interação social normal, toma decisões rapidamente para solucionar problemas, O uso crônico de álcool é
uma das principais causas de pancreatite aguda e, certamente, a causa mais comum de sua forma crônica.
A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, mas não se sabe ao certo qual mecanismo provoca essa
inflamação, pois tornam-se ativas ainda dentro da glândula, desencadeando um processo de autodigestão
e provocando inchaço e hemorragias. A fisiopatologia da pancreatite de etiologia alcoólica ainda não é bem
conhecida e acredita-se que seja multifatorial. Vários mecanismos foram propostos, tais como espasmo do
esfíncter de Oddi, obstrução de dúctulos pancreáticos pela precipitação de proteínas no ducto pancreático
com formação de plugues, ativação de zimogênios pancreáticos e resposta secretiva exagerada pancreática
à colecistoquinina (CCK). Nos casos de pancreatite de etiologia biliar, estes pacientes devem ser submetidos
à colecistectomia com colangiografia videolaparoscópica precoce, logo após a normalização da amilase e
melhora dos sintomas. Estudos publicados mostraram que o adiamento da intervenção cirúrgica levou a
quedas expressivas da mortalidade quando comparadas à cirurgia precoce (27% versus 65%), o que levou à
recomendação que os pacientes com PAG sejam submetidos à cirurgia apenas após a 3ª/4ª semanas do
início dos sintomas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a pancreatite ocorre uma inflação do
pâncreas, com umas das causas podendo ser a ingestão de álcool em excesso, que desregula a excreção das
substancias do pâncreas que auxilia na digestão causando edema e hemorragia, não tendo estudos
comprovados de que forma influência essa inflamação.
PALAVRAS-CHAVE: PANCREATITE, INFECÇÃO, PÂNCREAS
__________________________
IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA
AVENIDA SANTOS DRUMONT - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: ivonef92@gmail.com
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MORTALIDADE MATERNA RELACIONADA A HIPERTENSÃO
MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DA SILVA-FAESF
IARA OLÍMPIO DE SOUSA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

Segundo Organização Mundial de Saúde, a mortalidade materna é definida como a morte de uma mulher
durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independentemente
da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez
ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. Tem como primeira
causa a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (SEGH) que são complicações que aumentam a
incidência de morbimortalidade materna e perinatal, que pode apresentar-se como hipertensão crônica
(observada antes da gestação ou até 20ª semana gestacional), pré-eclâmpsia (definida pela presença de
hipertensão e de proteinúria após a 20ª semana de gestação, podendo ser leve ou grave), eclampsia
(caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com
qualquer quadro hipertensivo, não causado por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva), Préeclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica (surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão
crônica ou doença renal), hipertensão gestacional sem proteinúria. Objetivo: O presente trabalho tem
como objetivo mostrar os índices de mortalidade materna relacionada a hipertensão e identificar a faixa
etária e paridade das mulheres acometidas por essa patologia. Metodologia: Teve como metodologia a
revisão de literatura, utilizando artigos consultados nas bases bibliográficas: LILACS, via Biblioteca Virtual de
Saúde (BVS), MEDLINE, SciELO, tendo como enfoque a prevalência da hipertensão que levam a mortalidade
materna. Onde realizou o levantamento prévio de quinze artigos, após a leitura previa dos resumos
classificou-se seis artigos para o estudo. Resultados: Nos artigos analisados foram verificados um total
2.676 mulheres, onde identificou-se que 17% das mulheres morreram pela SHEG. Em relação a faixa etária
foram considerados como parâmetro as idades de 12-46 anos, sendo que a maior prevalência foi na faixa
de 26-32 anos, representando 72,4% das mortes. Em relação a paridade das pacientes identificou-se que
40,5% eram primigestas, 5,8% secundigestas, 26,6 tercigestas e 7,2% multigestas. Conclusão: A mortalidade
materna por causa hipertensiva configura-se ainda hoje um problema de saúde pública no Brasil que afeta
diversas pessoas, apesar das políticas públicas existentes que visam amenizar a incidências desse problema.
Ao final da revisão literária pode concluir que a incidência de mortalidade materna por causa hipertensiva
prevalece como uma das principais causas, embora tenha ocorrido uma diminuição nos números de casos
nos últimos anos, no entanto ainda é necessário a capacitação e conscientização do profissional de saúde
para cuidado adequada a mulher grávida.
Descritores: mortalidade, materna, hipertensão.
PALAVRAS-CHAVE: MORTALIDADE, MATERNA, HIPERTENSÃO
__________________________
MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DA SILVA
BR 343 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mercez_inha@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: TROMBOSE
MICHELLY SILVA DE NEGREIROS-FAESF
MARILIA RODRIGUES LIMA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVALCAVALCANTE-FAESF
YASMIN LIMA FEITOSA-FAESF
LARA LASMIN FERNANDES ROSAL-FAESF
INTRODUÇÃO: T.P.C. 68 anos, internado na clínica medica, leito 109, lavrador, casado. Diagnóstico médico de
Trombose e Anemia, internado por edema no MID, história pregressa de hipertensão, faz uso continuo de
Furosemida. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADO E
DISCUSSÃO: Antecedentes familiares, hipertensão arterial sistêmica. Mora em área rural, sem saneamento básico,
higienizado com roupas limpas. Apresenta dificuldade em conciliar o sono. Costuma comer com frequência, comidas
cozidas, como frango e peixe, faz as refeições diárias. Eliminações urinarias e intestinais ausentes. Normotenso,
afebril, eupneico, em soroterapia. Estado nutricional normal, encontrava-se acordado, lucido e deambulando. Pele e
tecido sem alterações. Crânio sem anormalidades. Diminuição da acuidade visual. Audição normal, sem
anormalidades auditiva. Apresenta falhas dentarias, sem alterações no pescoço. Sem alterações anatômicas e
expansão torácica normal. Mamas simétricas, ausculta pulmonar normal, respira ar ambiente. Coração apresenta
sopro. Abdome indolor, globoso, com cicatriz cirúrgica. Membros superiores com pulso periférico palpáveis, com
soroterapia, edema no membro inferior direito. Relata queixa de constipação intestinal e oliguria. Interage
socialmente. Toma decisões rapidamente. Possui crença religiosa. Utiliza exclusivamente hospitais convencionais do
SUS. Orientado sobre seu problema. Independente no seu auto cuidado. Otimista com o tratamento. A Trombose é a
formação de um trombo no interior do coração ou de um vaso sanguíneo num indivíduo vivo. Tromboembolia seria o
termo usado para descrever tanto a trombose quanto sua complicação que seria o embolismo. Já os coágulos
sanguíneos ocorrem, num indivíduo vivo, fora do sistema cardiovascular ou, num indivíduo morto dentro dos vasos e
no coração. Pode ser subdividida em dois tipos: A Trombose Venosa Profunda (TVP), é a formação de um coágulo
sanguíneo em uma ou mais veias localizadas da parte inferior do corpo, geralmente nas pernas é uma doença
bastante frequente, principalmente como complicações de outras afecções cirúrgicas e clínicas. No entanto, também
pode ocorrer espontaneamente em pessoas aparentemente hígidas e Trombose Arterial e que é mais difícil de tratar.
Há casos que somente a cirurgia convencional ou endovascular consegue solucionar. Fisiopatologia: A trombose
Venosa Profunda ocorre quando há formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e
das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região. O problema maior é quando um
coágulo se desprende e se movimenta na corrente sanguínea, em um processo chamado de embolia. Uma embolia
pode ficar presa no cérebro, nos pulmões, no coração ou/em outra área, levando a lesões graves. Idosos, fumantes e
diabéticos fazem parte da parcela da população com maior risco de desenvolver a Trombose Profunda. Seus principais
sintomas são: Dores nas pernas principalmente nas panturrilhas, podendo chegar até o pé e o tornozelo, sensação de
queimação na região afetada, Mudanças na cor da pele da região afetada pela doença, que começa a ficar vermelha
ou azul e Edema na perna afetada. O tratamento da trombose temos: diluidores do sangue, como anticoagulantes,
que diminuem as chances de haver coagulação do sangue, uso de medicamentos para casos mais graves de tromboses
e também de embolia pulmonar, conhecidos como heparina, inserção de filtros na maior veia do abdômen para
impedir que os coágulos sanguíneos se desloquem para os pulmões, meias de compressão para melhorar o edema
causado pela trombose. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O paciente por ser aposentado, não praticava mais nenhum
exercício como era feitos antes e com isso desencadeou mais facilmente o seu problema patológico; É necessário que
o paciente faça atividades físicas leves como caminhar ou nadar, para facilitar a circulação do sangue, eleve os
membros, utilize meias de compressão elástica, e esses meios são importantes pois evita que aparece novamente.
PALAVRAS-CHAVE: TROMBOSE, TRATAMENTO, MEMBROS INFERIORES
__________________________
MICHELLY SILVA DE NEGREIROS
PETRONIO PORTELA - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: michellysilva97@outlook.com
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ANEMIA FALCIFORME EM CRIANÇAS
AFRANIO BARBOSA DE MIRANDA-FACULDADE DE FLORIANO
RENATO REIS DAS CHAGAS-FACULDADE DE FLORIANO
FELIPE TEIXEIRA DE SOUZA-FACULDADE DE FLORIANO

A anemia falciforme afeta os glóbulos vermelhos do sangue. Acredita – se, que essa seja fruto de uma forma de
resistência à malária, pois ao assumir a forma de foice o eritrócito dificulta a invasão pelo Plasmodium sp. Dados do
Ministério da Saúde estimam que cerca de 25.000 a 30.000 de indivíduos são portadores da anemia falciforme. Na
Bahia estima–se que essa hemoglobinopatia ocorra em 1 caso a cada 650 recém-nascidos, enquanto no Rio Grande do
Sul essa incidência é de 1 caso a cada 10.000 recém-nascidos. A anemia falciforme é uma doença hemolítica de
caráter autossômico recessivo, presente em indivíduos homozigoticos para HbS ( hemoglobina S). A HbS é responsável
pela polimeração dos eritrócitos em condições de hipóxia, fazendo com que esses assumam o formato de foice. Esses
polímeros podem lesar a estrutura da membrana eritrocítica, causando hemólise.Cerca de 25 à 30% das crianças
portadoras da anemia falciforme entram em óbito antes dos cinco anos de idade. O quadro de auto–esplenectomia
pode evoluir para tromboses e infartos, atrofia e fibrose do órgão. (ANVISA, 2002; DI NUZZO;et al,2004). O diagnóstico
dessa hemoglobinopatia é realizado por meio de diversos exames, tais como: hemograma, teste de falcização, teste
de solubilidade, dosagem de hemoglobina fetal e hemoglobina A2, focalização isoelétrica, imunoensaio e triagem em
neonatal. (AREND;et al, 2005; NOGUEIRA, et al; 2013). A presença de outras hemoglobinas dentro da célula influencia
a falcização, pois assim há um efeito de diluição, diminuindo a oportunidade de contato entre os eritrócitos que
possam constituir um futuro polímero. A anemia hemolítica presente na doença falciforme é associada com níveis
brandos e moderadamente reduzida de hematócrito, hemoglobina e eritrócitos. Os testes de falcização e de
solubilidade, consistem na criação de um microambiente através de lâmina e a lamínula com posterior aplicação de
substâncias redutoras a fim de se gerar a desoxigenação da hemoglobina. Mais vulneráveis a infecções se tornam,
aqueles acometidos pela anemia falciforme, sejam elas causadas por vírus ou bactérias. Dentre os casos virais há o
parvovírus B19, que ataca as hemácias imaturas gerando hiperplasia dos demais eritrócitos, morte dos glóbulos
vermelhos imaturos e aumento da anemia já existente. Durante esse processo é comum o indivíduo apresentar: febre,
mal estar e sintomas leves tanto gastrointestinais quanto respiratórios. Após o diagnóstico é iniciado o tratamento,
que consiste na transfusão de concentrados de hemácia e uso de imunoglobulinas. Em geral, um terço dos pacientes
com doença falciforme não apresenta crises dolorosas sérias que necessitem de tratamento médico. A dor em
crianças pode ser difícil de ser reconhecida, pois as mesmas podem carecer de capacidade cognitiva ou de vocabulário
para relatar ou descrever sua dor de um modo que seus cuidadores (pais ou profissionais de saúde) compreendam
facilmente. As crianças usam muitas estratégias para lidar com a dor, incluindo o jogo e o sono, o que pode
desconcertar o observador não treinado, levando-o a concluir erroneamente que a criança esteja sem dor. Na criança,
o tratamento da dor é complexo porque, durante grande parte da história da humanidade, acreditou-se que a
principal função da dor fosse servir como um “alarme natural”. As razões para a não valorização da dor em crianças
devem-se a fatores complexos e interatuantes. E, sem dúvida, o principal mito em relação à dor nas crianças sugere
que elas, em decorrência de imaturidade neurológica, não sentem dor. As complicações da doença falciforme estão
associadas à sua fisiopatologia e eventos relacionados à falcização das hemácias. O conhecimento das intercorrências
na doença falciforme é de extrema importância para todos os níveis de atendimento destes pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA, DOR, VASOS
__________________________
AFRANIO BARBOSA DE MIRANDA
RUA MARIA MEDRADO - IRAPUÁ 2
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: afraniocoroa@hotmail.com
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A responsabilidade civil médica e os aspectos jurídicos acerca da recusa a transfusões sanguíneas
por motivo de crença religiosa
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-PROFISSIONAL - DANIEL GUIMARÃES MENESES &
CAROLINE FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

A diversidade e a globalização são as marcas do início do século XXI. Em toda parte, as pessoas entram em contato
com idiomas, costumes, culturas e crenças religiosas diferentes. O Brasil é considerado um Estado Laico, ou seja, é um
país com uma posição neutra no tocante à religião. Dessa forma, o Brasil tem como princípio a imparcialidade, não
apoiando ou discriminando nenhuma religião. Há diversos dispositivos no que concerne à liberdade de crença
religiosa aos cidadãos na Constituição Federal de 1988, bem como em outras legislações. Assim, por ser um país laico,
deve haver um respeito às características dessas religiões. Viver numa sociedade onde os médicos têm o dever de
preservar a vida e, ao mesmo tempo, respeitar o paciente; e os juristas têm o dever de primar pela justiça, não é
tarefa simples. De um lado, estão as Testemunhas de Jeová. Estas têm buscado, em todo o mundo, o direito a
tratamento médico sem transfusões de sangue. Ao obrigar as Testemunhas de Jeová a receberem transfusões
sanguíneas, estão sendo violados os princípios e direitos fundamentais do cidadão, dentre eles a dignidade da pessoa
humana, o direito à liberdade de religião e crença e a autonomia da vontade do paciente. Do outro lado, estão os
médicos. Em relação a eles, importante se faz analisar a responsabilidade civil do profissional da saúde que, em
virtude do estado de necessidade e do iminente risco de vida, realiza tratamento à base de sangue contra a vontade
do paciente Testemunha de Jeová diante da expressa recusa em recebê-lo e, sob o enfoque legal, discute-se sobre os
casos em que será possível imputar-lhe a responsabilidade civil. Ressalta-se que o médico que realiza transfusão de
sangue sem o consentimento de seu paciente, nos casos de iminente risco de morte, faz isso agindo em consonância
com o Código de Ética Médica (art. 31), com os Códigos Civil e Penal Brasileiro, em seus artigos, 188 e 146,
respectivamente, e encontrando respaldo também na Constituição Federal de 1988, que estabelece como inviolável e
indisponível o direito à vida. Essa pesquisa objetiva analisar os aspectos jurídicos envolvidos nessa questão, bem como
o que tem feito a comunidade médica para preservar a vida do paciente, sem violar princípios e direitos fundamentais
dos mesmos. Na metodologia, a presente pesquisa será do tipo qualitativa exploratória, tendo por aporte a pesquisa
bibliográfica; aqui incluídos artigos religiosos e jurídicos, livros, jurisprudências, pareceres, etc. Em suma, com base no
princípio da dignidade da pessoa humana, no direito à vida digna, no direito à liberdade de religião e crença, na
autonomia da vontade e no consentimento informado, acredita-se ser legitima a recusa de tratamentos médicos com
sangue por motivo de crença religiosa por parte das Testemunhas de Jeová, como exercício harmônico de direitos
fundamentais. Para eles, agir contra os preceitos constitucionais e civis é um retrocesso e uma ofensa às minorias.
No entanto, não há entendimento pacífico quanto ao assunto tratado. Assim, diante dessa colisão de direitos
fundamentais, o médico deverá agir com base nas particularidades de cada paciente - respeitando sua recusa ou
realizando a transfusão nos casos de risco de vida e quando não restam terapias alternativas - e que o Estado pondera
sobre os direitos em conflito (a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade de consciência e crença) de cada caso,
primando a vida do paciente como o bem maior a ser resguardado. Considerar-se-á, então, que não ocasionará
responsabilidade civil ao médico que realizar transfusão sanguínea sem o consentimento do seu paciente, caso este se
encontre em iminente risco de vida, em virtude do estado de necessidade, não podendo sofrer sanções (tanto na
esfera civil quanto na esfera penal e/ou administrativa) por estar agindo em consonância às leis atuais. Não restam
dúvidas que a preservação da vida é o principal objetivo, missão abraçada por profissionais médicos e pelo
ordenamento jurídico vigente.
PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL; TESTEMUNHAS DE JEOVÁ; TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS; DIGNIDADE
__________________________
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com
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AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-ADVOGADO

Com o passar dos anos surgiram muitas mudanças nas relações de trabalho. Especialmente depois do final da Segunda
Guerra Mundial, as empresas passaram por grandes alterações em busca de modernização, agilidade e redução de
custos. Assim, surgiu o fenômeno da terceirização de serviços como mecanismo de diminuição de gastos com mão de
obra em diversos segmentos empresariais. A globalização e a crise econômica acabaram tornando o mercado interno
mais frágil, exigindo uma maior produtividade por um menor custo para que o mesmo pudesse competir com o
mercado externo. A terceirização apareceu como uma solução para a realização de trabalhos muito específicos, em
que o valor de contratação direta sairia muito alta para a empresa contratante. Assim, esse processo passou a ser uma
tendência mundial, permitindo ganhos em relação a qualidade, eficiência e produtividade, em detrimento da
segurança jurídica aos trabalhadores. Obviamente, o primeiro atingido com essa urgente necessidade de redução de
custos foi o trabalhador, que teve vários direitos flexibilizados e outros revogados. A terceirização é apenas uma das
formas que os empresários têm buscado para amenizar seus gastos, reinvestindo no negócio ou aumentando seus
lucros. A terceirização é uma técnica que tem sido bastante utilizada no Brasil tanto no setor privado como no público.
A terceirização também é chamada de intermediação de mão de obra, ou contratação de trabalhador por interposta
pessoa, onde existe uma relação trilateral entre o empregado, o empregador aparente (empresa prestadora de
serviço) e o empregador real (empresa tomadora). A empresa prestadora de mão de obra coloca seus trabalhadores
nas empresas tomadoras ou clientes. Ou seja, a tomadora contrata mão de obra através de outra pessoa, que serve
de intermediadora entre o tomador e os trabalhadores, sendo que o liame empregatício se estabelece com a
intermediadora de mão de obra. Os empregados terceirizados possuem direitos inferiores e diversos dos empregados
dos tomadores de serviços. Embora a terceirização esteja na moda desde a década de 90, no Brasil, até 2017, não
havia uma lei dispondo sobre este tema. Até então, o que existia era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho
(331) regulando tal matéria e quatro projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Muitos garantem que a Lei da
Terceirização (Lei nº 13.429/2017) corresponde a um retrocesso em relação aos direitos que os trabalhadores
adquiriram ao longo dos anos, haja vista que essa técnica origina inúmeros benefícios do ponto de vista econômico
para as empresas que a utilizam, mas gera, para o trabalhador terceirizado, uma série de malefícios, visto que
restringe por demais os direitos dos trabalhadores conquistados arduamente ao longo da história. Antes, somente era
possível terceirizar nas atividades-meio. Com a Lei, a terceirização passou a ser possível também nas atividades-fim. O
objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os malefícios que a Lei da Terceirização trouxe aos trabalhadores. E
os específicos destinam-se, dentre outras coisas, verificar se a terceirização prejudica os direitos dos trabalhadores,
analisar se há direito à equiparação salarial dos terceirizados com os não terceirizados, identificar as exigências para
concessão da equiparação salarial e averiguar se essas exigências podem ser flexibilizadas para os terceirizados. Na
metodologia, a presente pesquisa será do tipo qualitativa exploratória, tendo por aporte a pesquisa bibliográfica; aqui
incluídos artigos jurídicos, livros, jurisprudências, pareceres, etc. Destarte, para os trabalhadores, não há vantagens,
haja vista que eles irão trabalhar mais e ganhar menos. Essa lei também irá contribuir para o desemprego, vez que um
trabalhador terceirizado trabalha, em média, três horas a mais que um trabalhador não terceirizado. Isso significa que
menos funcionários são necessários, devendo assim haver uma redução nas contratações e prováveis demissões. No
entanto, por si só, a terceirização não é um mal que precisa ser combatido. Na verdade, é um método que, se bem
utilizado, pode permitir a contratação de profissionais com conhecimentos específicos em determinadas atividades,
mas sem perder o foco da proteção à pessoa enquanto trabalhador.
PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRIZAÇÃO; ATIVIDADE-MEIO; ATIVIDADE-FIM; DIREITOS; TRABALHADOR; RETROCESSO.
__________________________
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA MODELAGEM MATEMÁTICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

INTRODUÇÃO: A modelagem matemática assume um papel importante no espaço escolar, haja vista que
ele contribui para que os alunos sejam os protagonistas da aprendizagem, pois este método de ensinar
matemática ajuda o alunado na resolução de problemas, apropriando-se dos conhecimentos matemáticos
dando um novo significado na vida cotidiana do mesmo. Segundo Bassanezi (2002) a modelagem
matemática tem como intuito modificar os questionamentos existentes, transferindo-os em problemas
matemáticos, para que assim este possa resolver de maneira simples os problemas que as pessoas
encontram em sua vida cotidiana. OBJETIVO: Explanar sobre a importância da modelagem matemática no
que tange a resolução de problemas METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória
tendo como base os referenciais bibliográficos. CONCLUSÃO: A modelagem matemática contribui na
aprendizagem significativa dos alunos, pois ele permite que os alunos possam refletir e questionar acerca
de um problema, levando em conta a vivência, a maneira de ver e relacionar dos alunos, trazendo
respostas a muitos questionamentos e indagações que ora os educandos apresentam.
PALAVRAS-CHAVE: MODELAGEM MATEMÁTICA. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
__________________________
JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO
RUA DESEMBARGADOR EVERTON,77 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jbmcarvalho_@hotmail.com
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TALASSEMIA NO BRASIL: DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
JULYANA LIMA COELHO-FAESF
LUCAS ARAÚJO SÁ-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A talassemia constitui-se de um grupo heterogêneo de distúrbios genéticos, onde a síntese
incompleta de uma ou mais cadeias de globina suprime totalmente ou parcialmente a produção de
hemoglobina normal. Dependendo dos genes envolvidos o defeito é identificado como: talassemia &#946;
(ou &#946;-talassemia) e talassemia &#945; (ou &#945;-talassemia). (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015).
Figura 1: Distribuição das talassemias beta maior e intermediária, e doença de hemoglobina H (Talassemia
Alfa) entre 593 pessoas, Brasil, 2015. OBJETIVO: Considerando-se o problema e a relevância da doença, o
presente estudo tem como objetivo identificar através de dados epidemiológicos o avanço da doença nas
regiões do Brasil. METODOLOGIA: A pesquisa foi desenvolvida por meio de análises bibliográficas, artigos
científicos e sites confiáveis voltados para a área da saúde. RESULTADOS: Figura 2: Distribuição e
comparação das porcentagens dos tipos de talassemias beta maior e intermediária, entre 561 pacientes,
por regiões geográficas, Brasil, 2015. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a talassemia teve um grande
avanço no número de casos de pessoas com talassemia beta grave (maior e intermediária) evidenciadas
nas regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, onde as principais correntes migratórias são os
Estado de São Paulo e Pernambuco.
PALAVRAS-CHAVE: TALASSEMIA, BRASIL, DADOS EPIDEMIOLÓGICOS.
__________________________
JULYANA LIMA COELHO
RUA SÃO JOÃO, ED. RUI BARBOSA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: julyana_sjp@hotmail.com
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AS POLÍTICAS SOCIAIS NO COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: No artigo sexto da Constituição Federal do Brasil (BRASIL,1988) relata sobre os direitos que
devem ser assegurados a todas as pessoas menos favorecidas, no intuito de reduzir as desigualdades em
nossa sociedade. Percebemos que as desigualdades sociais são frutos de uma sociedade capitalista onde a
renda se concentra nas mãos das minorias, fazendo com que a maioria da população não tenha os seus
direitos exercidos. Dessa forma, as Políticas Sociais têm assumido um papel de assegurar aos cidadãos
ações de reparações para que estes possam viver de maneira digna e igualitária, tornando-se assim sujeitos
ativos e protagonistas de sua própria história OBJETIVO: Relatar a importância das políticas públicas como
forma de minimizar as desigualdades sociais METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa exploratória e
descritiva, com a utilização de revisões bibliográficas CONCLUSÃO: Os cidadãos necessitam que seus
direitos sejam exercidos e que estes tenham uma vida digna e justa, dessa forma as políticas públicas
apresenta-se como uma forma de minimizar as desigualdades sociais existentes, fazendo uma política de
reparação, equiparação e emancipatória ,favorecendo assim a melhoria e qualidade de vida da população.
PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA SOCIAL. DESIGUALDADE SOCIAL. DIREITOS
__________________________
EDNARA BARROS DE FREITAS
RUA PADRE UCHÔA, 897 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: narizinhobarros@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR-FAESF
ALISON ALVES ANDRADE-FAESF
ANA CRISTINA SILVA MELO-FAESF
RAFAEL ALVES SOARES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: N. de S, com 41 anos internado na clínica médica leito 75, lavrador, casado, com diagnóstico médico
Traumatismo Cranioencefálico devido acidente automobilístico, assumindo que na maioria dos casos de trauma
cranioencefálico ocorrem com mais frequência entre os homens por veículos motorizados. OBJETIVO: Compreender e
buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, ênfase
no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS E DISCUSSÃO: N. de S, apresentando
risco de saúde por tabagismo, com moradia na área rural com saneamento básico, aos cuidados corporais com falta
de asseio, com hábitos de banho no período da manhã, relata trabalhar em pé, sono e repouso satisfatório, aceitando
a dieta por sonda nasogástrica, com eliminações urinarias presentes, eliminações intestinais normal com frequência
com 2 dias SIC, no momento do exame físico normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico, com peso mais ou
menos com 57 kg relatado pela família e altura de 1,83, desnutrido, comatoso, desorientado e afásico, deambulação
restrito ao leito e sem movimentação, com estruturas teciduais lesionadas, lesões por pressões grau I nos calcâneos e
sacral no grau II, crânio sem anormalidades, com olhos ictéricos, pupilas não foto-reativas, de acordo com o relato
familiar sua audição se encontra normal, pescoço sem anormalidades, com expansão torácica normal, com mamas
sem alterações, ausculta pulmonar não verificada pelo motivo do paciente se encontrar acamado, com respiração
involuntária, com ritmo cardíaco normal, precórdio sem alteração, abdômen flácido à palpação com presença de
ruídos hidroaéreos, micção espontânea e com incontinência urinaria, seus membros superiores e inferiores com
pulsos periféricos palpáveis, edema e lesões escapulares, sendo possíveis ver algumas queixas faciais de algia na
realização de movimentos, usa exclusivamente hospitais conveniados pelo SUS. O Traumatismo Crânio Encefálico
(TCE) é uma agressão ao cérebro, de origem física, causada por uma força externa, que pode produzir lesão anatômica
ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio ou meninges, gerando um estado temporário ou
permanente de diminuição ou alteração de consciência, que pode comprometer parcial totalmente as habilidades
cognitivas. Funcionamento físico e o funcionamento comportamental ou emocional do indivíduo. Dados recentes
demonstram que o Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) tem grande impacto na saúde por assumir notória
importância na morbidade e mortalidade do trauma, representando 15% a 20% das mortes em pessoas com idade
entre 5 e 35 anos e assumindo um percentual de 60 mil mortes anuais de pacientes. Atinge principalmente indivíduos
em idade economicamente produtiva numa faixa etária em torno de 15 a 24 anos, mantendo uma relação maior entre
o sexo masculino e sustentando uma incidência 2:1 em relação às mulheres. Sua causa principal são os acidentes
automobilísticos que são responsáveis por 50% de todos os Traumatismos Crânio Encefálicos (TCE). Além das
manifestações clínicas que o paciente com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) pode apresentar existem algumas
complicações que podem ocorrer como Lesões vasculares, hemorragia, trombose, aneurismas, infecções como
osteomielite, meningite, abcesso, rinorréialiquórica, otoliquorréia, pneumocele, lesão de nervos cranianos, lesões
focais do cérebro, diabetes insípido. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o TCE é uma das grandes causas dos
acidentes automobilísticos, em que os casos geralmente são entre os jovens e adultos do sexo masculino, na qual o
profissional de enfermagem investiga de que forma irá realizar as medidas cabíveis ao estado do paciente em que ele
se encontra.
PALAVRAS-CHAVE: TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO, CUIDADOS DA ENFERMAGEM, PREVALÊNCIA.
__________________________
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
OLEMAR ALVES DE SOUSA - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erivaldojunir@gmail.com
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A Importância do Controle Interno na Gestão Municipal: Uma ferramenta de transparência.
YUKIE MONTEIRO BRILHANTE-EGRESSA FAESF
CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVANIA MARIA DE LIMA SILVA-FAESF
EDNARA FREITAS DE BARROS-FAESF

INTRODUÇÃO: O Brasil vem passando por um momento muito difícil quando diz respeito a moralização dos
órgãos públicos. A implantação da transparência e do sistema de controle deixou o âmbito governamental
da gestão municipal mais confiável. Entender o controle dentro de uma gestão municipal mostra-se como
uma alternativa satisfatória à sociedade, uma vez que corte de gastos resumir-se ao mal gasto e não a
cortes compreensíveis, quase que indiscriminados nos investimentos, prejudicando a população em geral.
OBJETIVO: Mostrar a importância do controle interno como ferramenta de transparência na gestão
municipal permitindo o uso de recurso da sociedade de forma eficaz. METODOLOGIA: A metodologia
utilizada foi a de pesquisa exploratória com embasamento bibliográfico. Neste caso a coleta de dados foi
realizada através de livros, documentos impressos, e a sua análise realizada por discussão das teorias e
dados. DESENVOLVIMENTO: Com o melhor acesso as informações a cobrança é cada vez maior da
sociedade, com isso os gestores municipais têm que ter uma elevada preocupação a existência de um
controle de eficiência e eficácia nas prefeituras. O controle interno é um setor que participa de forma
efetiva no planejamento orçamentário e faz avaliação periódica da sua execução, torna-se uma ferramenta
de grande relevância para que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficaz. Deve ser de interesse
do gestor público municipal a criação ou o fortalecimento de mecanismo de controle interno visando como
diz (ANDRADE apud BARBOSA , 2002, p.45) obter elementos para a formulação de diretrizes de ação
administrativa; proporcionar condições de otimização do desempenho das funções de planejamento ,de
programação e de execução orçamentária ; manter níveis adequados de orientação, de coordenação e de
controle patrimonial e financeiro; contribuir para eficácia do controle externo. É missão dos gestores
administrar o patrimônio e os recursos com competência, para isso, devem contar com ajuda de um
controle interno eficiente e eficaz, que depois de implantado precisa ser revisto periodicamente, pois pode
se desgastar se não estiver em permanente avaliação. CONCLUSÃO: O acesso às informações da gestão
pública também faz parte da cidadania e democracia, mas infelizmente nem todos os órgãos e setor
públicos disponibilizam aos cidadãos as transparências referentes a utilização de suas receitas. Isso explica
a inexiste de um controle interno eficaz nas prefeituras. A necessidade do controle interno é indispensável
nas prefeituras, não devendo ser visto apenas como custo ou cumprimento legal, mas sim como meio de
assegurar uma melhor aplicação dos recursos, prevenir fraudes, contribuindo para a transparência
mostrada a sociedade e fazendo jus ao controle eficaz de uma missão limpa do órgão público municipal.
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLE INTERNO; PREFEITURA; TRANSPARÊNCIA.
__________________________
YUKIE MONTEIRO BRILHANTE
RUA PARAIBA 03 - VILA BOA ESPERANÇA
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: yukiebrilhante@outlook.com
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A ATIVIDADE POLICIAL E A PROIBIÇÃO DE ADVOGAR
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

INTRODUÇÃO: Os profissionais da atividade policial são proibidos de exercer a advocacia, traz-se a origem
da proibição, fundamentação legal, visão da Jurisprudência pátria e argumento de defesa pela reforma do
texto vigente para se ajustar à realidade atual, bem como garantir a igualdade de tratamento dispensada a
outras carreiras públicas. OBJETIVO: Debater legalidade da incompatibilidade do exercício da atividade
policial em concomitância com a advocacia, buscando se chegar a uma conclusão razoável e proporcional.
METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento do tema através de processamento em
bases de dados nacionais e internacionais que contêm artigos de revistas, livros, teses e outros
documentos. Utilizou-se artigos da rede de internet, decisões dos Tribunais e do Supremo Tribunal Federal.
RESULTADO: A decisão do legislador de tornar totalmente incompatível o exercício da advocacia por
profissionais da área policial traz diversos prejuízos e trata de forma desigual a classe policial, sem a devida
fundamentação sólida para a vedação. Apresenta contradições tanto nos argumentos do Supremo Tribunal
Federal, quanto do Congresso Nacional e Advocacia-Geral da União. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Não há
possibilidade diante do cenário que se apresenta que o policial ou aquele que indiretamente exerça
atividades ligadas à atividade de segurança pública exerça a advocacia. Todavia, isso não é impedimento
para que teses contrárias sejam apresentadas e que caminhos mais justos sejam traçados. Logo, a mudança
de incompatibilidade total para impedimento somente nos casos de ações processuais penais e das
constantes no artigo 30 da Lei 8.906 de 1994 parece ser a interpretação que deve formar o Direito. Somese a isso a notoriedade de que a atividade policial é preponderantemente jurídica, haja vista ter que atuar a
todo momento utilizando-se do Direito para exercer suas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADE POLICIAL, PROIBIÇÃO, ADVOCACIA
__________________________
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO
PRAÇA CORONEL BORGES, 50 - CENTRO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jonathas.nascimento@prf.gov.br

19

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

ASPECTOS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Lei de lavagem de capitais surgiu para combater a criminalidade do “colarinho branco”,
que utiliza da lavagem do dinheiro para esconder a origem ilícita de seus bens, também conhecida como
“branqueamento” de capitais. O crime de lavagem de capitais pode ser praticado das mais diversas formas.
Sua função é retirar do “radar” da ilicitude o proveito do crime, transformando em “lícito” os capitais de
origem criminosa. Para tanto, a mente humana é capaz de inventar inúmeras artimanhas. OBJETIVO:
Demonstrar os aspectos da Lei 9.613 de 1998, bem como suas alterações ao longo do tempo, em busca do
aperfeiçoamento no combate aos crimes não só de corrupção, mas de qualquer infração penal.
METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento do tema através de processamento em
bases de dados nacionais e internacionais que contêm artigos de revistas, livros, teses e outros
documentos. Utilizou-se artigos da rede de internet, livros e conhecimento adquirido ao longo do trabalho
de combate à corrupção. RESULTADO: A figura do crime de lavagem de dinheiro é imprescindível ao
combate às organizações criminosas, bem como efetivo na desestruturação dos agentes criminosos. Não é
suficiente combater o infrator e não conseguir recuperar os valores provenientes do ilícito penal. O Brasil
vive um momento histórico em que a lavagem de dinheiro é instrumento corriqueiro utilizado por aqueles
que têm nas infrações penais sua forma natural de viver. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A lavagem de dinheiro
ao tempo que contribui para tornar lícito capitais de origem ilícita acaba por patrocinar o cometimento de
outros vários delitos e o fortalecimento das organizações criminosas. O crime em questão possui alto grau
de complexidade e sua investigação, um desafio para as autoridades públicas. O combate intenso junto
com ações preventivas e criação de mecanismos rígidos no âmbito dos órgãos de controle, além da parceria
entre tais instituições, são os caminhos para enfraquecer a prática da lavagem dinheiro e,
consequentemente, a certeza de que o crime compensa.
PALAVRAS-CHAVE: CRIME, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, INFRAÇÃO, CORRUPÇÃO
__________________________
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO
PRAÇA CORONEL BORGES, 50 - CENTRO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jonathas.nascimento@prf.gov.br
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A IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
ELIZIANE DE CARVALHO BARROSO-IESM
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
INTRODUÇÃO: Orçamento público é o planejamento e execução dos gastos públicos de cada exercício financeiro, que
compreende sempre o ano civil, podemos dizer também que é o programa de trabalho do governo, calculando os
gastos e investimentos em cima dos recursos ou receitas previstas, os orçamentos são elaborados pelo Poder
Executivo e aprovados pelo Poder Legislativo, nos âmbitos municipal, estadual e federal. a não atenção às
necessidades e importância na elaboração do orçamento público leva a má gestão pública e consequentemente a não
realização das politicas públicas necessárias à população que deve buscar conhecer e acompanhar a elaboração e
execução desse instrumento governamental, pois, verifica-se que ela não possui conhecimento sobre o mesmo e nem
sobre as vantagens. O Orçamento Público é um plano de governo expresso em forma de lei, que faz a estimativa de
receita a arrecadar e fixa a despesa de igual valor para um período determinado de um ano, chamado exercício
financeiro. O orçamento público é de fundamental importância para a gestão pública, visto que ele deixa de ser uma
simples previsão de receitas e fixação de despesas por um período de tempo e passa a ser um instrumento de
planejamento, dinâmico e flexível, onde o poder executivo analisa as ações pretendidas, as metas desejadas e os
objetivos a serem alcançados, de acordo com a arrecadação feita, os recursos previstos e as despesas autorizadas,
para em seguida poder executá-los conforme as reais possibilidades e necessidades. o orçamento público é um plano
governamental baseado nas receitas e despesas fixadas para assim poder executar as politicas públicas pretendidas
tornando-se assim relevante à administração pública. Deve ser elaborado com base no Plano Plurianual (PPA), a Lei de
Diretrizes Orçamentária (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).A execução do Orçamento Público obedece à lei do
orçamento e o seu controle pode ser internamente quando a própria gestão governamental o faz ou externamente
quando é feito pelo tribunal de contas do poder legislativo. Já seu principal acompanhamento deve ser da sociedade
que precisa monitorar a execução dos projetos prometidos e desejados, exigindo-os, pois como cidadão deve ter
consciência dos seus direitos e deveres. Objetivo : ampliar os conhecimentos sobre orçamento público, bem como
refletir sobre sua importância para administração pública, Conhecer como ele é elaborado, executado e controlado.
Levar a sociedade a refletir sobre a importância desse plano como forma de acompanhamento das ações
governamentais. Metodologia : a metodologia utilizada foi a bibliográfica, onde os dados foram coletados através de
livros, revistas, e artigos. Considerações Finais: O orçamento público é uma ferramenta de planejamento das ações
governamentais deverá seguir a lei, começando pelo poder executivo, que elabora o orçamento de acordo com as
despesas e receitas do ano exercício anterior, levando-os para o exercício seguinte, podendo assim mostrar a
necessidade de adaptar as despesas e receitas realizadas com as esperadas, podendo assim cortar eventuais gastos e
redistribuir receitas. O orçamento público ganhou ainda mais importância com a implantação da Lei de
Responsabilidade fiscal que veio para diminuir os gastos públicos indevidos, mas para que o orçamento seja eficaz é
necessário que esteja firmado nos princípios orçamentários. É através do orçamento participativo que o povo
acompanha e fiscaliza as ações do governo, pois ele feito com bastante transparência ,conclui-se que o orçamento
público é peça fundamental para o desenvolvimento do País e para o desenvolvimento de políticas públicas.
REFERÊNCIAS: ANDRADE, Nilton de Aquino. O Fluxo de Caixa como Planejamento na Gestãodos Recursos Públicos
Municipais 2010 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil CASTRO, Flávio Régis Xavier de Moura e
(org). Lei de Responsabilidade Fiscal: abordagens pontuais: doutrina, legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
PALAVRAS-CHAVE: ORÇAMENTO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, POLITICAS PÚBLICAS
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LEI MARIA DA PENHA E SUA EFETIVIDADE
LARA VERENA OSORIO ALMEIDA-FAESF
CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF
CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR-FAESF
SARA DE SOUSA LIMA-FAESF
JOFRESSON SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: Este trabalho tem como objeto de estudo a Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006,
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, a qual tem por objetivo penalizar com mais rigor a
violência doméstica praticada contra a mulher. Iremos verificar as causas e consequências que a
problemática desse tipo de violência vem provocando nas suas vítimas. Os pontos relevantes serão
apresentados conjuntamente com os avanços trazidos pela nova Lei. O que se pretende com o presente
trabalho, em sentido amplo, é demonstrar que a violência doméstica contra a mulher ocorre diariamente e
que é um problema social que precisa ser sanado, pois causa danos irreparáveis em muitas mulheres pelo
mundo todo, gerando problemas de saúde para o resto da vida. A Lei Maria da Penha deixa bem claro em
seu Art. 1º a razão de sua existência, pois veio para inibir, ao mesmo tempo em que cria mecanismos para
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226
da Constituição Federal. Buscamos verificar a criação e atuação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar, no tocante a efetiva aplicação da Lei, referente às medidas assistenciais e a proteção oferecida à
mulher para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, tendo sempre em vista a dignidade da
pessoa humana, um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. OBJETIVO: analisar a
problemática da violência doméstica contra a mulher nos seus aspectos sociais e jurídicos,
contextualizando-o com a relevante aplicação da Lei 11.340/06. METODOLOGIA: estudo descritivo
analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica em material já elaborado. Buscou-se, então, a
leitura de artigos científicos, bem com escritos encontrados em outras fontes de pesquisas e nos meios
virtuais. RESULTADOS: Podemos dizer que seus efeitos são positivos, principalmente porque está sendo
colocada em prática, já que as mulheres estão se assegurando dos seus direitos e buscando a proteção da
Lei, uma legislação moderna, edificada sobre uma leitura do social e que trouxe garantias reais de proteção
para a mulher. CONSIDERAÇÃO FINAL: A Lei Maria da Penha traz em seus quarenta e seis artigos um
verdadeiro divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro, pois, através de seu posicionamento a Lei
11.340/06 revoluciona de maneira conceitual, inovadora e procedimental o modo de encarar a questão
cada vez mais presente e perturbadora da violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres. Foi
um passo significativo o advento desta lei, pois veio para assegurar à mulher o direito à sua integridade
física, psíquica, sexual e moral. Percebemos que ela veio para ficar, como bem disse a Desembargadora
Maria Berenice Dias. Podemos dizer que seus efeitos são positivos, principalmente porque está sendo
colocada em prática, já que as mulheres estão se assegurando dos seus direitos e buscando a proteção da
Lei, uma legislação moderna, edificada sobre uma leitura do social e que trouxe garantias reais de proteção
para a mulher.
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
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LARA VERENA OSORIO ALMEIDA
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O DESPERTAR DA EDUCAÇÃO FISCAL PARA A GESTÃO PÚBLICA E PARA A SOCIEDADE
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
LEONARDO SILVÉRIO DANTAS-FAESF
LEONARDO BATISTA DE ARAÚJO-UESPI
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
Introdução: Os tempos atuais requerem a formação de um novo cidadão, mais consciente, sensível e responsável, que
pense global e aja localmente, que seja capaz de intervir e modificar a realidade social, a partir de sua comunidade,
tornando-se sujeito de sua própria história. Nesse contexto surge a importância do despertar e institucionalizar a
Educação Fiscal como instrumento para a cidadania, na sensibilização do cidadão para a função socioeconômica do
tributo, bem como, criar condições para uma relação harmoniosa entre o estado e o cidadão. O despertar da
Educação Fiscal pode ser utilizada como um importante elo entre o Cidadão e o Estado, pois a Educação Fiscal
fundamenta-se na conscientização da Sociedade sobre os seus direitos e deveres, bem como quais a funções do
Estado. E de que maneira os cidadãos podem participar da gestão dos recursos públicos interferindo desde a
formulação das políticas públicas por parte do Estado até o acompanhamento da execução dos recursos
públicos. Portanto para que o cidadão possa exercer sua cidadania e influenciar positivamente na definição das
prioridades das políticas públicas é preciso que o cidadão saiba o que é Sociedade, Estado, Governo e como funciona
no dia a dia da Gestão Pública. Nas sociedades modernas caracterizadas pela extrema complexidade e diferenciação
social relativa tanto aos atributos quanto aos valores, às ideias, aos interesses, às aspirações que envolvem seus
membros, a política entra como o elemento capaz de resolver pacificamente os conflitos de interesses relacionados
com os bens públicos. A Cidadania e a Educação Fiscal - Essa compreensão coloca em evidência que a tributação e o
controle da destinação dos recursos públicos têm como finalidade proporcionar a cada cidadão a possibilidade de uma
vida digna numa sociedade próspera. Objetivo evidenciar o despertar da Educação Fiscal tanto para a Gestão Pública
como também para a Sociedade como instrumento eficaz na consolidação da democracia através conscientização dos
cidadãos da importância da arrecadação dos tributos bem como também da fiscalização da aplicação dos recursos
arrecadados. Metodologia:A pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, uma vez que o estudo consistiu
na coleta, seleção, análise e interpretação da literatura pertinente ao assunto, composta de livros e revistas
especializadas publicados no período de 2001 à 2015. Considerações Finais: O Despertar para Educação Fiscal é um
importante elo entre o Cidadão e o Estado, pois a mesma fundamenta-se na conscientização da Sociedade sobre os
seus direitos e deveres, bem como quais a funções do Estado e de que maneira os cidadãos podem participar da
gestão dos recursos públicos interferindo desde a formulação das políticas públicas por parte do Estado até o
acompanhamento da execução dos recursos públicos. A Educação Fiscal busca conscientizar o cidadão não somente
da importância de cumprir as obrigações tributárias, mas também da importância de conhecer como funciona a
Administração Pública para poder interferir nas tomadas de decisões da Gestão Pública, principalmente no processo
de elaboração do Orçamento Público e também na fiscalização da efetiva execução orçamentária.
REFERÊNCIAS BRASIL. Constituição /1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em:
<www.pla¬nalto.gov.br>. FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. – 11. ed. – São Paulo: Atlas, 2015.
KOHAMA,
Helio.
Contabilidade
Pública.
10ª
ed.
São
Paulo:
Atlas,
2010.
OLIVEIRA, LUÍS MARTINS DE. Manual de contabilidade tributária: textos e testes com respostas / Luís Martins de
Oliveira... [et al.]. –12. Ed. – São Paulo: Atlas, 2013. Outros autores: Renato Chieregato, José Hernandez Perez Junior,
Marliete Bezerra Gomes. REZENDE, AMAURY JOSÉ. Contabilidade Tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus
reflexos sobre os resultados das empresas / Amaury José Rezende, Carlos Alberto Pereira, Roberta Carvalho de
Alencar. São Paulo: Atlas, 2010.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FISCAL, GESTÃO PÚBLICA;
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REDUÇÃO DE CUSTOS: UMA ALTERNATIVA FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
LEONARDO BATISTA DE ARAÚJO-UESPI
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
Introdução: A redução de custos é uma forma de combater maiores receitas na administração de seus recursos, cabe
aos administradores das empresas terem participação direta e efetiva na elaboração dos instrumentos de
planejamento financeiro, tornando seus membros protagonistas do processo. A corrupção é considerada a pior
barreira para a caminhada do desenvolvimento. A profunda diferença entre ricos e pobres, causa distorções nas
compras governamentais, desvia recursos públicos, eleva a sonegação e desvirtua o orçamento público. A redução de
custos é uma alternativa utilizada para administrar recursos dentro das empresas. Tais recursos não pertencem a
nenhum indivíduo ou grupo isoladamente, devendo, pois receber destinação que resulta em benefícios coletivos. Este
fato constitui um dos principais problemas das Finanças Públicas, pois cria uma situação em que o benefício é um ente
sem existência física. Por isso, decisões como arrecadar e como gastar os recursos obtidos no decorrer das atividades
da empresa, necessitam de uma boa administração e equilíbrio nas contas para a busca de soluções ou crises
financeiras que porventura venham a surgir no balanço financeiro mensal e anual da empresa. A redução de custos
empresariais pode ser obtida por meio do controle financeiro, diminuição de desperdícios que podem gerar despesas
mais altas e com uma análise apurada e planejada para evitar os riscos financeiros que por sua vez venham a surgir
nas empresas. A redução de custos é uma forma aplicável e positiva dentro da Administração Financeira como uma
forma de resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e dos resultados. 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. Vários são os “sistemas de custeamentos” que estão à
disposição e a finalidade de se mensurar os custos de uma empresa. Algumas adotam o sistema de absorção, não só
por ser aceito no Brasil devido à legislação fiscal, mas, também, por ser mais conservador, onde se apropriam todos os
custos. ainda, temos, para fins gerenciais, o sistema de Custeio direto ou variável, porque proporciona a separação
dos custos variáveis e dos fixos para melhor avaliação de margem de contribuição. OBJETIVO evidenciar a importância
de se conhecer os aspectos relacionados aos custos nas empresas, é analisar a redução de custos, a expansão e
repercussão da redução de custos empresarial em todas as suas peculiaridades, mostrando as vantagens para as
empresas, assim como fazendo uma análise crítica do mesmo. Metodologia; A pesquisa foi : bibliográfica com o
método qualitativo para desenvolver a análise e interpretação de dados coletados para que se possa ter uma visão
mais ampla da matéria em estudo. Considerações Finais: Na realidade, alguns procedimentos são apenas modelos
empíricos, que podem até estar bem apresentados, mas que, na essência, se revelam sem condições de sucesso na
prática. 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, etc. 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. Referências ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho
Científico. 7. ed. São Paulo. Atlas, 2007. FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 22. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998. Introdução à teoria da contabilidade para
o nível de graduação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. 4. ed.
São Paulo: Ed. Atlas. NEVES, Silvério e VICECONTI, Paulo. Contabilidade de Custos. 11. ed. São Paulo: Frase Editora,
2014. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RIBEIRO, Osni. Contabilidade de
Custos Fácil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. RIBEIRO, Osni. Contabilidade Geral Fácil. São Paulo: Saraiva, 2013.
PALAVRAS-CHAVE: CUSTOS ; ADMINISTRAÇÃO E REDUÇÃO;
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DIALOGANDO SOBRE AS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO-FAESF
FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

INTRODUÇÃO: É de suma importância dialogar sobre as questões étnico –raciais na educação superior, haja
vista que essa temática ao longo do tempo tem sido camuflada nas discussões em sociedade, por envolver
aspectos de preconceito e estigmas sofridas e vivenciadas no meio social em que vivemos. E importante
que o docente esteja atento as leis, como também de políticas e ações positivas no que tange as questões
étnico-raciais como forma de mudar os paradigmas relacionadas a essa temática. Nesse sentido Freire
comenta (2002) que para o docente ensinar é necessário que ele possa explorar e fazer com que os sujeitos
aceitem a identidade cultural que existe em nossa sociedade. OBJETIVO: Discutir as questões étnico-raciais
em sala de aula como forma de minimizar os paradigmas relacionadas a esse temaMETODOLOGIA:Tratouse de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, utilizando-se de revisões bibliográficas
CONCLUSÃO:Percebemos que dialogar as questões étnico-raciais na educação superior é de extrema
importância ,pois a educação possibilita o diálogo, a interação e integração, propicia a troca de experiências
e vivências,como também leva novos conhecimentos em sua abordagem crítica e reflexiva fazendo com
que os sujeitos possam adquirir saberes ,levando os mesmos a tomar nova postura e modo de pensar
minimizando assim os conflitos e qualquer atos preconceituosos e discriminatórios que envolvem as
questões étnico-raciais nos espaços escolares.
PALAVRAS-CHAVE: QUESTÕES ÉTNICO- RACIAIS.DOCENTE.EDUCAÇÃO SUPERIOR
__________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
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TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NO PÓS-CIRÚRGICO DO CÂNCER DE MAMA : REVISÃO
LITERÁRIA.
KAROLINE FONSECA FERREIRA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer o câncer da mama é a primeira causa de
mortes em mulheres no Brasil. Na maioria das vezes, o diagnostico é estabelecido em uma fase tardia da
doença, isso se deve a uma politica ineficaz de controle e rastreamento da doença, que tem na mamografia,
aliada ao exame clinico das mamas e ao autoexame, seus instrumentos fundamentais. Apesar do diagnostico, na
maioria das vezes, ainda ser feito em estágios mais avançados da doença, novos métodos para detecção precoce
e novas possibilidades de tratamento vem surgindo, resultando em um aumento da sobrevida nessas mulheres.
Essa melhora da expectativa de vida se contrapõe a uma alteração no estado de saúde global, uma vez que o
câncer da mama e os tratamentos propostos causam um grande impacto na vida dessas mulheres. A cirurgia é
frequentemente a primeira modalidade do tratamento curativo, quando se trata de tumores relativamente
pequenos. A cirurgia deve retirar o tumor com uma margem de segurança. Dependendo do tratamento a mama
e do tamanho do tumor, isto pode requerer desde a mastectomia (ressecção completa da mama, geralmente
seguida imediatamente ou tardiamente por uma cirurgia reconstrução), até apenas a ressecção de um segmento
ou setor da mama (quadradectomia). OBJETIVOS: Amplificar os conhecimentos acerca dos tratamentos
fisioterapêuticos na melhora das consequências imposta pela cirurgia do câncer de mama. Também analisar a
expectativa dessas pacientes e o que essa cirurgia pode provocar nas mesmas. METODOLOGIA: Trabalho através
de revisão de literatura de caráter qualitativa, sendo utilizado artigos de 1998 a 2015 para obter conhecimento
sobre a questão analisada. Foram obtidos 24 artigos e descartado 4 pois não estavam de acordo com o critério
de inclusão. A base dos dados científicos foi limitada no mês de outubro 2017. Os descritores utilizados foram
Câncer de mama; Tratamento fisioterapeuta; Mastectomia. RESULTADO E DISCUSSÃO: O tratamento baseado na
Fisioterapia inclui muitas técnicas e recursos específicos da área dando ênfase nesse trabalho ao Tens
(Estimulação elétrica transcutâneo), Cinesioterapia e Massoterapia. Para os autores pesquisados o (a) Tens é um
aparelho da eletroterapia utilizado na oncologia para alivio da dor, sua funcionalidade se da por meios de
impulsos elétricos para o complexo neuromuscular que estimula fibras mielinizadas do tipo alfa que tende a
chegar mais rápido na medula espinal assim fechando o portão da dor e impedindo que o estimulo doloroso
passe e se torne consciente além de potencializar a analgesia por substancias que o organismo produz
naturalmente. Da massoterapia é utilizada a drenagem linfática feita com as mãos ou com aparelhos próprios
que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo e assim ajuda no tratamento do linfedema
que ocorre no pós-operatório. A Cinesioterapia de acordo com mais autores analisados é utilizada para melhorar
a amplitude de movimento assim proporcionando maior mobilidade pois ocorre debilidade após a cirurgia da
mastectomia ou quadractomia. Segundo artigos e as referencias bibliográficas a drenagem linfática foi utilizada
em 27,47%,Tens 27,47% e a Cinesioterapia 45,05%. Maior queixa das pacientes foi da limitação dos movimentos
e todos os tratamentos utilizados no artigo se mostraram eficazes cada um com seu objetivo. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Através dos estudos pesquisados todos os tratamentos fisioterapêuticos abordados, apresentaram- se
eficazes no pós-operatório, assim proporcionando a melhora tanto fisiológica quanto psicológica da paciente
com sequelas de pós-operatório de câncer de mama. A fisioterapia através de suas técnicas e recursos é
fundamental na evolução do quadro e na melhora da expectativa de vida.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE MAMA; TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO; MASTECTOMIA
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KAROLINE FONSECA FERREIRA
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A IMPORTÂNCIA DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL PARA TOMADA DE DECISÃO NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
KARLA PATRICIA ROCHA PORTO MENDES-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
RUBENS OLIVEIRA DE BRITO-FAESF
INTRODUÇÃO: O laudo pericial é a manifestação formal e por escrito onde o perito contador expressa sua opinião a
respeito da matéria da lide, ou seja, é o instrumento pelo qual o perito manifesta-se sobre os fatos constatados que
servirão de provas na lide e que proporcionarão ao juiz conteúdo concreto e cientifico para sua tomada de decisão
Compreende-se que é através do laudo que o perito, com ajuda do assistente técnico materializa o seu trabalho, já
que é nele que são esclarecidas todas as dúvidas por meio dos quesitos que são respondidos pelo perito para que o
juiz tenha uma boa impressão e clareamento dos fatos ocorridos e que haja um bom entendimento por parte
daqueles que vão utilizar as informações para esclarecimentos de determinados fatos. OBJETIVO: Demonstrar a
importância do laudo pericial para a justiça do trabalho e relatar questões nas reclamações trabalhistas, onde o juiz
não tem conhecimento técnico, então nomeará um contador. Sabe-se que a contabilidade e o direito são áreas de
atuação que se completam isso é confirmado pelo fato de existirem muitos casos litigiosos que necessitam de serviços
de perícia como forma de esclarecer fatos contábeis ou de questões contábeis contravertidas. METODOLOGIA: Este
artigo foi elaborado baseado em uma pesquisa teórica com o uso da bibliografia relevante como principal ferramenta
para a coleta de todas as informações e dados necessários para esclarecer a importância do Perito na Justiça do
trabalho. RESULTADOS: A Justiça do trabalho é um ramo do poder judiciário, onde lida com atos e fatos relacionados
ao trabalho, vínculos empregatícios. Tem o poder de julgar ações em relação ao trabalho e toda ação que abrange a
jurisdição trabalhista que envolva exercício de direito grave sobre a mesma sofrerá penalidades na forma da lei. E
conforme prescrito no art. 11 da CF, ela está dividida em três graus de jurisdição a conhecer: No primeiro grau
encontra-se a vara do trabalho, cuja competência está prevista no artigo 652 da consolidação das Leis do Trabalho, Em
segundo grau encontram-se os Tribunais Regionais do Trabalho, que ao contrário das Varas do Trabalho, que possuem
competência derivada, ou seja, correspondem ao grau de continuação de instância, embora, em alguns casos,
também possuam competências originária, e por último, está em terceiro grau de jurisdição, compreendido pelo
Tribunal Superior do Trabalho. Segundo Valverde Silva (2015)” Grande parte das ações ajuizadas na justiça do trabalho
necessitam de perícia contábil”. Nesses casos, a perícia pode se dar por diversos motivos, dentre os quais se destaca:
pelas necessidades de contagem de horas trabalhadas pelo reclamante, análise de valores depositados a título do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, apurações de valores a pagar ao Instituto Nacional de Seguridade
Social-INSS e o Imposto de Renda- IR. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constata-se que durante a realização da perícia
contábil, o perito deverá proceder minuciosa análise em todos os elementos dos autos, atentando especialmente para
a petição inicial, a contestação, os pontos, os recibos de pagamento, a convenção coletiva de trabalho, dentre outros
documentos que podem vir ajudar na perícia. Para desenvolver um laudo contábil em ações trabalhistas, é necessário
que o perito seja formado em ciências contábeis e tenha um bom conhecimento em legislação
trabalhista.REFERÊNCIAS. ALBERTO, Valdir Luiz Palombo. Perícia Contábil. 5ª Ed. São Paulo; Atlas 2012.
NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABIILIDADE: Perícia Contábil: NBC TP 01 e NBC PP 01/ Conselho Federal de
Contabilidade, - Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2012. PERERIRA. Angelita Duarte. PERÍCIA CONTABIL
TRABALHISTA: Atuação do Perito Contador perante a Justiça do Trabalho (2009). Disponível em
http://tcc.bu.ufsc.br/Contabeis291250. SILVA Rodrigo Valverde da. PERÍCIA CONTÁBIL: A APLICAÇÃO DA PERÍCIA
CONTÁBIL NAS AÇÕES TRABALHISTAS (2015). Disponível em: ttp://tcc.bu.ufsc.br/contabeis294260. PALAVRASCHAVE: PERÍCIA; JUSTIÇA DO TRABALHO; TOMADA DE DECISÃO; LAUDO PERICIAL.
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KARLA PATRICIA ROCHA PORTO MENDES
RUA PADRE UCHÔA 1225 - CENTRO
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CONTRACEPÇÃO: UMA REVISÃO SOBRE CONTRACEPTIVOS FÍSICOS, QUÍMICOS E HORMONAIS
ANDRESSA ALVES PEIXOTO-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF
JOÃO VICTOR DANTAS DE SOUSA-FAESF
ANA CAROLINA TEIXEIRA DE BRITO MIRANDA-FAESF
JULIANNY DE ANDRADE DIAS-FAESF

A contracepção tem um papel primordial na saúde reprodutiva da mulher, tendo em vista que sendo feita
de forma adequada e orientada, evita-se gravidez indesejada, gravidez na adolescência e abortos indevidos
evitando até mesmo o aumento da mortalidade materna. O uso de contraceptivos por mulheres em idade
reprodutiva evita também a realização do procedimento de laqueaduras que é um processo irreversível.
Além da contracepção, os contraceptivos também são utilizados no tratamento da infertilidade, para
reposição de hormônios sexuais e na prática da obstetrícia, para influenciar o parto. Os tipos de
contraceptivos mais utilizados são os orais, que se apresentam na forma de pílulas podendo estes ser
combinados (estrógenos e progesterona), somente de progesterona e, ainda as pílulas de emergência ou
pós-coito (“pílula do dia seguinte”). Embora sejam bem tolerados e tenham sua eficácia terapêutica
comprovada por diversos estudos, autores alertam que o uso desses medicamentos sem orientação deve
ser cauteloso, pois, o uso indiscriminado pode acarretar em alguns efeitos adversos como os trombóticos
principalmente em pessoas com antecedente familiar associado a fatores externos. Assim, objetivou-se
revisar os contraceptivos evidenciando ainda, os tipos físicos, químicos e hormonais através da pesquisa em
livros, revistas e artigos científicos de autores renomados da literatura farmacêutica contemporânea.
Foram localizados 43 artigos, destes 19 atenderam ao objeto de estudo da pesquisa. Os critérios de
inclusão determinados foram: artigos que tratam o tema contracepção, publicados no período de 2000 a
2016. O estudo mostrou que os contraceptivos físicos, químicos e hormonais são utilizados tanto para
homens como para mulheres, porém, que cada tipo tem suas vantagens, desvantagens, contraindicações e
eficácia. Segundo a literatura pesquisada, destacam-se os contraceptivos orais combinados de estrogênio e
progestogênio as conhecidas “pílulas”, como o método mais utilizado entre as mulheres brasileiras.Concluise, pois, que existem diferentes tipos de contraceptivos, devendo ser utilizado aquele que melhor se
adequar às condições da mulher e do homem no que diz respeito à comodidade do uso e às necessidades
fisiológicas
PALAVRAS-CHAVE: CONTRACEPÇÃO. TIPOS DE CONTRACEPTIVOS. MECANISMO DE AÇÃO
__________________________
ANDRESSA ALVES PEIXOTO
RUA FRANCISCO CASTRO - MANGUINHA
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A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO
SANTANA PINHEIRO DO NASCIMENTO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MAIRA LIMA DA SILVA-FAESF
JOICE CECILIA DA SILVA BARBOSA-FAESF
INTRODUÇÃODurante anos a mulher sofreu preconceitos no mercado de trabalho. Passou por grandes obstáculos,
entretanto atualmente vem sendo recompensada pelo esforço de décadas, seus direitos garantidos, tornando-se mais
simples a sua inserção no mercado de trabalho. No Brasil é notório a crescente participação feminina no mercado de
trabalho, é progressiva também a responsabilidade feminina no sustento da família e destaque profissional em
diversos setores.Em razão de todo esse processo evolucionista, o perfil das mulheres da atualidade é muito diferente
daquele do começo do século.Como peça fundamental na administração do lar a mulher acumula papeis, tornando-se
essencial tanto no âmbito familiar como para o mercado de trabalho. Mas mesmo com as evoluções e conquistas da
mulher no mercado de trabalho ela ainda está numa condição de desvantagem em relação ao homem, continua o
preconceito e discriminação em relação a desigualdade salarial entre homens e mulheres.Objetivo:Identificar e
analisar os desafios , dificuldades e preconceitos enfrentados pela mulher, além de analisar a discriminação de
gênero.METODOLOGIA: Realizada pesquisa de campo com mulheres no mercado de trabalho, à frente de Micro,
Média e Grandes empresas situadas no município de Floriano-PI. RESULTADOS: O resultado da pesquisa indicou que
40% das entrevistadas iniciaram a carreira em cargos que exigiam somente o ensino médio, predominando entre
estas, o cargo de vendedora, sendo que o salário na época não era satisfatório e que segundo relatos eram ocupados
por necessidade, por os pais não terem condições de as manter. Observado em comum nessas mulheres, o mesmo
objetivo e persistência de luta com foco na independência .Outras 40% das entrevistadas que ocupam cargos que
exigem o e ensino superior, entre elas,pediatra, fisioterapeuta, administradora, ao contrario das anteriores, com pais
abastados,ocupam cargos, papéis em condições mais favoráveis no mercado de trabalho, apenas 20% delas, estão
como funcionárias de pequenos empreendimentos,com exigência de ensino fundamental.Considerações Finais
Conclui-se que uma das maiores conquistas da mulher, está na realização do próprio negócio, e a independência.
pode se afirmar que a mulher que dedica-se somente ao lar e a família precisa ser estudada,tendo em vista que nos
dias atuais a capacidade desse gênero em exercer vários papéis é comprovada com determinação e auto confiança.
Embora se verifique que ainda há muito a ser conquistado pela mulher, haja vista ,o legado deixado pela sociedade
patriarcalista.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ANDREUCCI, Ana Claudia. Mulher, sociedade e direitos humanos. Editora Ridel; Brasil,
2010. Disponível em: www.livrariacultura.com.br/mulher-sociedade-e-direitos-humanos221649957 Acesso em Abril
de 2017. ASSIS, R.H. A Inserção da Mulher no mercado de trabalho. P.2 e 4; Instituto ISE CERES. Disponível em:
www.conimbra.org/2009/140.pdf Acesso em Abril de 2017. NAGAMINE, Rogerio. Evolução do Emprego Formal no
Brasil. Brasília, Setembro de 2004. Disponível em: ww.enpca.gov.br Acesso em Maio de 2017. PERROT, Michelle.
Historia das Mulheres ( o século XX), V.5 Porto: Afrontamento; São Paulo; Ebradil, 1995, p.68 RAGO, Luzia Margareth”
Disponível em: https;pt.m.wikipedia.org/wiki/historia-das-mulheres. Acesso em Abril de 2017. PROBST, E.R. A
Evolução da Mulher no Mercado de Trabalho. P.5 E 6; ICPG; Santa Catarina. Disponível em: www.icpg.com.br Acesso
em Abril RAMOS, Jó. A mulher e seus direitos. Brasil; Editora Ramos. Disponível em:
https;//www.suapesquisa.com/dia-internacional-da-mulher.htm. Acesso em Abril de 2017. SALVADORI, Claudio.
Economia, mercado e trabalho, e distribuição de renda. P.63. PNAD 2005. SERPA,N.C. A inserção e a discriminação da
mulher no mercado de trabalho: questão de gênero. P.2 e 3; Agosto de 2010. brasileiro. Artigo Cientifico; São Paulo, v
25, p.233-2449, Julho/Dez 2008.
PALAVRAS-CHAVE: MULHER MERCADO DE TRABALHO INDEPENDENCIA
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LEVANTAMENTO DA ATIVIDADE ANTICÂNCER DE ISOFLAVONAS: UMA PERSPECTIVA PARA O
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FITOMEDICAMENTOS
GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF
LOUISE CRISTINA FREITAS SARAIVA-UFPI

INTRODUÇÃO:Sabendo que o tratamento com os atuais anticancerígenos atinge não só as células malignas,
como também as sadias, cada vez mais vem sendo pesquisados novos fármacos que possam oferecer
benefícios que não causem tantos efeitos colaterais, entre eles as isoflavonas, que são um grupo de
fitoestrógenos cuja estrutura molecular tem semelhança bioquímica com o 17&#946;-estradiol. Os
mecanismos pelos quais as isoflavonas inibem a carcinogênese ainda não estão bem definidos, mas estudos
sugerem que seus efeitos protetores possam estar relacionados à inibição de enzimas que participam do
processo de proliferação celular e enzimas de reparo em geral. OBJETIVO: Este trabalho tem objetivo de
realizar um levantamento bibliográfico acerca da atividade anticâncer das isoflavonas, tendo em vista o
desenvolvimento de novos fitomedicamentos. MÉTODO: Revisão de literatura que foi realizada com base
em artigos científicos que abordavam estudos experimentais cujo objetivo fosse avaliar a atividade
anticâncer das isoflavonas, publicados entre 2007 e 2017. Os bancos de dados utilizados para a busca dos
artigos foram PubMed, Science Direct e Portal de Periódicos da Capes. Utilizaram-se os seguintes termos de
pesquisa: “isoflavone” e “anticancer”. Foram excluídos artigos de revisão e capítulos de livro, além de
artigos nos casos de duplicidade em outra base de dados e artigos que a partir da leitura de títulos e
resumos não se enquadravam com o tema da pesquisa. RESULTADOS: A busca nas bases de dados
científicas rendeu um total de 246 artigos, dos quais após a realização da triagem, aplicando os critérios de
inclusão e exclusão, foram selecionados 38 artigos para análise. Genisteína tem sido o principal foco das
pesquisas envolvendo isoflavonas para o potencial anticâncer, estando presente em 23 dos 38 artigos
analisados. É conhecida por exibir potente efeito anti-proliferativo em vários tipos de câncer, como câncer
de mama, próstata, pulmão, pâncreas, cabeça e pescoço, linfoma e leucemia. Outras isoflavonas foram
minoritárias, porém não menos importantes, em relação aos estudos da atividade anticâncer, das quais
podemos destacar biochanin-A, formononetina e uma associação entre genisteína e daidzeína. Com relação
aos tipos de câncer estudados, câncer de mama, próstata e cólon foram os que mais se sobressaíram,
apresentado resultados satisfatórios aos experimentos com isoflavonas. CONCLUSÃO: Portanto, os estudos
já realizados com isoflavonas indicam que estes compostos são fontes promissoras para a elaboração de
possíveis fitomedicamentos com ação anticâncer. Contudo, ressalta-se a necessidade da realização de
estudos mais completos e aprofundados, visto que os artigos analisados utilizaram, em sua totalidade,
apenas modelos de estudo in vitro.
PALAVRAS-CHAVE: ISOFLAVONAS, ANTICÂNCER, FITOMEDICAMENTO
__________________________
GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA
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ESTUDO COMPARATIVO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA SOBRE
CIÊNCIA E RELIGIÃO
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
SILVIA REGINA MOREIRA VALE-ESTACIO DE SA
BRUNO LUIZ AVELINO CARDOSO-ESTACIO DE SA
JULIANA GUTERRES ARANHA DE AGUIAR-ESTACIO DE SÁ
SAMILY NATANIA ALVES MEIRELES AQUINO-ESTACIO DE SÁ

Introdução: A discussão sobre a relação entre religião e ciência é constante no processo de formação do psicólogo.
Comumente, os debates sobre as possibilidades de interseção entre essas temáticas são suscitados na academia.
Deste modo, tornam-se relevantes os estudos que investiguem as Representações Sociais (RS) desses sujeitos,
psicólogos em formação. Historicamente, compreende-se que os primeiros sistemas de representações que o homem
produziu do mundo e de si mesmo são de origem religiosa. Contudo, o fazer psicológico, enquanto saber científico,
não se utiliza da presença ou anulação de uma religião, mas da compreensão do sujeito em sua singularidade sem
imposições culturais, filosóficas ou eclesiásticas. Assim, enfatiza-se a posição ética do profissional da psicologia quanto
aos processos sociais que são contingentes ao sujeito de intervenção. Objetivos: Esse estudo teve por objetivo
comparar as representações sociais de estudantes de psicologia sobre ciência e religião no início e ao final do curso de
Psicologia. Método: Participaram do estudo 100 estudantes de Psicologia (50 dos primeiros períodos e 50 dos últimos
períodos) de uma Instituição de ensino Superior (IES) de São Luís (MA), os quais responderam a um questionário
estruturado sobre a influência da religião e da ciência como norteadoras das suas futuras atuações profissionais. Os
dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas simples (médias e percentuais). Resultados: Quanto à
caracterização da amostra, 85% dos entrevistados informaram ser adeptos a alguma religião (principalmente católicos
e protestantes). 94,74% (períodos finais) e 90% (períodos iniciais) afirmaram que suas concepções religiosas não
influenciarão em sua futura prática psicológica. Ao ser questionado sobre mencionar sobre sua crença durante a
atuação profissional, 92,67 dos estudantes dos primeiros períodos, adeptos a alguma religião, consideraram
importante mencionar sobre sua crença religiosa durante sua atuação profissional, o que também foi identificado nos
períodos finais com 74% da amostra de religiosos. Houve diferenças quanto aos resultados dos períodos iniciais (86%
discordam) e finais (96% discordam) com relação à questão de utilização de objetos religiosos no setting terapêutico.
Esse mesmo dado foi observado quanto ao processo de mencionar sua crença religiosa. No que se refere ao
conhecimento sobre o que o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) menciona sobre religião, 70% (períodos
iniciais) e 100% (períodos finais) afirmaram conhecer. Discussão: Com base nesses dados, é possível verificar a
existência de RS paradoxais sobre a futura atuação profissional e preceitos religiosos. Este estudo permitiu verificar
que a modificação das RS ocorre no decorrer da evolução acadêmica mediante as contingências de ensino que os
alunos estão submetidos. Nesse sentido, se destaca o ensino do CEPP, as práticas supervisionadas e as análises de
casos apresentadas, trazendo a problematização da realidade como significativa contribuição para uma formação
consistente. Esses dados cooperam com os dados da literatura que afirmam que as RS são dinâmicas e modificadas
por meio da exposição do indivíduo a novos contextos. Informações sobre os autores: 1Psicóloga (CRP22/0253),
Mestre em saúde pública/ aluna do Programa de Doutorado em Psicologia Social – Universidad John F. Kennedy
2Psicólogo (CRP22/01431), Mestre em Psicologia – Universidade Federal do Maranhão, Especialista em Terapia
Cognitivo-Comportamental – Instituto WP/FACCAT; 3Psicóloga (CRP22/01425). Aluna do Programa de Mestrado em
Psicologia – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Especialista em Terapia Comportamental – Universidade de São
Paulo; 4Psicóloga (CRP22/01437), Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental – Instituto WP/FACCAT. 5
Administradora e Economista – Coordenadora do Curso de Administração da Faculdade de Floriano - FAESF
PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA COMPORTAMENTO CIENCIA RELIGIÃO
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MARY CORREIA MOREIRA KALUME
RUA FELIX PACHECO 1075 - CENTRO
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PERFIL DO DEPENDENTE QUÍMICO-ALCOOLISTA, AUTOCONTROLE E IMPULSIVIDADE: UMA ANÁLISE
COMPORTAMENTAL
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
SILVIA REGINA MOREIRA VALE-ESTACIO DE SÁ
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
IntroduçãoUma rede complexa de contingências produz diferenças comportamentais individuais. Para previsão e
controle do próprio comportamento, é imprescindível que o indivíduo adquira em seu processo internacional a
consciência sobre si e suas ações. Na dependência química, o padrão de consumo de dada substância envolve
parâmetros de autocontrole e impulsividade, fazendo com que o alcoolista se depare, freqüentemente, com situações
conflitantes envolvendo esquemas concorrentes com reforçadores imediatos e atrasados. Para a Análise do
Comportamento, o repertório de autocontrole envolve respostas controladoras e respostas controladas. Estudos
experimentais indicam que o compromisso com o reforço atrasado não necessariamente está relacionado ao
compromisso restrito (como no caso do encarceramento do alcoolista em uma clínica para evitar a impulsividade pelo
reforço imediato), mas pode se dar, também, a partir do estabelecimento de padrões comportamentais fortalecidos,
tornando a resposta de ruptura com este compromisso altamente custosa. OBJETIVO :Demonstrar o perfil prevalente
de alcoolistas usuários dos Alcoólicos Anônimos (AA) a partir de uma análise dos padrões de autocontrole e
impulsividade. MÉTODO:Participaram do estudo 50 usuários do AA, submetidos a um questionário sócio-demográfico,
contemplando questões para elaboração do perfil comportamental prevalente e outro composto por 13 questões
abertas sobre freqüência e tipo de bebida consumida (R1), prejuízos, contextos de uso e rotina (R2) e relação com a
família (R3). Resultados:Os resultados indicaram como perfil faixa etária entre 31 e 50 anos, nível médio completo,
renda de 1 salário mínimo, maioria solteiros, filhos de pais separados e com familiares dependentes químicos. O
estudo sugere como perfil comportamental, em relação a R1, o uso prevalente de destilados (95%) como tipo de
bebida e consumo diário de 75% (Tabela 1). As respostas agrupadas em R2 e R3 apresentam relevantes prejuízos,
como afastamento familiar e episódios depressivos (85%), também decorrentes desse afastamento (Tabela 2). Os
contextos de uso são, em sua maioria, parte da rotina dos usuários, e as atividades propostas no AA são
principalmente depoimentos e testemunhos, incluindo descrição de regras sobre como aumentar a probabilidade de
reforço para a abstinência. DiscussãoNota-se a prevalência de padrões de impulsividade, visto que as estratégias
utilizadas pelo AA, quando não associadas ao apoio familiar, ocasionam o não estabelecimento de padrões de
autocontrole, pois o uso de regras, especificadoras da relação entre os efeitos do reforço imediato versus os do
reforço a longo prazo, quando não descrevem estratégias para o aumento da frequência da participação familiar nas
rotinas do usuário, podem favorecer maior frequência de comportamentos impulsivos. Referências
Andrade, A.G.; Anthony, J.C.; Silveira, C.M. Álcool e sua conseqüências: uma abordagem multiconceitual. Minha
editora, cap.3, Barueri: São Paulo, 2009. Campos, E. A. Por que os alcoólicos são anônimos? Anonimato e identidade
no tratamento do alcoolismo. Interface – comunicação, saúde, educação, v13, n. 28, pp. 19-30, jan/mar, Botucatu,
2009. Duailii, S.,; Laranjeira, R. Politicas Públicas relacionadas às bebidas alcoólicas. Rev. Saúde Pública, v. 41, n. 5, oct.
2007. Freitas, I.C.M.; Moraes, S.A. Dependência de álcool e fatores associados em adultos residentes em Ribeirão
Preto, São Paulo, Brasil, 2006: Projeto OBEDIARP. 2011. Cad.Saúde Publica, v.27, n. 10, Rio de Janeiro, Outubro, 2011.
Guilhard, H. J.; Madi, M. B. B. P.; Queiroz, P. P. & Scoz, M. C. (Orgs.). Sobre comportamento e cognição: Expondo a
variabilidade. Vol. 7, Cap.45, Santo André: Esetec., 2001. JUNAAB - Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no
Brasil (Internet). São Paulo: JUNAAB - Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no Brasil. Disponível em
http://www.alcoolicosanonimos.org.br, acessado em 26 de fev de 2013. Moreira, M. B. E.; De Medeiros, C. A.
Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Porto alegre: Artmed, 2007.
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O VALOR DA MARCA PARA O CONSUMIDOR
JOICE CECILIA DA SILVA BARBOSA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
SANTANA PINHEIRO DO NASCIMENTO-FAESF

INTRODUÇÃOOs consumidores definem a compra da marca pelo conjunto de valores simbólicos dos
produtos com os quais se identificam emocionalmente. A marca é um fator crítico de sucesso para as
organizações, sejam elas comerciais industriais ou de prestação de serviços. Marcas fortes representam um
componente da vantagem competitiva e fonte de futuros ganhos das empresas.A decisão de compra está
relacionada aos aspectos da percepção sensorial que devem ser identificadas e estimuladas, estabelecendo
ligações com experiências multi sensoriais e sociais.É importante explicar que a marca não é apenas a logo
ou imagem, ela é também cultura e surge como resultado da relação da empresa com o mercado. Desse
modo a marca tem a capacidade de aglutinar em torno dela todos os aspectos tangíveis e os intangíveis, a
tecnologia, o processo, incluindo a própria logo, o nome e o valor reconhecido.A marca é o grande
patrimônio da empresa, indica as qualidades do produto ou dos serviços por esta oferecidos, bem como
fortalece sua imagem perante os consumidores. Seu valor é usado como estratégia para diferenciá-la do
concorrente, mantendo-se no mercado e conquistando novos clientes.OBJETIVO desse trabalho é analisar o
comportamento de compra dos consumidores em relação a marcas, e avaliar os aspectos e atributos
influenciados pela marca para a decisão de compra. METODO realizada pesquisa entre com 50
consumidores através de um questionário com perguntas aberta e fechadas, em Floriano/PI, para analisar o
comportamento dessas pessoas em relação à marca dos produtos adquiridos.RESULTADO 70% das pessoas
pesquisadas preferem compra em lojas físicas ao invés de e-commerce, 52% entendem que Marca é um
logo ou símbolo, 70% reconhecem os produtos consumidos e adquiridos por esse símbolos, e que 50%
destes compram os produtos pela marca, já 40% reconhecem na hora e 10% antes e no momento da
compra, 100% afirmam que as marcas consolidadas e com posicionamento de mercado são confiáveis e
merecem o credito do consumidor..CONCLUSÃO conclui-se que o valor da marca é intangível para o
consumidor, que a marca consolidada no mercado influencia o comportamento e a decisão de compra, o
valor da marca está atrelado aos benefícios percebidos pelo cliente, e que a decisão de compra não se
relaciona somente ao preço mas os benéficos e valor agregado que oferecem dando credibilidade e
segurança para quem consome, portanto influencia o comportamento de decisão na hora da compra.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AAKER, D. Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura,
1995. COBRA, Marcos. Administração de marketing – 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
IACOBUCCI,
D.
Os
desafios
do
marketing.
São
Paulo:
Futura,
2001
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing – 14ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil,
2012. TAVARES, Mauro Calixta. A Força da Marca. Como Construir e Manter Marcas Fortes. São Paulo:
Harbra,1998.

PALAVRAS-CHAVE: VALOR MARCA CONSUMIDOR
__________________________
JOICE CECILIA DA SILVA BARBOSA
BR 343 - ED JOSINA ROCHA AP 110 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: joicececi10@gmail.com
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POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COMO CRIME HEDIONDO. ESSE É O
CAMINHO?
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

INTRODUÇÃO: O Brasil vive uma crise de segurança jamais vista em sua história. A sensação de insegurança
e de fragilidade da sociedade é percebido diante do aumento virtiginoso da criminilidade. O crime está
diretamente ligado ao uso da arma de fogo. Dentre elas há divisão entre arma de fogo de uso permitido e
arma de fogo de uso restrito. Uma das inovações da Lei 13.497/2017 é no sentido de tornar crime
hediondo a posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, somando-se a outras medidas já tomadas
anteriormente como a declaração de priorização da segurança pública por governadores e iniciativas do
governo federal tais como a campanha do desarmamento que não foram suficientes para forçar a queda
dos índices de violência na primeira década do século XXI. OBJETIVO: Tratar do provável impacto que a
alteração trará na efetividade do combate à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
principalmente por parte de traficantes e organizações criminosas. Debater se o caminho de taxar o crime
como hediondo é uma alternativa plausível e mostrar o que isso altera na prática para aquele que cometer
o crime. METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento do tema através de
processamento em bases de dados nacionais que contêm artigos de revistas, livros eoutros documentos.
RESULTADO: O tempo dirá se os resultados esperados foram alcançados, mas diante do atual cenário que
se vive no Brasil, é um remédio mais “amargo” para aqueles que precisam urgentemente de uma cura para
a doença terminal que vive o país em virtude da incontrolável violência praticada em sua maior parte com o
uso de arma de fogo de uso restrito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O endurecimento da pena nunca foi o
caminho mais glorioso para o tratamento do delinquente, sendo preferido a ressocialização e as vias
alternativas para tratamento. Contudo, é medida aceitável, diante do atual quadro ou mapa de violência
que se estabeleceu. Não são belos discursos a favor da adoção de outros meios de combate ao crime,
menos gravosos e até mais dignos e humanos, mas que não possuem aplicabilidade real diante das
dificuldades impostas pela crise geral do Estado que trarão o mínimo de efeito intimidatório e preventivo
para os agentes de desestabilização da paz e da ordem.
PALAVRAS-CHAVE: ARMA, RESTRITO, CRIME, TRATAMENTO, SEGURANÇA
__________________________
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO
PRAÇA CORONEL BORGES, 50 - CENTRO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jonathas.nascimento@prf.gov.br
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A INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL
MARIA MICAELY ALVES DE SOUSA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
INTRODUÇÃO Administrar pessoas e mantê-las motivadas para atingir os objetivos da organização, é sem dúvida, o
grande objetivo dos líderes da atualidade. De nada adianta ter grandes empresas, com grandes investimentos, bons
produtos, instalações excelentes, alta tecnologia se os funcionários estiverem desmotivados nas equipes e não
estiverem alinhados com os objetivos da empresa. Conhecer meios de manter as equipes motivadas a realizar seu
trabalho e buscar qualidade, sucesso e lucro, é essencial. A motivação é um dos temas mais importantes dentro de
uma organização, e sem dúvida um dos maiores desafios para os líderes administrar e motivar seus colaboradores.
Motivar as pessoas é fazer com que elas se tornem decididas, confiantes e estejam comprometidas intimamente a
alcançar os objetivos propostos; estimulando-as o suficiente para que sejam bem sucedidas por meio do seu trabalho.
O conhecimento da motivação humana é indispensável para que o administrador possa realmente contar com a
colaboração das pessoas (CHIAVENATO, 2003).Para que uma empresa obtenha sucesso não é suficiente que ofereça
os melhores produtos ou serviços, tem que estar com seus funcionários motivados, dispostos e habilitados para
contribuírem com a evolução da empresa. OBJETIVO analisar os fatores que geram a motivação no ambiente
organizacional, identificar nos colaboradores os estímulos que os fazem se sentir motivados e os resultados positivos
ou negativos que motivação para a empresa.METODO realizada pesquisa de campo através de questionário
estruturado com perguntas abertas e fechadas, em 10 empresas do ramo de confecções, acessórios, móveis e
eletrodomésticos de Floriano/PI, com 30 funcionários e 10 chefes de setores dessas empresas. RESULTADO dos
funcionários pesquisados 100% respondeu que se sente satisfeito onde trabalha, 96% recomendaria a empresa que
trabalha para outras pessoas, 92% dos funcionários trabalham motivados dentro do seu ambiente de trabalho, 96%
disseram que são tratados com respeito, 88% dos funcionários tem as informações que precisam para o bom
desempenho do trabalho, 8% afirmam não ter tantas informações e 4% não considera ter informações para o bom
desempenho do trabalho na empresa. Já os lideres, afirmam que 70% dos relacionamentos entres ás pessoas é bom,
20% considera excelente e 10% diz ser mais ou menos. Segundo 41% dos líderes vêem a importância de seus
funcionários, 17% considera importante a integração de sua equipe, 12% afirma que e a estabilidade do emprego e 6%
que e a qualidade dos treinamentos que recebe, são fatores de motivação para uma equipe.CONCLUSÃO Quando se
trabalha com motivação o ‘trabalho rende’, a empresa dá lucros. Uma pessoa motivada realiza seu trabalho com mais
facilidade, mais emoção, mais dedicação, mais qualidade e eficiência.Pode- se dizer que motivação é tudo o que faz
uma pessoa querer algo, tem tudo a ver com vontade, com interesse e iniciativa. As organizações estão cada vez mais
preocupadas em motivar seus colaboradores, pois sabem que um colaborador motivado faz toda a diferença dentro
de uma empresa. Referências Bibliográficas BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas Organizações. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 1997. BERNARDINHO. Transformando suor em ouro. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.
BRUCE,
Anne.
Como
motivar
sua
equipe.
Rio
de
Janeiro:
Sextante,
2006.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna administração
das organizações. 7. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. DAVIS, Keith & NEWSTRON, John W. Comportamento
humano
no
Trabalho.
São
Paulo:
Livraria
Pioneira,
1992.
GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2011.
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à administração. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2011.
MASLOW,
Abraham
H.
Motivação
e
Personalidade.
New
York.
Harper&
Row.
1954.
ROBBINS, Stephen P; JUDGE, Timothy A; SOBRAL, Felipe. Comportamento organizacional. 14. ed. – São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010.
PALAVRAS-CHAVE: MOTIVAÇÃO ESTIMULO EQUIPE
__________________________
MARIA MICAELY ALVES DE SOUSA
RUA FELIX PACHECO - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800180 E-mail: micaellymicaelly@hotmail.com
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AS ATIVIDADES NOTARIAIS COMO MEIOS PARA DESJUDICIALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NÃO
LITIGIOSOS
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

As atividades notariais são aquelas que necessitam de solenidade da forma, realizadas por um profissional
do direito, dotado de fé pública, denominado notário ou tabelião, a quem é delegada a atribuição de
formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que estas devam ou
queiram dar forma legal ou autenticidade, certificar fatos, conferindo-lhes existência, segurança, validade e
eficácia. Este trabalho tem como objetivo compreender as atividades desenvolvidas nas Serventias
Extrajudiciais de Notas, também conhecidas como Cartórios, como meio para desjudicialização de
procedimentos civis em que não há conflito de interesses. Trata-se de um estudo bibliográfico com caráter
explicativo, com abordagens de teorias fundamentadas. Como resultado, no contexto de sobrecarga
processual que vem enfrentando o poder judiciário, as atividades notariais desenvolvidas nas Serventias
Extrajudiciais ganham cada vez mais protagonismo. Com a desjudicialização de procedimentos em que os
interessados não estejam em conflito, tais como divórcio, inventário, usucapião, os atos e negócios
jurídicos da vida cotidiana se tornam cada vez mais céleres e econômicos. Isto posto, a desjudicialização é a
retirada de determinadas atribuições do poder judiciário. Relativamente à atividade notarial, é fenômeno
que não fere a tripartição de poderes, já que a função notarial é delegada pelo Poder Público, tem por base
o que traz o artigo 236 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 8.935/1994. Portanto,
utilizar-se da atividade notarial nos assuntos consensuais, em que a lide está afastada é caminho para
viabilizar-se efetivamente o acesso à justiça, com intervenção segura, estável, célere, econômica e
preventiva de litígios, reservando ao judiciários a tarefa necessária de dar efetivamente solução aos
conflitos.
PALAVRAS-CHAVE: DESJUDICIALIZAÇÃO. ATIVIDADE NOTARIAL. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.
__________________________
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO
RUA CASTRO ALVES, 1285 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: luizavogado@gmail.com
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LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DAS PROPRIEDADES MEDICINAIS DA QUEBRA - PEDRA (Phyllanthus
niruri).
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FACULDADE DE FLORIANO- FAESF
MARIA MARTA LOPES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
DANIEL ÓSORIO ALVES-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
GEORGETTE CARNIB SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
MARCOS AURÉLIO DE SANTANA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

A Phyllanthus niruri (quebra-pedra) é uma erva ruderal, tem cerca de 40 a 80 cm de altura, e possui flores e
frutos diminutos nas axilas das folhas, existente em todos os estados brasileiros podendo brotar em
diversos tipos de solos, sendo comum aparecer nas fendas das calçadas, terrenos baldios, quintais e jardins,
tem seu uso para o tratamento de problemas renais, as pesquisas de suas propriedades farmacológicas
afirmam que a planta também pode ser utilizada no tratamento de diversas outras afecções. O objetivo do
trabalho foi à realização de um levantamento sistemático das propriedades medicinais da planta
Phyllanthus niruri contabilizando seu uso na medicina popular. Para a realização do levantamento
sistemático utilizamos os repositórios: Google Acadêmico, Scielo e PubMed, com as palavras chaves
“Quebra – Pedra”, “Phyllanthus”, “Phyllanthus niruri”. Foram selecionados apenas artigos nacionais
publicados entre 1999 a 2016. O período para pesquisas e elaboração deste levantamento sistemático foi
durante junho a setembro de 2017. Ao todo foram pesquisados 37 artigos dos quais foram selecionados 29
para o levantamento das informações de acordo com os parâmetros estabelecidos para a pesquisa, os
demais foram excluídos por falta de informações sobre a indicação terapêutica. Ao final da pesquisa
tomamos conhecimento das utilidades da Phyllanthus niruri para solução de problemas relacionados com:
sistema urinário (26), digestivo (11), genital (5), circulatório (2), respiratório (1); anti-inflamatória (2);
icterícia (1); relaxante muscular (1); antibiótico (1) e para o HIV (1). Podemos constatar que, a Phyllanthus
niruri é utilizada na medicina popular para inúmeros fins, sendo o chá o modo de preparo mais utilizado.
Através desse conhecimento popular novas pesquisas podem ser realizadas para comprovar
cientificamente sua eficácia, contribuindo para a saúde humana.
PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS MEDICINAIS, PHYLLANTHUS NIRURI, INDICAÇÃO TERAPÊUTICA.
__________________________
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brendamoura777@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS
EMILAY DA SILVA REIS-FACULDADE DE FLORIANO
FERNANDA LEITE-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF
INTRODUÇÃO: O Estudo de caso com a Idosa A.B.S, residente com filho em Floriano-Pi; Sabidamente Hipertensa e Diabética, em
uso de medicações como: Losartana 50mg, metformina 850mg, glibenclamida 5mg; Diazepam 5mg em uso continuo, evidência a
necessidade da atenção de qualidade, utilizada pela atenção primária, descreve as necessidades impostas pela pacienteFamilia e
desenvolvida por uma equipe multiprofissional da saúde Núcleo de Assistência a Saúde da Família (NASF) que deve elaborar um
plano de cuidado com o acompanhamento e comprometimento para a resolução dos problemas. OBJETIVO: Elaborar uma pesquisa
descritiva de uma paciente que faz acompanhamento em Unidade Básica de Saúde. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de
caso, com enfâse na Sistematização da Assistência de Enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. RESULTADO E DISCUSSÃO:
Idosa, Dependente, consciente, sabidamente hipertensa e diabética em uso de medicação de uso continuo, com MMII E amputada
em uso de cadeira de rodas, com sono e repouso insatisfatório, em condições de moradia em aréa Urbana, sem prática de exercicio
fisico, sem acompanhamento Nutricional. Com Eliminações urinárias e intestinais presente(sic). Nega Alergia Medicamentosa, Faz
acompanhamento da Equipe Multiprofissional em domicílio com o ACS. A Diabetes é uma Doença crônica que resulta em um alto
nivel de glicose no sangue Causando á dependência. Quando essse nivel aumenta caracterizamos em HIPERGLICEMIA, podendo ser
influenciado por hábitos alimentares, uso incorreto de antiglicemiantes orais, quadros longos de hiperglicemia ou hipoglicemia
causando vários danos a saúde podendo atingir orgãos e vasos sanguineos. A Atividade fisíca é importante para previnir o diab etes
bem como suas complicações vigentes. Diagnósticos de Enfermagem: Estilo de vida Sedentário. Refere-se á habitos de vida que se
caracteriza por um baixo nivel de atividade fisica. Esses fatores estão relacionados: Falta de interesse, motivação e falta d e
orientação quanto a prática de exercicios. Caracteristicas Definidoras: Demonstra falta de condicionamento fisico, Escolhe uma
rotina diária sem exercicio fisico. Intervenções de Enfermagem: Orientar quanto á prática de atividades fisicas, Encaminhar para
equipe do NASF, Para acompanhamento com Educador fisico e Fisioterapeuta do Nasf, fazer orientações motivacionais.
Diagnóstico: Risco de Queda: Suscetibilidade aumentada para quedas que podem causar danos físicos. Fatores de Risco: Falta de
sono,Força diminuida das extremidades inferiores, Mobilidade fisica prejudicada. Intervenções de Enfermagem: Orientar quanto a
riscos e danos de quedas, Orientar quanto alimentação equilibrada, quanto a sono e repouso satisfatório. Diagnóstico: Disposição
para sono melhorado: um padrão de suspensão natural e periódica da consciência que propicia o descanso adequado, sustém um
estilo de vida desejável e pode ser reforçado. Caracteristicas definidoras: A Quantidade de sono é coerente as necessidades do
desenvolvimento, Expressa desejo de melhorar o sono, seguir rotinas de dormir que promovem hábitos de dormir, uso ocasional
de medicamentos para induzir o sono. Diagnóstico: Risco de Solidão: risco de vivenciar desconforto associado a um desejo ou
necessidade de ter mas contato com outros. Fatores de Risco: Falta de energia, isolamento Social e fisíco, privacidade afetiva.
Diagnóstico: Mobilidade com cadeiras de Rodas Prejudicada: Limitação da operação independente com cadeiras de rodas pelo
ambiente. Caracteristicas definidoras: Capacidade prejudicada de operar a cadeira de rodas manual, capacidade prejudicada de
operar a cadeira de rodas manual no meio-fio, capacidade prejudicada de operar a cadeiras de rodas motorizada em declive,
capacidade prejudicada de operara a cadeira de rodas motorizada sobre superficie regular. Fatores Relacionados: Conhecimento
deficiente, Descondicionamento, Dor, Força Muscular Prejudicada e insuficiente, Humor depressivo,limites ambientais ex: escadas,
aclives e declives, superficies irregulares, obstáculos sem segurança, distâncias, falta de dispositivos auxiliares ou de pes soas
auxiliar, tipo cadeira de rodas. Obesidade, Prejuízo cognitivo, Prejuízo musculoesquelético, prejuízo Neurologico e neuromuscular,
Resistência limitada, visão Prejudicada. CONSIDERAÇÃO FINAIS: Considerando á importância da pesquisa é preciso investir em
praticas efetivas de educação em saúde como instrumento de prevenção, controle e tratamento em DM. É Necessário que os
profissionais da UBS conheçam as competências necessárias para evetividade dessas práticas . O Melhor desenvolvimento está
relacionado ao trabalho em equipe e as necessidades de formação contínuas.

PALAVRAS-CHAVE: DIABETES MELLITUS, NASF, SEDENTARISMO
__________________________
EMILAY DA SILVA REIS
RUA JOSEFRAN DA SILVA - NOSSA SENHORA DA GUIA
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: emilay15@hotmail.com
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AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE COMPRIMIDOS DE DIPIRONA SÓDICA COMERCIALIZADA NO
MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FACULDADE DE FLORIANO- FAESF
MARIA MARTA LOPES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
JULIANNE DE OLIVEIRA FERREIRA BRASILINO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

A qualidade dos medicamentos é uma característica de feitio não apenas comercial, mas também legal e
moral. Assim, enquanto a qualidade para muitos produtos é uma questão de concorrência, na área da
saúde deve ser uma responsabilidade atendida e o não cumprimento de especificações de qualidade
podem acarretar sérias implicações tais como, falta da eficácia no tratamento devido a sub-doses
terapêuticas e efeitos tóxicos provocados sobre-doses terapêuticas, e consequentemente falta de adesão
do paciente ao tratamento (KOHLE, 2009). O objetivo do trabalho foi avaliar por métodos físico-químicos os
medicamentos na forma de comprimidos de dipirona sódica comercializada no município de Floriano-PI.
Como abordagem metodológica foi utilizada a abordagem descritiva, quali-quantitativa e de forma
experimental. A amostra foi composta de três tipos de medicamentos identificados como Medicamento A,
Medicamento B e Medicamento C que apresentam a forma farmacêutica comprimido, contendo o princípio
ativo dipirona sódica escolhida de forma aleatória de laboratórios farmacêuticos diferentes. Os
medicamentos A e B comprovaram sua qualidade através dos testes físico-químicos para os ensaios:
identificação, dureza, friabilidade, peso médio, desintegração, dissolução e teor. O medicamento C
apresentou um valor abaixo do especificado para o ensaio de teor, estipulado pela Farmacopéia Brasileira.
Ao final do trabalho concluiu-se que os testes físico-químicos confirmam uma boa indicação se um
medicamento foi produzido de forma correta ou não, com a utilização das matérias-primas e suas
quantidades adequadas. Pela análise dos resultados obtidos, os medicamentos A e B cumprem com os
parâmetros farmacopéicos de qualidade para identificação, dureza, friabilidade, peso médio,
desintegração, dissolução e teor. No entanto, o medicamento C não apresentou conformidades apenas no
ensaio de teor, indicando que a quantidade da dipirona sódica presente não está de acordo com o indicado
no rótulo.
PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DIPIRONA SÓDICA.
__________________________
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brendamoura777@hotmail.com
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A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL NO CENÁRIO ATUAL.
LUZILENE DE SOUSA SILVA-FAESF
FRANCISCA JOSEANEC COSTA-FAESF
MARIA APARECIDA BORGES SILVA-FAESF
ADEILTON ALVES DE OLIVEIRA -FAESF
BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

Cada vez mais a contabilidade rural vem mostrando a sua importância e a sua necessidade nas empresas
rurais, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos e modernizando o setor do agronegócio. Embora a
contabilidade rural tenha sua utilidade, é relevância como instrumento no processo de tomada de decisão,
o benefício e vantagens por meio de sua implantação e utilização proporcionara aos gestores, praticas
administrativas eficientes e eficazes com melhora significativa na lucratividade e rentabilidade. Este
trabalho visa demonstrar a importância da contabilidade rural para o pequeno, médio e grande produtor
rural, auxiliando os produtores nas tomadas de decisões, investimento e melhorias para o crescimento no
setor para as empresas rurais e para seus empresários, alem de contribuir para o controle dos custos e
comparação de resultados, por isso faz-se necessário investir em mecanismos disponibilizado pela
contabilidade para obtenção de informações e uma gestão estratégica, para a otimização do potencial que
cada empresa possui para maximizar seus lucros. De acordo com o exposto acima temos o seguinte
problema: Qual a importância da Contabilidade para o produtor rural no cenário atual? A contabilidade
vem com o intuito de suprir o produtor rural com informações relevantes, atuais, rápidas e precisas, do
atual cenário da empresa, trazendo maior flexibilidade e rapidez nas tomadas de decisões,
conseqüentemente os benefícios e vantagens por meio de sua implantação e utilização proporcionarão aos
gestores, práticas administrativas eficientes e eficazes com melhora significativa na lucratividade e
rentabilidade. O objetivo geral deste trabalho é: Verificar a importância da contabilidade rural para o
produtor rural de pequeno, médio e/ou grande porte no cenário atual. Enquanto que os objetivos
específicos são: Definir o conceito de Contabilidade Rural, Agribusiness e quais as categorias de atividades;
Elencar quais as características do setor influencia a estrutura das empresas rurais; Descrever as
dificuldades enfrentadas pelo produtor rural no cenário atual e Estudar a Contabilidade como ferramenta
para o Desenvolvimento do Agronegócio na atualidade. A elaboração deste artigo teve como base a análise
e seleção bibliográfica de livros, sites e revista atuais que abordassem sobre a importância da Contabilidade
Rural, perfil do produtor rural, a importância da informação certa para o produto, recuperação judicial,
seguro rural. Pesquisa bibliográfica é toda bibliografia tornada publica, tais como: jornais, revistas, livros ou
ate mesmo gravações em fita magnética (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.7). Então, conclui-se dessa forma, os
resultados dos empreendimentos devem satisfazer ao empresário rural e permitir a ele lutar por seu
espaço, em um mundo cada vez mais globalizado e com tantas novidades surgindo a todo tempo. Após, o
empresário rural poderá perceber que a atividade rural unida com a contabilidade vêm dando certo, e que
seu correto planejamento e controle irá lhe proporcionar ótimos resultados econômicos
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE RURAL. FERRAMENTA DE GESTÃO. PRODUTOR RURAL.
LUCRATIVIDADE.
__________________________
luzilene de sousa silva
RUA JOAO DANTAS - CENTRO
floriano-PI CEP: 64800086 E-mail: luzileneamorym@outlook.com
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ERISIPELA: UM ESTUDO DE CASO
LUIZABEL BRASILEIRO FERREIRA-FAESF
KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA-FAESF
WALISSON SANTOS LEAL-FAESF
ROBERTA DE AGUIAR COSTA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: R.G.V.M, 56 anos, internado na clinica médica do hospital regional Tibério nunes, aposentado, solteiro,
internado com diagnóstico médico de celulite e erisipela de membro superior esquerdo. Fazendo tratamento para
Hipertensão Arterial Sistêmica e Nefropatia. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na
doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na
fisiopatologia da doença atual. RESULTADO E DISCUSSÃO: Na abordagem histórica ao paciente selecionado obteve-se
as seguintes informações: Fez uso de tabaco por 10 anos, faz uso atualmente de medicamento Propranolol, Losartana,
Complexo B, Rengel, Ácido Fólico, mora na zona rural,no momento encontra se com higienizado com sono e repouso
satisfatório, faz atividade física três vezes por semana, relata hábitos alimentares com ingestão de frutas e verduras,
frangos e peixe, eliminações urinarias menos de cinco vezes ao dia, jato urinário diminuído, eliminações fecais
presentes, relata atividade sexual normal. Ao exame físico: eupinéico, normoesfigmo, normotenso, normocárdico,
afebril, estado nutricional normal, consciente, lucido, deambula sem auxilio, hiperemia, edema, lesão na pele, fistulas
no MSE, celulite em MSE, crânio normal, diminuição da visão, falhas dentarias, tórax assimétrico, pericárdio sem
alterações, resultado do exame laboratorial, proteína C-PK, com resultado 16,0ml, relata interação social normal,
costuma pedir ajuda para familiares e amigos para a resolução dos problemas, não possui crenças religiosas, utiliza
integralmente o SUS, esta orientado sobre suas patologias, independente quanto ao seu alto cuidado, e otimista
quanto ao seu tratamento. A erisipela é um distinto tipo de celulite cutânea, superficial, com marcante envolvimento
de vasos linfáticos da derme. Na erisipela típica, a área de inflamação destaca-se com algum relevo, indicando distinta
demarcação entre o tecido envolvido e o normal. A erisipela por estreptococos b - hemolítico, do grupo A é a causa
mais comum de infecção grave dos tecidos moles em indivíduos saudáveis. Na maioria dos casos, a lesão tem limites
bem definidos e aparece mais nos membros inferiores. Embora menos frequente, ela pode localizar-se também na
face e está associada à dermatite seborreica. O quadro clínico clássico é caracterizado por eritema, edema, calor e
dor, acompanhado por febre, calafrios, mal estar e muitas vezes náuseas ou vômitos. O tratamento de escolha é feito
com a penicilina G cristalina, podendo-se ainda lançar mão das cefalosporinas ou eritromicina e clindamicina no caso
de pacientes alérgicos à penicilina. A terapia com anticoagulante está indicada em casos confirmados ou suspeitos de
tromboflebite associada. Celulite é o processo que atinge derme profunda e tecido subcutâneo e nem sempre é clara
a distinção entre tecido infectado e não infectado. A pele normal possui papel crítico na defesa contra uma variedade
de patógenos. A interação entre patógeno e hospedeiro ainda não é totalmente elucidada e estariam envolvidos
fatores bacterianos, funções de barreira da pele e fatores do hospedeiro. A infecção cutânea, frequentemente, surge
em decorrência de ruptura da integridade da epiderme. A infecção instala-se com a invasão da derme e do
subcutâneo pelo patógeno e mecanismos inflamatórios são elicitados como resposta à invasão. Embora as duas
condições, erisipela e celulite, quando típicas, possam ser distinguíveis, há uma variabilidade do envolvimento
tecidual, que torna a diferenciação nem sempre tão clara. Ambas as condições apresentam manifestações de sinais
locais de inflamação (eritema, edema, calor e dor) e, na maioria das instâncias, febre e leucocitose, sendo linfangite
e/ou linfadenite também frequentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do estudo, verificou-se que a erisipela é uma
infecção da camada superficial da pele que provoca feridas vermelhas e inflamações na mesma. É uma doença que
tem cura quando seu tratamento e iniciado precocemente .
PALAVRAS-CHAVE: ERISIPELA, CELULITE, INFECÇÃO.

__________________________
LUIZABEL BRASILEIRO FERREIRA
RUA JOÃO DANTAS - IRAPUA 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luizabel99@gmail.com
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AVALIAÇÃO DE ÍNDICES PREDITIVOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE DECANULAÇÃO DE PACIENTES
TRAQUEOSTOMIZADOS: REVISÃO DE LITERATURA
PAULO OCTAVIO ALVES DA HORA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Conceitualmente, a TQT refere-se a um procedimento de acesso às vias aéreas com a
colocação de prótese ventilatória (cânula) ou simplesmente uma cirurgia de abertura da ktraqueia que
exterioriza a luz traqueal. Considera-se desmame da traqueostomia o momento quando se inicia o desinflar
do cuff, passando pela troca da cânula plástica para metálica (sem o cuff), até a retirada da cânula de
traqueostomia e realização do curativo oclusivo do estoma. Para o sucesso nesse processo de decanulação
é necessária a presença de determinados índices preditivos como: estabilidade do paciente, a ausência de
secreções em quantidades que possam comprometer o padrão respiratório, o desmame total do
respirador, a capacidade de deglutição na ausência do cuff sem sinais de bronco aspiração. OBJETIVO: O
presente estudo tem como objetivo avaliar a efetividade no uso de índices preditivos no processo de
decanulação de pacientes traqueostomizados, verificando quais parâmetros são mais utilizados nesse
processo. METODOLOGIA: O estudo proposto consiste em uma revisão sistemática de literatura, realizada
de agosto a outubro de 2017, tendo como base materiais científicos: 12 artigos. Nas bases de dados online:
SciELO e PubMed e Google Scholar, foram selecionados materiais publicados de 2007 a 2016. Foram
utilizadas as palavras chaves: Traqueostomia, Denaculação, Fisioterapia. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Com
base na análise dos resultados dos estudos é perceptível a falta de unificação quando ao procedimento de
decanulação de pacientes em uso de TQT, os autores mostram vários índices a serem seguidos, porém não
demonstram protocolos concretos, que fundamentem e embasem uma conduta única. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Portando é possível compreender que o desmame da traqueostomia e a consequente decanulação
dependem de muitos fatores e podem ser processos complexos, que devem levar sempre em consideração
a importância da atuação da equipe multidisciplinar, na qual o fisioterapeuta está inserido e vem
assumindo um papel de avaliar e estipular o procedimento de desmame e decanulação da TQT juntamente
a essa equipe, a fim de tornar o processo mais eficaz e seguro.
PALAVRAS-CHAVE: TRAQUEOSTOMIA, DECANULAÇÃO, FISIOTERAPIA
__________________________
PAULO OCTAVIO ALVES DA HORA
TRAVESSA RAIMUNDO REZENDE - DO CAMPO
BARÃO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: octavio.01hora@outlook.com
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CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS NEOPLÁSICAS POR
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES-UESPI
ROMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO-UESPI
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
FABIANA NAYRA DANTAS OSTERNES-UESPI

INTRODUÇÃO: O processo de carcinogênese é responsável pela proliferação celular descontrolada, em que
ocorre, frequentemente, a quebra de integridade cutânea e a infiltração de células malignas nas estruturas
da pele. Assim, dá origem às feridas neoplásicas. São lesões passíveis de tratamento, desde que o câncer
esteja na fase inicial e tenha possibilidades de cura. Todavia, quando o processo patológico está em fase
avançada e o tratamento antineoplásico não é mais indicado, a conduta é unicamente paliativa, a fim de
controlar os sinais e sintomas físicos e psicossociais presentes. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é de
identificar a atuação do enfermeiro no cuidado paliativo em pacientes portadores de feridas neoplásicas.
MÉTODO: Foi realizado um estudo descritivo exploratório, na modalidade revisão de literatura, em que se
utilizaram dados obtidos a partir da biblioteca virtual do Instituto Nacional do câncer (INCA). RESULTADOS:
A análise permitiu verificar que o tratamento paliativo não tem pretensão de cura, mas a de reduzir os
sinais e sintomas oriundos da doença. Além disso, mostrar que, nesse contexto, o enfermeiro é um
profissional de grande importância na assistência ao paciente oncológico, com atuação especializada no
cuidado à ferida neoplásica, pois é o profissional da área de saúde que permanece mais tempo junto ao
paciente. Logo, tem a oportunidade de contribuir com a diminuição ao máximo do sofrimento físico e
psicológico do paciente. Ademais, almejar a melhor qualidade de vida possível para o mesmo e sua família.
DISCUSSÃO: O presente estudo desenvolvido fornece informações essenciais para a Enfermagem em
função da incidência destas feridas nos pacientes com câncer avançado. Evidenciando que os pacientes são
excluídos da fase de tratamento curativo, à medida que o quadro clínico se agrava com o aumento
progressivo da ferida Neoplásica, decorrente disso leva-se em consideração somente o bem-estar geral do
paciente através dos cuidados paliativos. CONCLUSÃO: O profissional de Enfermagem desempenha um
papel primordial ao proporcionar um cuidado humanizado e singular a pacientes oncológicos portadores de
feridas neoplásicas, a fim de minimizar desconfortos físicos, problemas sociais, psíquicos e emocionais, que
podem ser gerados por essa moléstia. Igualmente, identificar e eliminar os locais de infecção presente,
controlar a dor, o prurido, o odor, o exsudato, a necrose, as fístulas cutâneas, e o sangramento e manter o
conforto, prevenindo o isolamento social e proporcionar qualidade de vida ao paciente.
PALAVRAS-CHAVE: FERIDAS, CUIDADOS, ENFERMAGEM, NEOPLASIAS
__________________________
ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES
AV. FRANCISCA ALVES RODRIGUES - NOVO CAJUEIRO
DOM EXPEDITO LOPES-PI CEP: 64620000 E-mail: rodriguesleticia02@outlook.com
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FIANÇA:A INCONSTITUCIONALIDADE DA FIANÇA NOS CASOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
POLLIANA KELLE ALVES DE AMORIM-FAESF
TALITA DE OLIVEIRA SANTOS-FAESF
LORY ENY DE SOUSA FEITOSA BARROS-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

Esta pesquisa trata-se da inconstitucionalidade do instituto da fiança criminal por falta do seu pagamento
por sujeito pobre, na forma da lei. Fiança é um direito do réu, uma caução de um determinado valor
garantida pela Constituição federal, com fins para eventual pagamento de multa, despesas processuais e de
indenização no caso de sua condenação transitada em julgado. Podendo ser prestada em forma pecuniária
ou em forma de objetos. Objetiva-se demonstrar a inconstitucionalidade da prisão pela falta do pagamento
da fiança criminal, quando o acusado é hipossuficiente para prestá-la. Trata-se de uma pesquisa descritiva,
realizada através de análise bibliográfica e do próprio corpo da lei. A Constituição Federal prevê em seu art.
5°, LXVI, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com
ou sem fiança. Desse modo não se pode deixar o réu economicamente carente preso, por não ter
condições de efetuar o pagamento de tal instituto. De acordo com o art. 325 do Código de Processo penal,
depois do advento da lei 12.403/2011, o valor da fiança pode variar de acordo com a situação financeira do
acusado, sendo possível reduzir-se o valor em até dois terços ou aumentá-lo em até mil vezes. Porém o
legislador pecou ao estabelecer as regras da fiança, por não observar que o valor mínimo arbitrado poderia
ser relevante ao acusado que não tem condições financeiras para pagar esse valor sem prejudicar seu
sustento e o de sua família. Segundo o entendimento de 6° Turma do Supremo Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC 113275, o pagamento da fiança não é imprescindível para a liberdade provisória, sendo
ilegal manter o réu pobre preso apenas em razão do não pagamento desta. Manter o réu preso por não ter
condições financeiras de pagar a fiança fere o Princípio Constitucional da Igualdade, pois o acusado que
tiver melhores condições econômicas poderá pagar e ser solto, tendo seu processo simplificado por conta
dessa desigualdade financeira, enquanto o hipossuficiente arcaria com o ônus de tornar seu processo
moroso. O Princípio Constitucional da Liberdade, que trata do direito de ir e vir do cidadão, também é
ferido pela ilegalidade da prisão em virtude do inadimplemento da fiança pelo réu pobre, visto que a
manutenção do encarceramento limita suas garantias fundamentais. Portanto, como o nosso Ordenamento
Jurídico tem como regra a liberdade, sendo sua exceção a prisão, conclui-se que é inconstitucional a
manutenção da prisão pela falta de pagamento da fiança em razão da hipossuficiência.
PALAVRAS-CHAVE: FIANÇA, INCONSTITUCIONALIDADE, HIPOSSUFICIÊNCIA.
__________________________
POLLIANA KELLE ALVES DE AMORIM
RUA JOAQUINA OSÓRIO DE CARVALHO, 40 - PRINCESA DO SUL
FLORIANO-PI CEP: 64806740 E-mail: polliana2872@gmail.com
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IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTEPORTADOR DE DIABETES MELLITUS
ROZELMA REIS DE SOUSA-FAESF
MILENA LOPES DOS SANTOS MENDES-FAESF
RAIZA ALMEIDA REGIS-FAESF
CONCONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
INTRODUÇÃO: A.M.R, com 78 anos, internado na clínica médica leito 32, casada, aposentada, com diagnóstico médico:
Diabetes Mellitus. OBJETIVO: compreender e buscar dados com modelo descrito na doença do paciente. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de caso com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS DE
DISCURSSÃO: A. M. R. dona de casa, com moradia na zona rural, no momento da coleta de dados os cuidados corporais com
higiene satisfatória e hábitos de tomar banho pela manhã, sono e repouso satisfatórios, não pratica nenhuma atividade
física, tem como recreação e lazer assistir tv, relata ingestão com frequência de alimentos cozidos, carne vermelha, frango,
peixe, suco, agua, café, chá, leite fazendo 3 refeições por dia, eliminação urinaria normal de forma espontânea, eliminações
intestinais normais. Menopausa, não tem relacionamento sexual, no momento da coleta ao enxame físico normotenso,
normoesfigmo, normotérmico, eupnéico ao exame físico crânio sem anormalidades, com diminuição da acuidade visual e
acuidade auditiva no ouvido esquerdo, nariz sem anormalidades, tórax e mamas sem alterações anatômicas, ausculta
pulmonar com murmúrios vesiculares presentes, ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas presentes em 2T, ausculta
abdominal ruídos hidroaéreos presentes, estado nutricional normal, acordado e lucido, deambula sem auxilio, respirando ar
ambiente, abdômen indolor, plano, flácido à palpação, membros superiores com sensibilidade e força motora preservadas
em todas as extremidades, em uso de dispositivo venoso em MSE, membros inferiores com amputações em dedos do pé
esquerdo, interagindo socialmente. Em relação a resolução de problemas costuma pedir ajuda para familiares e amigos,
possui crença religiosa, utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS, pouco orientado sobre seu problema de saúde,
apresenta autocuidado, é independente, e está otimista com tratamento. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica de alta
prevalência, caracterizada como fator de risco cardiovascular e cerebrovascular. Representa grave problema de saúde
pública, devido altos índices de hospitalização decorrentes de quadros descompensados e/ou suas complicações, o que
demanda alta custos sociais e aos serviços de saúde. A maioria das pessoas com diabetes vivem em países em
desenvolvimento, nos quais o aumento será ainda mais significativo ao longo dos próximos 19 anos, chegando a um
incremento de 69% entre os adultos. Entre estes países está o Brasil, que aparece com as maiores taxas de toda a América
Latina, com prevalência de 6,0% em 2010 e previsão de alcançar 7,8% em 2030, chegando a mais de 12,7 milhões de pessoas
com a doença. É fundamental o diagnóstico precoce da doença para melhorar o controle glicêmico, acompanhamento de
possíveis complicações e consequentemente prevenção de agravos e hospitalizações. É fato que esta procura aumenta com
o avançar da idade, provavelmente devido a outras necessidades de saúde que resultam em uma maior assiduidade nos
serviços, favorecendo o controle da doença e levando a redução das hospitalizações conforme foi mostrado nos modelos
polinomiais no sexo feminino. O diabetes, no passado, era visto como uma doença que ocorria em países desenvolvidos e
segmentos sociais mais abastados. A consideração de estudos realizados em várias regiões do mundo, em populações de
diferentes etnias, acabou colocando em evidência um aumento explosivo do diabetes, sua ocorrência em países
subdesenvolvidos, e em segmentos populacionais mais pobres. CONSIDERACÕES FINAIS: Conclui-se que diabetes é um
distúrbio metabólico, que pode ser desencadeado por fatores imunológicos, ambientais ou determinado geneticamente, e
estar associado a deficiência absoluta ou relativa da insulina. O auto cuidado é de grande importância para o paciente, pois
o cuidado com alimentação, atividade física e o uso correto da medicação são importantes para o controle da doença e para
evitar complicações relacionadas ao diabetes. Referências 1. Hamman RF. Diabetes in afluent societies. In: Mann, J.I.,
Pyorala,K., Teuscher A. Diabetes in Epidemiological Perspective; Churchill, Livingstone: Edinburgh/London/ Melbourne and
New York, 1983.
PALAVRAS-CHAVE: DIABETES MELLITUS
__________________________
ROZELMA REIS DE SOUSA
CONJ. PEDRO SIMPLICIO Q I 14 - CONJ. PEDRO SIMPLICIO Q I 14
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mily.miqueias@hotmail.com
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Os limites objetivos da coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015
JAKELINNY DE ARAUJO LOPES-FAESF
BRUNA LOPES CORREIRA LIMA DOS SANTOS-FAESF
KAMILA DOS SANTOS AMORIM-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

Não é de hoje que se debate a possibilidade de se estender os motivos da decisão à coisa julgada e essa
decisão terá seus limites objetivos da questão principal. O art. 503, § 1º, do CPC estabelece três requisitos:
a) da resolução da questão, b) a seu respeito deve ter havido contraditório prévio e efetivo (ressaltando
que esse requisito não se aplicará no caso de revelia), c) o juiz deve ter competência em razão da matéria e
da pessoa que resolver a prejudicial como questão principal. No trabalho, será também tratado que o art.
503, § 2º não vai autorizar a formação da coisa julgada em se tratando questão incidental quando a causa
principal se sujeitar às restrições ou limitações que tenha um impedimento para aprofundar suas análises.
Este trabalho objetivou analisar uma nova situação jurídica, a coisa julgada examinada segundo as normas
do CPC/15, porque se tornou mais ampla e reafirmou como um dos pilares da segurança jurídica que não
precisará constituir um obstáculo para a celeridade processual e o seu acesso à justiça. A coisa julgada está
prevista também no texto da Constituição Federal Brasileira em seu art. 5º, XXXVI, quando se explica que a
lei não prejudicará o ato perfeito, direito adquirido, a coisa julgada e está diretamente relacionada com a
ideia de previsibilidade dos atos estatais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo com
análise bibliográfica e documental realizada em base dados especializados encontrados na doutrina e na
web. Dentre os documentos, textos referentes a coisa julgada e seus limites objetivos de acordo com o
CPC/15. Foram destacadas teorias fundamentais como aporte teórico dando ampliação dos limites
objetivos da coisa julgada, já que esse novo sistema vai permitir que cada processo tenha maior
rendimento possível, por isso estendeu-se a autoridade da coisa julgada às questões prejudiciais,
lembrando que esta extensão já vinha sendo defendida por Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes que
escreveu: “estender a coisa julgada a motivação proporcionará simplesmente maior aproveitamento do
conteúdo da decisão, sem modificar a essência da atividade jurisdicional a ser desenvolvida”. Dessa
maneira, dentro dessa pesquisa, demonstra-se que o novo CPC/15 a coisa julgada material que torna
imutável é indiscutível a decisão de mérito não mais sujeito a recurso. Essa imutabilidade não se refere aos
efeitos da sentença e sim, ao próprio conteúdo da sentença, posto que seus efeitos possam ser
modificados, assim como se refere Barbosa Moreira. Ressalte-se que a questão da coisa julgada sempre foi
alvo de inúmeras discussões, apesar do ordenamento trazer várias definições a respeito do assunto. A
primeira está contida na LINDB, no art. 6, §3º, a segunda no CPC/73, art.5º, XXXVI da CFB e no NCPC/15, em
seu art. 502. Como a pesquisa, verificou-se que a coisa julgada não se trata de efeito nem
qualidade dos efeitos da sentença, mas uma questão de situações jurídicas no momento que a sentença se
transforma de instável para estável.
PALAVRAS-CHAVE: Coisa Julgada. Limites Objetivos. Sentença. Questão Principal
__________________________
JAKELINNY DE ARAUJO LOPES
CONJUNTO PEDRO SIMPLICIO Q O CASA 15 - SAO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64808042 E-mail: jakelinny07@hotmail.com
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VOTOS NULOS/BRANCOS: ENTRE PERCEPÇÕES EQUIVOCADAS DO REGIME DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
IOMAR DA SILVA-FAESF
SHIRLEYZANE COELHO BRASIL-FAESF
VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

Os votos nulos e brancos são representados de diferentes formas pelos eleitores, sendo comum o
hasteamento da bandeira de voto nulo para promover a anulação do pleito. Com o intuito de entender de
fato a função do voto nulo e do voto em branco dentro do processo eleitoral, esta pesquisa tem como
objetivo buscar as percepções sobre os votos nulos e brancos dentro do regime democrático brasileiro. A
presente pesquisa parte da pressuposição de que muitos dos votos nulos e brancos são resultantes de
percepções errôneas sobre seus efeitos. A metodologia utilizada está baseada em pesquisa bibliográfica e
documental. A pesquisa bibliográfica teve como foco artigos científicos que discutem as diversas
percepções sobre os votos nulos e brancos. A pesquisa documental teve o propósito de identificar a
veracidade das percepções tomando como base o artigo 224 do código eleitoral brasileiro. Constatou-se,
que as falácias que são propagadas no período eleitoral, não têm respaldo jurídico acerca da possibilidade
de anulação da eleição decorrente da manifestação apolítica do eleitor, caso a nulidade dos votos possa
atingir mais de 50%. Os únicos votos capazes de resultar em novas eleições são aqueles anulados pelo
judiciário, caso alcancem o percentual de 50% mais 1 dos votos validos, assim, a nulidade das eleições só
ocorrerá se for constatado alguma fraude. Dessa forma, conclui-se que votos nulos e brancos imputam no
retrocesso do país, no que se refere à democratização, haja visto que, após a passagem da Ditadura Militar,
uma das características do regime democrático foi a conquista do direito ao voto, onde muito se lutou para
que se pudesse escolher o governante do país, e deixar de exercer esse direito avacalha o sistema político
uma vez que, quando se vota em branco ou nulo candidatos corruptos podem se eleger sem que haja
necessidade de segundo turno.
PALAVRAS-CHAVE: VOTOS NULOS E BRANCOS. DEMOCRATIZAÇÃO. CÓDIGO ELEITORAL. NULIDADE DAS
ELEIÇÕES.
__________________________
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA
Q 01 C 15 - NOSSA SENHORA DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabywho15@hotmail.com
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USO DO CHÁ-VERDE (CAMELLIA SINENSIS) NO TRATAMENTO DA OBESIDADE: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
ADRIANA DUARTE DE SOUSA-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial tendo como principal característica o acúmulo excessivo
ou anormal de gordura corporal, que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. Atualmente a
Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a obesidade como um problema de saúde pública. Na
atualidade, a Camellia sinensis tem sido usada em dietas alimentares, sob a forma de chás ou extratos
incorporados em cremes, géis, loções e outras formas farmacêuticas. A planta dá origem a três tipos de
chá: chá-verde (não oxidado), chá preto (oxidado) e o chá oolong (parcialmente oxidado). O chá verde,
também conhecido como chá da índia é produzido por secagem de folhas frescas, mais novas e tenras da
erva Camellia sinensis e não sofrem processo oxidativo. Esse trabalho teve como objetivo identificar a ação
do chá verde na perda de peso. O presente estudo trata-se de uma pesquisa na forma de revisão
sistemática, na qual se faz uso da literatura como principal fonte de dados. As publicações foram obtidas
por meio de busca eletrônica realizadas pela Internet, em bases de dados como: SCIELO, Google
Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: Camellia sinensis, obesidade, chá-verde. Os
resultados encontrados apontam diversas ações do chá-verde para a redução de peso e tratamento da
obesidade. Os 17 artigos pesquisados mostraram que as ações do chá verde estão relacionadas, dentre
outras, à inibição da Catecol-O-Metiltransferase (COMT), enzima responsável pela degradação da
noradrenalina neurotransmissor envolvido na termogênese e na oxidação de gorduras; à inibição das
enzimas digestivas que hidrolisam os carboidratos como a &#945;-amilase; a sua atuação como
antioxidante inibindo os níveis de leptina no sangue, uma enzima que favorece a absorção de gorduras; a
atuação dos flavonoides, presentes no chá verde e sua ação sobre o Sistema Nervoso através da modulação
da noradrenalina, aumentando assim a termogênese e a oxidação das gorduras, evitando, dessa forma, o
aumento no tamanho e quantidade de adipócitos e, consequentemente, prevenindo o depósito de gordura
no organismo e regulando o peso corporal. O chá verde tem sido consumido por diversas pessoas em todo
o mundo e esse consumo se dá principalmente pelo fato dele promover ações benéficas à saúde do
indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Camellia sinensis, obesidade, chá-verde.
__________________________
ADRIANA DUARTE DE SOUSA
AV. SENADOR PERÔNIO PORTELA - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: adriana_duarte2@hotmail.com
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DERMATITE ESFOLIATIVA E SUA FISIOPATOLOGIA
WALISON SANTOS LEAL-FAESF
ROBERTA DE AGUIAR COSTA-FAESF
KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA-FAESF
LUIZABEL BRASILEIRO FERREIRA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: R.J.S, 98 anos, Internada na clinica medica ala C, No leito 89, profissão aposentada, viúva, com
diagnostico medico dermatite esfoliativa com infecção secundaria, não existe fatores de risco, A dermatite esfoliativa
é distúrbio inflamatório da pele caracterizado por eritema e descamação envolvendo a maior parte ou a totalidade da
superfície cutânea, com incidência de um a 71 por 100.000 pacientes dermatológicos, a dermatite esfoliativa, ou
eritrodermia, é uma inflamação na pele que provoca o surgimento de descamação e vermelhidão em grandes áreas
do corpo, como peito, braços, pés ou pernas, por exemplo. Geralmente, a dermatite esfoliativa é causada por outros
problemas crônicos da pele como psoríase ou eczema, no entanto, o problema também pode ser provocado pelo uso
excessivo de remédios como Penicilina, Fenitoína sintomas incluem Vermelhidão na pele, Coceira e, descamação da
pele, Febre acima de 38º C e calafrios; Inchaço das ínguas. Outros sintomas vão depender da origem do eczema
manchas também causam prejuízo significativo na socialização. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo
descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem
e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS E DISCURSÃO: profissão aposentada, viúva, com diagnostico medico
dermatite esfoliativa com infecção secundaria, não existe fatores de risco, não faz uso de medicamentos de uso
continuo e sem antecedentes familiares, residente em área urbana, durante a coleta de dados encontrava-se
higienizada e com roupas limpas, hábitos de tomar banho no período matinal, sono e repouso insatisfatório, acorda
varias vezes a noite, não realiza exercício físico, hábitos alimentares relata ingestão de frutas e verduras, eliminações
urinarias normal, eliminações intestinais apresenta obstipação, ciclo menstrual em menopausa, relata não praticar
atividade sexual, ao exame físico, Normoesfigma, Normotensa, Eupneica, Afebril, Normotermica estado nutricional
obesa, acordada, deambula com ajuda, presença de lesões na pele dermatite, crânio sem anormalidades, acuidade
visual e auditiva diminuída, nariz, boca e pescoço sem anormalidades, expansão torácica normal, mamas sem
alteração, ausculta abdominal com presença de ruídos hidro aéreos , ausculta cardíaca em ritmo normal, sistema
geniturinário e micção espontânea, membros superiores e inferiores apresenta sensibilidade e força motora
preservada em todas as estruturas, utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS, sobre seu conhecimento de
seu problema de saúde encontra-se pouco orientada, encontra-se totalmente dependente. A correlação entre clínica
e histologia na dermatite esfoliativa é geralmente pobre, pelo fato de que as alterações específicas das dermatoses ou
reações a drogas costumam ser mascaradas por alterações inespecíficas induzidas pela dermatite esfoliativa. Vários
estudos têm procurado identificar as causas relacionadas com a dermatite esfoliativa em diferentes populações. Na
maior parte desses estudos, a dermatite esfoliativa esteve relacionada com a exacerbação de doenças cutâneas. No
grupo das dermatites esfoliativas desencadeadas por reações a drogas, os medicamentos mais relatados são
alopurinol, carbamazepina, penicilina, ouro e isoniazida, porém várias classes de medicamentos podem ser
responsáveis pelo quadro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a Dermatite Esfoliativa é uma hipersensibilidade
que podem possuir fatores hereditários que são estimulados a partir de um desencadeamento alérgico a pessoas
vulneráveis pois possui um defeito na filagrinauma que é uma proteína estrutural da pele, dificilmente em casos
isolados a alergia ocorre em casos de fungos, bactérias, vírus ou problemas imunológicos.
PALAVRAS-CHAVE: DERMATITE ESFOLIATIVA, ERITEMA, USO EXCESSIVO DE REMÉDIOS
__________________________
WALISON SANTOS LEAL
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: walisonsnts@gmail.com
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GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM:percepção e compreensão dos enfermeiros de um hospital
público
IVO FERREIRA DE SANTANA-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

Os profissionais enfermeiros são de fundamental importância no gerenciamento da unidade hospitalar e no
gerenciamento do cuidado ao paciente, com isso, a presença destes profissionais, nesse ambiente que
possuem conhecimentos acerca das estruturas hospitalares e dos processos assistenciais, torna-se agentes
nas operacionalidades dessas ações. Este estudo teve como objetivo geral identificar os significados,
sentimentos e empecilhos vivenciados pelos enfermeiros no gerenciamento em enfermagem de um
hospital público no município de Simplício Mendes, PI. A metodologia realizada foi um estudo de caráter
descritivo exploratório e natureza qualitativa, e de campo, a amostra foi constituída por 06 enfermeiros
que atuam no hospital, utilizando entrevista semiestruturada, contendo perguntas abertas, fechadas e
claras, o instrumento foi dividido em duas partes; a primeira com dados de identificação, e a segunda parte
instigando o entendimento quanto ao gerenciamento de enfermagem. O estudo revelou que os
participantes são predominantemente do sexo feminino, com idade entre 20 a 30 anos, com menos de
cinco anos de formação, na sua maioria de contratos temporários, trabalham em outras instituições e a
renda mensal varia entre dois a cinco salários mínimos; todos pós-graduados. Possuem conhecimentos
sobre gerenciamento de enfermagem, são capazes de identificar as dificuldades e a importância desta
ferramenta no processo do cuidado, assim é fundamental que os profissionais de saúde sejam capacitados
para tomar decisões, dirigir o uso adequado e eficácia para decidir os procedimentos mais apropriados no
campo da gerência e que traga benefícios à assistência. Contudo, o estudo propiciou uma maior reflexão
sobre a prática gerencial do enfermeiro em relação a sua formação profissional, trazendo uma melhor
compreensão e entendimento sobre os benefícios de gerenciamento de enfermagem que é a tomada de
decisão com base no atendimento de qualidade para os pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de enfermagem. Enfermeiros. Hospital.
__________________________
IVO FERREIRA DE SANTANA
RUA ARNALDO FERREIRA DE SANTANA - SAO FRANCISCO
SIMPLÍCIO MENDES-PI CEP: 64700000 E-mail: acsivosantana@hotmail.com
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TECNOLOGIAS DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO NO FLORIANO
SHOPPING.
JASONNAYRA DE ARAUJO LOPES-FAESF
LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
É notável a identificação das características técnicas que propiciem a execução de qualquer construção, em
Floriano Piauí situasse o primeiro shopping que suscitam uma série de fatos, sua ampla extensão possibilita
ao seu início e processo ao uso de técnicas para fins sustentáveis, onde sempre o homem está
constantemente em relação ao meio ambiente, com esse intuito diferente do convencional com que se
podem minimizar os impactos causados tanto no ambiental e vizinhança. A presente pesquisa pretende
apresentar uma abordagem sobre o tema as tecnologias de sustentabilidade na construção civil, um estudo
no Floriano Shopping. Como objetivo de pesquisa foi analisar os conceitos de sustentabilidade e novas
tecnologias na construção civil. Justifica-se tal analise uma abordagem de um empreendimento de grande
porte pode causar na região, como impactos ambientais causados, diversos tipos de poluição como a
sonora, visual e de ar, aumento na circulação urbana e mudanças no sistema viário próximos, além de
especulação imobiliária e impactos sociais. Para embasamento teórico tratou-se de uma pesquisa descritiva
e exploratória, utilizando-se fontes primarias através de exploração bibliográfica, como também a
observação da obra ‘‘ in loco”, para levantamento das fontes secundarias foi estudado dissertação de
autores VANDERLEY JOHN (2001) dando ênfase para o processo do estudo. Em analise observou-se o
shopping em fases, a inicial deu preferência a locação e fundação com equipamentos eletrônicos
topográficos e maquinários, facilitando assim a redução dos impactos, e em procedimento com o prémoldado e uma vantagem tanto para redução de custos, agilidade assim como outros benefícios de
diminuição dos resíduos, menor diversidade de materiais e são mais duráveis. Pode ser considerado para o
estudo de caso as construções como benefício sustentável, e para engenharia pode ter ênfase fazendo com
que não fique descartada, as práticas utilizas possa permitir dar sociedade um melhor conforto e mais
conhecimento de educação ambiental abrangente assim como um todo. A sustentabilidade pode geram
um entendimento e exemplo para futuras obras visando poder construir para melhorar a harmonização
entre o meio ambiente e as pessoas.
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIAS DE SUSTENTABILIDADE. CONSTRUÇÃO. SOCIEDADE
__________________________
JASONNAYRA DE ARAUJO LOPES
CONJUNTO PEDRO SIMPLICIO - SAO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64808042 E-mail: jasonaira09@gmail.com
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DIAGNÓSTICA DA ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO
SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA-FAESF
THAYSE FREIRE COUTINHO-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA - FAESF

INTRODUÇÃO:A anemia ferropriva é um distúrbio nutricional, acometido por deficiência de ferro, atingindo
principalmente crianças, mulheres em idade fértil e gestante, sendo responsável pela diminuição de concentração de
hemoglobina (Hb) no sangue. A diminuição dos níveis de ferro no organismo é a deficiência nutricional mais comum
em todo o mundo é causa mais freqüente de anemia. Esta somente se manifesta quando os estoques de ferro já
foram esgotados, o que geralmente demora anos para ocorrer (JORDANA, 2003, p.357). Na gestação é acometido por
carência nutricional, no entanto qualquer pessoa pode desenvolve-se não repor a sua quantidade adequada. Segundo
Organização Mundial de Saúde (OMS) afeta cerca de 30% da população mundial. De acordo com Souza (2004) pelo
fato da gestante apresenta características hematológicas diferenciadas, anemia decorrente durante a gestação, pode
causar danos á saúde da mãe e a prematuridade e baixo peso do feto ao nascer. Com base nisso se prever há
necessidade de prevenção e tratamento. Durante o desenvolvimento de determinadas funções no organismo o ferro
é um componente importante na formação dos eritrócitos. É essência para manter a síntese aumentada de
hemoglobina necessária para o maior volume de sangue materno, o deposito de ferro pré-natal é importantíssimo
para o bebê. Este artigo tem como objetivo principal de compreender o que é realmente uma anemia ferropriva, a
importância da prevenção e visar qual o tratamento mais eficaz da anemia acometida, identificando os principais
fatores que os leva a adquiri-la. Desenvolvimento: A anemia é uma doença crônica na qual o sangue apresenta menor
quantidade de glóbulos vermelhos ou eritrócitos que o anormal e a falta de hemoglobina suficiente nos glóbulos
vermelhos. A gravidez esta relacionada a várias alterações fisiológicas no organismo materno, como nas alterações do
volume do sanguíneo e nos demais elementos envolvidos. Além das alterações funcionais a anemia ferropriva é
considerada uma das complicações mais comuns de uma gravidez, ao ponto de traze conseqüentemente prejuízo para
mãe e/ ou feto. A gestante precisa ingerir dose extras de ferro, porque durante esse período geralmente sua dieta
normal não supri as sua necessidades. É muito importante se fazer uma alimentação balanceada em alimentos fontes
de ferro, cálcio, vitamina A, ácido fólico e vitamina C durante a gestação. O Ministério da Saúde e Organização
Mundial da Saúde recomendam o uso de suplementação diária de ferro e ingestão de alimentos ricos em ferro para
todas as gestantes, principalmente a partir do segundo trimestre da gravidez. Metodologia
Foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionado a anemia ferropriva, através de uma revisão de artigos científicos
e pesquisas em livros foi obtido esse trabalho. Resultado/ discussão:Durante a gestação há uma redução nos níveis de
hemoglobina, aumentando-se a necessidade de ferro nesse período, sendo aproximadamente 800 a 1000 mg o que
refere um terço do ferro total do organismo. Alguns autores recomendam o uso de ferro suplementar a partir do
terceiro trimestre da gestação. Considerações Finais Conclui-se que o ferro é um suplemento de grande importância,
principalmente na gestação. A prevenção e o tratamento da anemia variam de acordo com o perfil epidemiológico de
cada países. Referências: 1. BARROS, S. M. O.; COSTA, C. A. R. Anemia ferropriva e gestação: intervenções de
enfermagem para prevenção e tratamento. Acta. Paul. Enf., São Paulo, v.12, n.2, p.47-57, 1999.
2. BRASIL, Portal Tua Saúde. Disponível em: https://www.tuasaude.com/anemia-ferropriva/. Acesso em: 19 de
Outubro de 2017. 3. MODOTTI, M. T. C. F.; MODOTTI C.C; MARCELINO, M. Y. et al. Anemia ferropriva na gestação:
controvérsias na suplementação do ferro. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v.48, n.4, p.401-407, 2015.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA FERROPRIVA. GESTAÇÃO. TRATAMENTO
__________________________
SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA
RUA ELIAS OKA - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI CEP: 64800971 E-mail: sandraehelton_pi@hotmail.com
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CUIDADOS ODONTOLÓGICOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
SILVIA LETICIA DE SOUSA LIMA LEAL-FAESF
RODOLFO NUNES DE SOUSA-FAESF
LAYNA MARINA LIMA-FAESF
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA-FAESF

Introdução: Durante a primeira infância, período compreendido em geral até os cinco anos de idade, o risco
para ocorrência de cáries, instituição de hábitos deletérios como uso de chupeta e a sucção digital e;
oclusopatias é real e ativo. A doença cárie em dentes decíduos, por vezes é encarada com normalidade e
considerada uma fatalidade, pois muitos pais desconhecem que esta alteração constitui uma doença
infecciosa e multifatorial passível de prevenção e tratamento. Segundo a maior pesquisa epidemiológica
brasileira, o SBBrasil 2010, aos cinco anos uma criança brasileira possui, em média, 2,43 dentes com
experiência de cárie e esse índice se agrava de acordo com a região pesquisada. A Odontologia na primeira
infância visa contribuir para a formação de uma geração com saúde bucal, menos dor e perdas dentárias e
mais consciência da importância da prevenção. Objetivo: Estudar as formas de promover a saúde bucal na
primeira infância. Metodologia: Pesquisa descritiva, desenvolvida como revisão sistemática de literatura.
Foram realizadas buscas eletrônicas nas bases de dados PUBMED, Periódicos CAPES, Biblioteca Virtual em
Saúde e LILACS, no período de 2000 a 2017. Utilizou-se os descritores odontopediatria, saúde bucal, cárie
dentaria e higiene bucal e sessenta e sete artigos foram encontrados. Os critérios de inclusão foram artigos
relacionados ao tema, publicados na íntegra e disponíveis online. As pesquisas que não atenderam ao tema
proposto e não publicadas na íntegra foram excluídas. Ao total selecionou-se doze artigos. Resultados e
Discussão: Dentre os artigos analisados 98% relatam que o Cirurgião-dentista deve conscientizar os pais a
respeito do seu papel na prevenção e manutenção da saúde bucal dos bebê e crianças na primeira infância.
O aconselhamento preventivo deve incluir idas regulares ao consultório odontológico, a responsabilidade
dos pais pela higiene bucal nesse período, explicando como e quando realizá-la; a importância da
amamentação natural; a influência dos hábitos deletérios; a importância de uma alimentação adequada,
rica em nutrientes essenciais e com redução da sacarose e; o esclarecimento sobre o uso do flúor. É
fundamental uma visita ao Cirurgião-dentista logo após a erupção dos primeiros dentes, a fim de
familiarizar a criança com o ambiente e fornecer aos pais as orientações. Candidíase oral e cárie de
mamadeira são os principais agravos presentes nessa fase. Considerações Finais: A necessidade de
cuidados para saúde bucal na primeira infância já é estabelecida. Devem ser introduzidos o mais
precocemente possível, por meio de programas preventivos na comunidade e no núcleo familiar. Os
profissionais que atendem crianças na primeira infância, devem estar atentos e orientar os pais sobre riscos
para o desenvolvimento da doença cárie e interceder a fim de se obter saúde.
PALAVRAS-CHAVE: ODONTOPEDIATRIA, SAÚDE BUCAL, CARIE DENTARIA, HIGIENE BUCAL.
__________________________
SILVIA LETICIA DE SOUSA LIMA LEAL
RUA CONEGO GASTAO S/N APT 15 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: letifabibernardo@gmail.com
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O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO NAS AÇÕES EXERCIDAS DE DIVÓRCIO À LUZ
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO ART. 356 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-DANIEL GUIMARÃES MENESES & CAROLINE FONTES
ADVOGADOS ASSOCIADOS
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

Introdução: Há que se frisar de antemão que o presente trabalho decorre da pesquisa teórico-científica dos autores no
exercício da advocacia, voltada à solução do sofrimento cotidiano de pessoas que desejam ardorosamente ver desfeitos os
laços conjugais instituídos com o casamento, a esta altura já materialmente desfeito. De fato, a instabilidade sócio-jurídica
instalada no iter que vai desde a separação até a efetiva decretação do divórcio apresenta-se como sofrida via crucis trilhada
por milhares de divorciandos no Brasil, que clamam pelo urgente desfazimento do vínculo matrimonial. Nesse contexto é
que surge a presente análise, partindo desde os fundamentos constitucionais da teoria do divórcio, inclusive o pouco
estudado direito constitucional implícito à felicidade; passando pelo divórcio como direito potestativo personalíssimo; até
alcançar o permissivo adjetivo introduzido pelo art. 356 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, como a possiblidade do
julgamento antecipado parcial do mérito. Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da teoria do divórcio, de forma que se
perceba que sua decretação em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, longe de ser apenas uma possibilidade
visionária, trata-se de verdadeira exigência da sociedade contemporânea que encontra sólido amparo jurídico tanto em
nível constitucional, como na legislação processual atual. Método: Foi efetuada fundamentalmente pesquisa bibliográfica,
com a análise de textos teóricos, disposições legais constitucionais e infraconstitucionais e a incipiente jurisprudência, que
agora dá os primeiros passos na evolução da doutrina e da praxis jurídica do instituto do divórcio. Resultados: Nos alicerces
do ordenamento jurídico brasileiro estão, dentre outros, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do
bem-estar, o direito à liberdade e ainda &#8213; apesar de não haver sequer uma menção à palavra felicidade em todo o
texto da Constituição da República (CR) &#8213; há o direito constitucional implícito à felicidade, reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal poucos anos atrás. Tais princípios, aliados ao art. 226, § 6º, CR estão na base constitucional do instituto do
divórcio. Como se vê, o divórcio tem resguardo constitucional como forma de dissolução do casamento e, com a Emenda
Constitucional 66/2010, passou a ser reconhecido como direito subjetivo público e incondicionado, como verdadeiro direito
potestativo da parte; é dizer: apresenta-se como verdadeiro poder do titular, que depende tão somente da decisão e da
vontade unilateral de um dos cônjuges, cabendo ao outro tão somente sujeitar-se a ela. Sendo potestativo o direito ao
divórcio, inserido na esfera da autonomia da vontade do indivíduo, não admite sequer contestação em uma ação exercida
judicialmente; razão pela qual sobre ele não pode controverter o outro cônjuge, mesmo que se deseje contrapor ao
desfazimento do vínculo conjugal. Dessa forma, mostrando-se obrigatoriamente ponto incontroverso, justamente por ser
direito potestativo, fica sob a égide do art. 356 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que estabelece que o juiz decidirá
parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Destaque-se,
nessa esteira, que o art. 356 CPC, ao determinar que “o juiz decidirá”, exsurge não como mera faculdade que permita ao
magistrado escolher se julga antecipadamente o mérito parcial; mas se trata de verdadeiro comando legal ao qual está
sujeito julgador, que deve inclusive determinar de imediato sua execução definitiva com as necessárias averbações nos
assentos cartorários. Eventuais outras questões controversas, como guarda e partilha, devem ser julgadas em decisão
posterior. Conclusão: Diante da análise em sede constitucional e infraconstitucional, chega-se à constatação de que, sendo
direito potestativo com resguardo constitucional, o divórcio é direito incontroverso da parte interessada, sujeitando-se ao
disposto no art. 356, CPC, que determina o julgamento antecipado parcial de mérito, concedendo desde logo o divórcio,
continuando a demanda tão somente para julgamento posterior das outras questões porventura em discussão, como
guarda de filhos e partilha de bens. Trilhar esse caminho, não há dúvidas, é forma de abreviar o tempo do sofrimento pela
instabilidade sócio-jurídica instalada desde o momento da separação até o decreto judicial do divórcio.
PALAVRAS-CHAVE: DIVÓRCIO; JULGAMENTO ANTECIPADO; JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO INAUDIT
__________________________
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: danielguimaraesmeneses@gmail.com
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INFECÇÃO INTESTINAL
LARA LASMIN FERNANDES ROSAL-FAESF
YASMIN LIMA FEITOSA-FAESF
MICHELLY SILVAS DE NEGREIROS-FAESF
MARILIA RODRIGUES LIMA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: D.R.O 30 anos, internada na clínica médica no leito 81, professora, casada, com diagnóstico médico de
Neoplasia intracraniana, internada com Infecção Pulmonar e Intestinal. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com
modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de casos, com ênfase no histórico de
enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS E DISCUSSÕES: relata história prévia de Hipertensão Arterial
Sistêmica, mora na área urbana, em casa, tem hábito de tomar banho no período da manhã, trabalha em pé, não tem
insônia, não faz exercício programado, relata como hábitos de recreação e lazer: viagem, TV e leitura. Costuma alimentar-se
frequentemente com frutas, verduras cruas, frango, suco, água, café e leite. Eliminações urinárias: diminuição do jato
urinário presença de dor faz uso de Sonda Vesical de Demora, eliminações intestinais normais, uma vez ao dia, ciclo
menstrual: amenorreia disfuncional, ao exame físico: hipertensa, normesfigmo, normocárdica, afebril, eupnêica, resultado
nutricional: relato de perda ponderal, desorientada, restrita ao leito, sem alterações na pele e tecidos, apresenta incisão
craniana, visão normal, acuidade auditiva diminuída, nariz, boca, pescoço e mamas sem anormalidades, murmúrios
vesiculares diminuídos, oxigenação: ar ambiente, precórdio: sem alterações, membros superiores: sensibilidade e força
motora preservadas em todas as extremidades, pulsos superiores palpáveis, membros inferiores: sensibilidade e força
motora preservadas em todas as extremidades, interação social: normal, resolução de problemas: costuma pedir ajuda para
familiares e amigos, apoio espiritual: procura apoio em sua fé nos momentos difíceis, suporte financeiro: utiliza
exclusivamente hospitais conveniados do SUS, conhecimento sobre seu problema de saúde: pouco orientado, condições que
o paciente apresenta para o seu auto cuidado: é totalmente dependente, mudança percebida no humor ou nos sentimentos
após ter tomado conhecimento do seu problema de saúde: está otimista com o tratamento. Infecção intestinal é causada
pela presença de algum agente patogênico nos tecidos intestinais. Um agente patogênico é qualquer microrganismo capaz
de causar doenças como uma bactéria, um vírus ou um parasita. Esses microrganismos, quando presentes no nosso
organismo, podem causar infecções no estômago e nos intestinos delgado e grosso. Os sintomas da infecção intestinal
podem variar de acordo com o tipo de microrganismo que causou a infecção, mas normalmente são sintomas parecidos. É
normal uma pessoa com uma infecção intestinal apresentar náuseas, vômitos, diarreia, cólicas abdominais, fadiga e,
ocasionalmente, pode ocorrer febre. Diagnóstico Muitas vezes, uma infecção intestinal leve passa despercebida e o
indivíduo melhora sem passar pelo médico, apenas ingerindo bastante líquido e uma dieta adequada. O médico deve ser
procurado quando os sintomas de infecção não tiverem melhorado após 2 dias para as crianças e 3 para os adultos, ou em
casos de sangue nas fezes. Fatores de risco: Pessoas com sistema imunológico fraco, como pacientes com AIDS ou em
tratamento para câncer, crianças, grávidas e idosas têm uma maior chance de terem infecção intestinal, pois têm o sistema
imune mais fraco. Além disso, pessoas que têm gastrite ou azia ou que usam medicamentos para controlar a acidez do
estômago, como Omeprazol, têm maior risco de terem infecção intestinal, pois a acidez do estômago é reduzida,
dificultando o combate de vírus e bactérias. O tratamento para infecção intestinal consiste em repouso, hidratação e dieta
adequada. Quando a perda de líquidos é muito acentuada, são indicados medicamentos para controlar as náuseas e os
vômitos, além da administração de soro por via endovenosa para repor os sais e os líquidos. O tratamento da infecção
intestinal causada por bactérias inclui também o uso de antibióticos. Quanto à alimentação, o paciente deve ingerir pelo
menos 2 litros de água por dia para prevenir a desidratação e evitar determinados alimentos, dando prioridade a outros.
Deve-se evitar o leite, por exemplo, pois pode agravar a diarreia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a realização do referido
estudo, evidencia-se a importância da coleta de dados como elemento do processo de Enfermagem, afim de prover um
maior número de informações possíveis no sentido de ajudar ao cliente em sua recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: INFECÇÃO. MICROORGANISMO. TRATAMENTO.
__________________________
LARA LASMIN FERNANDES ROSAL
RUA ADELINO MONTEIRO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lara.lasmin45@gmail.com
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PROVIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS SEM COMPETÊNCIA TÉCNICA
FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
ADRIEL ROMÁRIO SOUSA ALVES-FAESF
MARCUS VINICIUS DA ROCHA FERRAZ-FAESF
SÁVIO HENRIQUE SARAIVA FERREIRA-FAESF

Na exploração do nosso ordenamento jurídico, observamos o nível de superioridade, via de regra, da
administração pública, haja vista a primazia do interesse público sobre o particular, pretexto pelo qual
nosso ordenamento confere algumas prerrogativas e privilégios, como por exemplo, a presunção de
legitimidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, na qual tem por objetivo explanar o conhecimento a
respeito do tema abordado. Compreende-se que a criação do cargo em comissão necessita de lei, sendo
este uma exceção prevista no texto constitucional para a admissão no serviço público, com número
limitado de vagas e sendo que a regra é por meio do concurso público. Como condição para a investidura
no cargo comissionado, não requer nenhuma competência técnica necessária para a prática da função,
nem mesmo o nomeado ter experiência pretérita no cargo, o que abriu precedente para o aparecimento de
leis permissivas que vão de encontro com a essência do ingresso no serviço público estipulado pelo
constituinte originário. Desse modo, essa “brecha legislativa” é que sucede a deturpação de princípios da
administração pública, ao prevê o livre exercício da discricionariedade na criação de cargos comissionados
com a nomeação de pessoas estranhas ao serviço público que obsta qualidade e o prosseguimento de uma
prestação de serviço adequada. Conclui-se que não é a previsão constitucional de provimento por cargos
comissionados de livre nomeação e exoneração que gera, por si só, o fenômeno da má qualidade no
serviço público. A previsão apenas viabiliza que pessoas, totalmente destituídas de comprometimento ético
e moral com as instituições nacionais, usando do poder a elas conferido pelo povo, ou decorrentes do cargo
que ocupam no serviço público.
PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO COMISSIONADO. SERVIÇO PÚBLICO
__________________________
FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS
PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: f.almeida95@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
MANOEL JOSÉ CARDOSO NETO-FAESF
JOSE RIBAMAR RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR-FAESF
JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS-FAESF
JANILSON FERREIRA SANTIAGO-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
O tema desse trabalho é a importância da contabilidade gerencial para as micros e pequenas empresas,
que através do seu estudo e a aplicação das ferramentas contribuem para uma análise mais direcionada ao
uso das informações internas gerenciais, através de suas ferramentas de controle, como por exemplo,
contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa dentre outros, possibilitando um aumento da probabilidade
de aperfeiçoar as tomadas de decisões operacionais e de reduzir os riscos que lhes são inerentes. Trata-se
de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de técnicas da revisão sistemática a partir dos
seguintes elementos: Definição da pergunta: “Qual a importância da contabilidade gerencial nas micros e
pequenas empresas”. A busca foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, tendo como
descritores: Contabilidade gerencial, contabilidade financeira, micro e pequenas empresas, gerenciais.
Como resultado ficou evidenciado que dos artigos pesquisados 51% tratam de estudo de caso, onde verifica
que as empresas não se utilizam da contabilidade gerencial para a gestão interna. Por não saber interpretar
as informações fornecidas pelos escritórios de contabilidade e não terem um conhecimento das
ferramentas para controle interno da empresa. E a não utilização correta das informações podem causar
uma mortalidade prematura da empresa. Desta forma fica constatado que no ambiente empresarial tem-se
a necessidade de transformar as informações externa, da contabilidade, juntamente com as informações
internas, gerenciais, de forma que os resultados sejam analisados em busca de um equilíbrio na empresa
no mercado.
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE GERENCIAL, CONTABILIDADE FINANCEIRA, MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS, GE
__________________________
MANOEL JOSÉ CARDOSO NETO
RUA PADRE JOSE DE ALMEIDA, 107 - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: manoeljcneto@yahoo.com.br
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IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE
GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
JULIANA DE ARAUJO CIPRIANO PESSOA-FAESF
RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF

Introdução: A osteoporose é considerada mundialmente um problema de saúde pública que invalida ou
incapacita grande número de pessoas, principalmente mulheres nas últimas décadas da vida, sendo uma
enfermidade multifatorial que, à parte do papel dos estrógenos, os fatores de risco mais importantes são
ambientais (falta de atividade). À atividade física consegue incrementar o pico de massa óssea atingido nas
primeiras décadas da vida, manter a massa óssea e diminuir a taxa de perda da massa óssea que acontece
normalmente com o decorrer da idade e que é mais intensa nos primeiros anos após a menopausa. O
efeito do exercício sobre o tecido ósseo é localizado e depende da intensidade, tipo, frequência e duração
da atividade física, sendo mais benéficas as atividades que suportem peso, como a caminhada, o correr ou
o "jogging". O tratamento e a prevenção da osteoporose são também multifatoriais. No entanto, a
atividade física é o principal meio para manter uma saúde esquelética e para tratar o paciente com esta
doença ósteo-metabólica. Objetivo: Verificar na literatura científica a influência do exercício físico na
prevenção e no tratamento da osteoporose. Metodologia: A presente pesquisa foi sustentada através de
revisão sistemática de literatura, com a utilização das bases de dado eletrônicas: SciELO, google acadêmico.
Foram utilizados os seguintes descritores na língua portuguesa: osteoporose, exercício físico, idosos,
tratamento e prevenção, sendo estes utilizados para pesquisa nas bases e SciELO; Resultados: De um total
de 50 artigos encontrados, 20 preencheram os critérios de inclusão e exclusão, sendo que 4 artigos se
concentraram no tratamento, 14 na prevenção e 2 no tratamento e na prevenção. Os exercícios que mais
obtiveram resultado no tratamento da osteoporose foram os seguintes: os exercícios de extensão
isométrica de tronco, ou seja, e forma de treinamento de resistência, exercícios em cadeia cinética aberta,
coordenação e equilíbrio. Já na prevenção, os mais evidenciados foram: exercícios físicos de alta
intensidade, exercícios de alto impacto e exercícios aeróbios, aquele que usa o oxigênio no processo de
geração de energia dos músculos. Considerações Finais: Portanto, o exercício físico é dado como fator
importante, tanto na prevenção quanto no tratamento dos acometido pela osteoporose, e que ele possui
especificidades de acordo com o objetivo a ser alcançado. Foi possível verificar que os exercícios possuem
especificidades, dependendo do objetivo com que são empregados, também observar que os exercícios
que agem na melhora do equilíbrio e coordenação são eficientes no tratamento, pois podem reduzir os
riscos de quedas que poderiam vir a causar fraturas para o acometido pela doença no tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: OSTEOPOROSE; ATIVIDADE FÍSICA E PREVENÇÃO.
__________________________
GABRIELA SOARES DE FRANÇA
AVENIDA SANTOS DRUMONT - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabrielasoares.srn@outlook.com
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FEMINICÍDIO
VENNA SOUSA SILVA-FAESF
GRAZIELA ANDRADE

A violência contra a mulher não começou ontem. Há séculos e até milênios a mulher é subjugada na
sociedade. A violência física, sexual, psicológica contra a mulher – ou o “direito” de agredir mulheres – está
ligada a uma relação de poder na sociedade. É como se determinada parcela da população tivesse o poder
de ditar o que a mulher pode ou não fazer e, se ela não se submeter, deve apanhar para colocar-se no seu
lugar. Mulheres e homens são biologicamente diferentes e essas diferenças determinaram historicamente
que cumprissem papéis sociais diferentes. Mas nos primórdios das sociedades essa divisão não significava
nenhuma hierarquia. Não havia propriedade privada e todos trabalhavam e produziam o que era
necessário para garantir a sobrevivência de todos, cumprindo tarefas diferentes, mas complementares para
a comunidade. Com o desenvolvimento da sociedade e a produção de excedentes, surgem as bases para a
apropriação desses excedentes: a propriedade privada. A propriedade privada, por sua vez, traz outra
necessidade: a herança, ou para quem deixar essa propriedade acumulada. É somente a partir dessas novas
necessidades que começa a existir a família como a conhecemos hoje, a família nuclear composta de um
homem, uma mulher e seus filhos. Já que a maternidade era evidente, para a certificação da paternidade
só havia uma forma: manter a mulher na esfera privada como forma de garantir sua monogamia e permitir
somente ao homem a participação na esfera pública. Não é difícil imaginar que manter a mulher subjugada
a essa situação não foi fácil; muita opressão foi necessária para que a sociedade “naturalizasse” essa forma
de viver. Era necessário que o homem exercesse poder sobre a mulher, que ditasse como deveria ser sua
vida; era necessário construir a ideia de que a mulher é inferior e, por ser inferior, tem que acatar essa
realidade e ser dirigida por um homem que sabe o que é melhor para ela.
Tal relação de poder entre esses dois gêneros perdura até hoje, ainda que em muitos aspectos tenha se
alterado conforme a realidade. Até hoje carregamos as mazelas de uma sociedade que tenta manter a
mulher restrita ao espaço privado, doméstico, cuidando de afazeres que socialmente são entendidos
(porque foram construídos ideologicamente) como menores, como cuidar da casa e dos filhos.
Então a origem da opressão contra a mulher vem de uma relação social determinada por uma relação
econômica, e sua manutenção acontece sobre essas mesmas bases. A submissão da mulher, pacificamente
ou não, a uma relação de violência, está determinada, em última instância, por uma situação econômica.
Uma mulher pobre, com filhos, sem formação profissional ou mesmo sem estudo, que não possui nada,
nem condições de vender sua força de trabalho, está muito mais vulnerável a permanecer em uma relação
onde sofra violência.
PALAVRAS-CHAVE: FEMINICIDO,VIOLENCIA CONTRA MULHER
__________________________
VENNA SOUSA SILVA
AVENIDA PETRONIO PORTELA - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: vennasousa@hotmail.com
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Análises da pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima no pré e pós-parto em um
hospital público de Floriano
TALIA DA COSTA BARRÊTO-FAESF
LETÍCIA DA SILVA MARINHO BARBOSA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: O período pré-parto é um momento que compreende cerca de nove meses, onde a mulher
passa a acomodar, proteger e acolher dentro do seu corpo um novo ser, ocorrendo mudanças nos mais
variados sistemas fisiológicos, já o período pós-parto, se apresenta como um momento de adaptação onde
o organismo retorna a sua fisiologia, antes das alterações gestacionais, diante dessas mudanças, o corpo da
grávida passa por uma série de alterações, envolvendo diversos sistemas, dentre eles, o aparelho
respiratório. OBJETIVOS: Procurando avaliar e observar a importância da função respiratória no pré e pósparto é que este trabalho vem mostrar as alterações, e ao mesmo tempo vem fundamentá-las através das
mensurações das pressões inspiratórias e expiratórias máximas por meio da manovacuometria.
METODOLOGIA: A pesquisa é um estudo de caso, do tipo descritivo exploratório sendo realizada em
mulheres com faixa etária entre 16 e 40 anos, do Hospital Regional Tibério Nunes, O teste foi realizado em
10 mulheres, divididas em 2 grupos: pré parto (N=5) entre o 6° e 9° mês de gestação, e pós parto (N=5),
três dias após dá a luz com média de peso de 72,5 kg, sendo realizada também, a análise dos sinais vitais,
todos os dados foram coletados através de uma ficha de avaliação, o aparelho utilizado foi o
manovacuometro, confeccionado com uma sonda e um manômetro, onde os valores são dados em mmHg,
obtendo a Pressão inspiratória máxima (PI máx) e a Pressão expiratória máxima (PE máx). RESULTADOS: A
análise tanto das médias das pressões inspiratórias e expiratórias máximas das mulheres no pré e pós parto
apontaram significativas evidências de alterações nesses valores, sendo o valor da PI máxima no pré parto
264 mmHg e no pós parto 236 mmHg e o valor da PE máxima no pré parto 24 mmHg e no pós parto 34
mmHg, em contrapartida, a média da PE máxima (pressões expiratória máxima) das mulheres foi no pós
parto consideravelmente maior, já nas análises das médias da PI máxima, evidenciaram uma pequena
diferença de valores, onde a PI máxima no pós-parto foi menor que a no pré parto. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Logo, a associação dos resultados encontrados com o conjunto de informações relativas às
alterações fisiológicas no sistema respiratório das mulheres no pré e pós-parto, confirma as expectativas de
que as repercussões orgânicas do período gestacional e pós-gestacional interferem nas pressões
inspiratória e expiratória máximas das mesmas, sugere-se para estudos futuros o acompanhamento de
mulheres durante todo o período pré parto e pós parto, para que a função respiratória seja bem avaliada e
de acordo com as mudanças encontradas, sejam potencializadas através da análise e da pesquisa, para
melhorar a qualidade de vida dessa população.
PALAVRAS-CHAVE: PI máxima. PE máxima. Pré parto. Pós parto. Manovacuometria. Avaliação.
__________________________
TALIA DA COSTA BARRÊTO
RUA PROFESSORA CORINA NETO - CAIXA D´ÁGUA
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: thaliabarretinha@outlook.com
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ESTUDO DE CASO: EDEMA PULMONAR
ANA CRISTINA SILVA MELO-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
RAFAEL ALVES SOARES-FAESF
ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR-FAESF
ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

INTRODUÇÃO: J.M de O, 27 anos, deu entrada na sala de emergência apresentando agitação psicomotora. O mesmo
se encontra desempregado, solteiro, com diagnóstico médico de Edema pulmonar. OBJETIVO: Compreender e buscar
dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com ênfase no
histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No momento da avaliação, o
paciente se encontrava muito agitado, o mesmo tinha histórico de insuficiência renal hà 3 meses sem realizar diálise
por alta do nefrologista. Foi recomendado pelo especialista para ser realizado acompanhamento com frequência,
porém, ele não seguiu as orientações. Moradia em área urbana com saneamento básico, no momento da coleta de
dados com os cuidados corporais asseado, sono e repouso satisfatório, anúrico, eliminações intestinais presentes e
normais com frequência de 2 dias SIC. Ao exame físico: Hipertenso (220x110mmHg), taquicárdico (165 bpm),
normotérmico (36,8 °C), taquipneico (35 irpm), saturando 65% em uso de macronebulização. Peso alterado (+- 20 kg a
mais) por paciente se encontrar anasarcado (peso atual 80kg), altura de 1,65 cm, estado nutricional normal,
consciente, desorientado deambulando, textura tecidual normal, crânio sem anormalidades, pupilas isocóricas e
fotorreagentes, audição normal, boca apresentando secreção rósea, pescoço sem anormalidades, expressão torácica
normal, mamas sem alterações de nódulos e simétricos. Ausculta cardíaca: Batimentos normofonéticos em dois
tempos; ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes, apresentando crepitação bilateral; abdômen plano com
ruídos aéreos presentes. Membros superiores e inferiores com pulsos periféricos palpáveis, seu suporte financeiro
exclusivamente em hospitais conveniados pelo SUS. A IRC é um conjunto de múltiplos sinais e sintomas decorrentes
da incapacidade dos rins em manter a homeostasia interna, na maioria das vezes é diagnosticada em estágio muito
avançado; exigindo terapias de substituição, tratamento dialítico e transplante renal. Dentre os sinais e sintomas da
doença em estágio mais avançado, temos a grande retenção de liquido no corpo que juntamente com a hipertensão,
evolui para o edema pulmonar agudo, também conhecido como edema agudo do pulmão. O edema pulmonar é uma
situação de emergência, caracterizada pelo acúmulo de líquido dentro dos pulmões causando dispneia intensa.
Geralmente, o edema pulmonar agudo é mais frequente em pacientes com problemas cardiovasculares, como
insuficiência cardíaca congestiva ou hipertensão arterial devido ao aumento da pressão nos vasos capilares dos
pulmões que faz com que o líquido do sangue entre nos alvéolos pulmões, criando uma situação semelhante ao
afogamento. Em decorrência disso, as trocas gasosas se tornam dificultosas, ocasionando uma condição de diminuição
de oxigênio no corpo, chamada de hipóxia. O termo hipóxia é uma condição em que os tecidos não são
adequadamente oxigenados, geralmente devido a uma concentração insuficiente de oxigênio no sangue. A diminuição
na quantidade de sangue oxigenado fornecida aos tecidos periféricos pode conduzir a uma cianose (coloração roxoazulada) em certas áreas do corpo. Quando a hipóxia atinge a área cerebral, o paciente apresenta agitação
psicomotora e desorientação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que um grande acúmulo de fluido nos pulmões,
diminui a eficiência das trocas gasosas podendo resultar em insuficiência respiratória. Edema pulmonar é uma das
emergências médica mais comum na insuficiência renal, na qual o profissional de enfermagem investiga de que forma
ira realizar as medidas cabíveis ao estado do paciente em que ele se encontra.
PALAVRAS-CHAVE: EDEMA PULMONAR, AGITAÇÃO PSICOMOTORA, INSUFICIÊNCIA RENAL
__________________________
ANA CRISTINA SILVA MELO
RUA SÃO JOSÉ, 858 - SAMBAIBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64804240 E-mail: anacristinamelo1@hotmail.com
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A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO NA EMPRESA RURAL
WIGOR DE ARAUJO FEITOSA-FAESF
BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF
JEFFERSON DA SILVA MOURA-FAESF
LUCAS DANTAS FURTADO-FAESF
VICENTE PAULO SOUSA DE ARAÚJO-FAESF

A agricultura vem se desenvolvendo e produzindo cada vez mais, reduzindo os
custos, gerando renda e criando empregos, fornecendo, dessa forma, as bases para
a implantação de indústrias. E necessária mão de obra qualificada, para operarem
nas atividades rurais, tanto na própria produção como na área administrativa, para
obter resultados mais consistentes tanto na área produtiva quanto na administrativa.
Neste contexto,
a contabilidade pode desempenhar um importante
papel como
ferramenta gerencial, por meio de informações que permitam o planejamento, o
controle e a tomada de decisão, transformando as propriedades rurais em empresas
com capacidade para acompanhar a evolução do setor, principalmente no que tange
aos
objetivos
e
atribuições
da
administração
financeira,
controle
de
custos,
diversificação
de
culturas
e
comparação
de
Resultados.
A
metodologia
utilizada
neste trabalho e a pesquisa bibliográfica, que e desenvolvida com base em materiais
já publicados referente ao assunto proposto.
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO RURAL.
__________________________
WIGOR DE ARAUJO FEITOSA
RUA ELIAS OKA - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wigorfeitosa96@hotmail.com
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AS PRINCIPAIS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM ADULTOS
JOISI LIMA COELHO DOS SANTOS- ESTACIO CEUT ANA VALERIA PINTO SOUZA-ESTACIO CEUT
AFIF RIETH NERY AGUIAR-ESTACIO CEUT
LIVIA CARDOSO ANDRADRE-ESTACIO CEUT

INTRODUÇÃO: Na unidade de terapia intensiva a existência de pacientes com quadros de saúde grave,
utilizando-se de procedimentos invasivos, com tempo de internação prolongado, alterações do sistema
imunológico e desidratação terapêutica torna-os mais susceptíveis a desenvolver infecções. As infecções
hospitalares são um grande problema a saúde mundial, causando aumento dos custos hospitalares e
elevados índices de morbimortalidade, sendo a quarta causa de morte no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se
de uma revisão bibliográfica sobre as infecções respiratórias que mais acometem os adultos na unidade de
terapia intensiva (UTI), A pesquisa foi realizada através das bases de dados: LILACS, SCIELO, BIREME e
GOOGLE ACADÊMICO, Foram encontrados 20 artigos e 10 foram selecionados e analisados. OBJETIVOS:
Listar as principais infecções respiratórias, com ênfase nas infecções bacterianas mais prevalentes na UTI
em adultos. Os descritores utilizados foram: “Agente etiologicos”, “Infecções Respiratórias”, “Unidade de
Terapia Intensiva”. Os critérios de inclusão foram: artigos que abordavam as infecções respiratórias na UTI
em adultos, artigos que relatam as principais bactérias causadoras de infecções respiratórias na UTI em
adultos, artigos no período de 2007 a 2017, artigos da língua portuguesa. Os Critérios de Exclusão: artigos
que abordam apenas de infecções hospitalares, infecções respiratórias na UTI pediátrica e neonatal e,
artigos que falam sobre infecções respiratórias causadas por vírus, e fora do período selecionado.
RESULTADOS: Dentre as infecções mais prevalentes no sistema respiratório a “Pneumonia por Ventilação
Mecânica” é uma das principais doenças no ambiente de terapia intensiva em adultos. Pneumonias
nosocomias também estão entre as mais frequentes. No Brasil não existe ainda um sistema de
rastreamento que datem de forma satisfatória a ocorrência dessas pneumonias nosocomiais, em pacientes
criticamente enfermos. Mas existem esforços localizados relacionados a protocolos de pesquisa que
ajudam na análise desses quadros de infecções e reduzem suas complicações. Registros apontam as
infecções do sistema respiratório na unidade de terapia intensiva em adultos como a segunda maior
incidência: 15,63% nas infecções. Os principais agentes infeciosos são: A Staphylococcus Aureus, com a
maior incidência 15,94%, e responsável por um número elevado de morbimortalidade. Em seguida vêm
Acinetobacter Baumanni incidência 13,76%, e Pseudômonas Aeruginosa com incidência 9,42%.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: As infecções respiratórias na unidade de terapia intensiva em adultos são um
quadro frequente estando em segundo lugar nas infecções que acometem os pacientes críticos. São
responsáveis pelo aumento do tempo de internação, bem como pelos custos elevados dos cuidados em
saúde. Ainda é escasso o meio de registro epidemiológica dessas infecções no Brasil, por conta da
heterogeneidade dos estudos e das fontes de pesquisa.
PALAVRAS-CHAVE: AGENTES ETIOLÓGICOS, INFECÇÕES RESPIRATORIAS,UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
__________________________
JOISI LIMA COELHO DOS SANTOS
Av. Valter Alencar - SAO PEDRO
TERESINA-PI CEP: 04019902 E-mail: joisi_lima@hotmail.com
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TROMBOCITOPENIA: PRINCIPAIS CAUSAS E INVESTIGAÇÃO INICIAL
ALANA KELLY LIMA DE SOUSA-FAESF
ANDREZA MAYARA LIMA DE SOUSA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NÔLETO-FAESF

INTRODUÇÃO: A trombocitopenia também conhecida como plaquetopenia é um achado frequente no
hemograma, nem sempre se refere à presença de alguma patologia. Corresponde a uma redução do
número de plaquetas no sangue para abaixo de 150.000 células/mm³. Plaquetas sanguíneas ou trombócitos
são células originadas do citoplasma de megacariócitos produzidas na medula óssea. Estão envolvidas na
homeostasia, se tornando essenciais para a coagulação sanguínea. Uma redução do número normal de
plaquetas pode promover um desequilíbrio do sistema homeostático, provocando uma trombocitopenia
resultada de uma ampla variedade de causas. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é relatar a importância
das plaquetas no processo de homeostasia e o que a redução do número normal dessas células do sangue
pode causar. DISCURSSÃO/DESENVOLVIMENTO: As trombocitopenias são decorrentes principalmente da
redução de produção de plaquetas pela medula óssea: Trombocitopenia induzida por álcool. A grande
quantidade de ingestão de álcool pode induzi-la de forma severa. Aumento da destruição de plaquetas:
Trombocitopenia induzida por drogas. A heparina, os sais de ouro e a quinidina, dentre outros,
frequentemente provocam trombocitopenia considerada aguda. Desvio na distribuição de plaquetas:
Sequestro esplênico na insuficiência hepática acompanhada de cirrose e hipertensão portal, em demais
situações com esplenomegalia congestiva. Trombocitopenia imune secundária: Decorre do
desenvolvimento de anticorpos plaquetarios como uma complexidade de uma doença reconhecível que
acomete a função imune. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A trombocitopenia além de grave por si só, também
pode significar uma doença de base. Portanto seu diagnóstico é essencial para o controle da patologia. É
realizado através da contagem de plaquetas, frequentemente por contador eletrônico, relacionada ao
exame de esfregaço de sangue periférico, e exames físicos como presença ou ausência de febre e tamanho
do baço.
PALAVRAS-CHAVE: TROMBOCITOPENIA, PLAQUETAS, HOMEOSTASIA
__________________________
ALANA KELLY LIMA DE SOUSA
RUA ROBERT TELOTION - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanalimask@hotmail.com
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IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS DE CRIANÇAS EM IDADE
ESCOLAR
ALANA KELLY LIMA DE SOUSA-FAESF
ANDREZA MAYARA LIMA DE SOUSA-FAESF
LUCAS ARAÚJO SÁ-FAESF
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NÔLETO TRAJANO SILVA-FAESF
INTRODUÇÃO: As parasitoses ou enteroparasitoses constituem um dos mais graves problemas de saúde
pública. No Brasil as parasitoses são encontradas em zonas rurais ou urbanas, com maior prevalência na
população com nível socioeconômico mais baixo devido as precárias condições de saneamento básico,
moradia e educação, levando à altos índices de morbidade. As crianças em idade escolar são as mais
afetadas pelas doenças intestinais parasitárias, necessitando de maior atenção, pois as enteroparasitoses
contribuem para um agravamento de estados de desnutrição, anemia, diarreia, diminuição do
desenvolvimento físico e do aproveitamento escolar das crianças. OBJETIVO: Demonstrar a relevância do
estudo da prevalência de parasitas intestinais de crianças em idade escolar. METODOLOGIA: O presente
estudo é de caráter exploratório e natureza qualitativa, utilizou-se de pesquisa bibliográfica através de
artigos e materiais impressos. RESULTADOS/DISCUSSÕES: Relacionando alguns estudos que evidenciam a
prevalência de enteroparasitoses no Brasil, causadas em sua maioria por parasitas como Giardia lamblia,
Ascaris lumbricoides e Hymenolepis nana, em crianças de idade escolar, tem-se variação de
aproximadamente 31% a 67%, possuindo variáveis importantes como: higiene pessoal, nível
socioeconômico e saneamento básico. As enteroparasitoses por si só não apresentam alta letalidade, mas
são consideradas cofator da morbidade infantil, visto que essas infecções podem acometer o equilíbrio
nutricional, induzir sangramento intestinal e má absorção de nutrientes, além de competir pela absorção
de micronutrientes, reduzir a ingesta alimentar, causar complicações cirúrgicas como prolapso retal,
obstrução e abscesso intestinal e afetar o desenvolvimento cognitivo da criança. (GUILHERME, A. L. F; et. al.
2004). CONCLUSÃO: As crianças em idade escolar apresentam como principal dano causado pelas
enteroparasitoses o acometimento do desenvolvimento físico e mental, o que interfere no início do
aprendizado. Portanto torna-se necessário para a redução da prevalência das enteroparasitoses um
investimento por parte das autoridades governamentais, não só em medicamentos como também na
profilaxia através de uma melhor condição de saneamento básico para a população, e através da
conscientização dos hábitos higiênicos na comunidade, na escola e que seja estendida aos pais no ambiente
familiar.
PALAVRAS-CHAVE: PARASITOSES, PREVALÊNCIA, CRIANÇAS
__________________________
ALANA KELLY LIMA DE SOUSA
RUA ROBERT TELOTION - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanalimask@hotmail.com
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A LEGIBILIDADE DE FATOS RELEVANTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

Introdução: Os fatos relevantes divulgados pelas empresas, por serem comunicados das empresas ao mercado,
apresentam conteúdo informacional potencialmente relevante aos shareholders no processo de tomada de decisão,
podendo influenciar de forma significativa o comportamento do mercado acionário. Já a legibilidade se trata da
facilidade de leitura de um texto e considera a quantidade média de palavras de uma frase e a quantidade de sílabas
e/ou letras de uma palavra. É importante ressaltar que a legibilidade tem sido verificada nas demonstrações contábeis
sob dois aspectos: (1) com relação à dificuldade do texto e se a comunicação de mensagens de contabilidade é bem
compreendida; e (2) as implicações de determinados níveis de complexidade para outros aspectos do desempenho
financeiro (SMITH; TAFFLER, 1992). O presente estudo tem como objetivo revisar a literatura nacional com relação à
legibilidade dos fatos relevantes publicados pelas empresas. METODOLOGIA: Essa pesquisa é do tipo desk research e
foram investigadas publicações sobre a legibilidade dos fatos relevantes. A busca de artigos foi realizada nas bases de
dados Scielo, Spell e Google Acadêmico. RESULTADOS: Fernandes e Silva (2010), ao analisarem a legibilidade de 4533
fatos relevantes divulgados pelas companhias brasileiras de capital aberto, identificaram que somente 10% dos textos
eram de fácil leitura. Observou-se, também, que os fatos relevantes sobre fusão incorporação e cisão apresentaram
legibilidade muito difícil, já os que tratavam de concordata, falência, recuperação ou ação judicial, eram de
legibilidade difícil e os que o assunto principal eram informações sobre lucro, prejuízo e proventos em dinheiro
apresentavam legibilidade mais fácil do que os demais. Silva, Costa e Rodrigues (2005) encontraram resultados
semelhantes ao investigar o grau de compreensibilidade e de legibilidade dos relatórios de administração (RAs) das
companhias brasileiras de capital aberto do setor de energia elétrica, ao identificaram que, somente 33% das
empresas obtiveram escores considerados ideais de legibilidade. Silva et al. (2005) analisaram a legibilidade dos fatos
relevantes publicados por companhias abertas do setor elétrico e identificaram que apenas uma empresa apresentou
fatos relevantes com compreensibilidade satisfatória e que somente 33% dos fatos apresentaram boa legibilidade, ou
seja, eram de fácil leitura. Os testes de legibilidade efetuados por Espíndula e Costa também demonstraram que, fatos
relevantes, apresentados por empresas brasileiras de capital aberto, no período de de 2002 a 2006, são, em média, de
difícil leitura e que esses vêm aumentando de tamanho com o passar dos anos. Observou-se, também que, estudos
como o de Silva e Fernandes (2009), calcularam as estatísticas de legibilidade dos textos utilizando as seguintes
informações: “quantidade de letras; quantidade de palavras; quantidade de sentenças; número médio de sentenças
por parágrafo; número médio de palavras por sentença; número médio de letras por palavra; e legibilidade método
Flesch” (SILVA; FERNANDES, 2009, p. 149). Verificou-se que o método Flesch é o mais utilizado nessas pesquisas visto
que é de fácil interpretação e o acesso às ferramentas de análise é bastante simples, podendo ser realizado no
software Microsoft Word. Este apresenta tanto o nível de leitura do texto analisado, quanto os escores de legibilidade
de cada texto. CONCLUSÕES: Observa-se, através dessa breve revisão da literatura, que os estudos publicados sobre
legibilidade dos fatos relevantes apresentam como resultado a existência de baixa legibilidade nos fatos relevantes
apresentados pelas empresas. Isso é um fator preocupante, dado que esses fatos são utilizados para a tomada de
decisão por parte dos investidores. Neste aspecto, é importante que as atenções, em especial da CVM, sejam voltadas
para a forma como esses fatos são apresentados pelas empresas, tendo em vista que textos que apresentam maior
legibilidade apresentam melhor evidenciação da informação contábil.
PALAVRAS-CHAVE: LEGIBILIDADE; FATOS RELEVANTES; EMPRESAS BRASILEIRAS
__________________________
JULIANA REIS BERNARDES
PRAÇA CORONEL BORGES N 34 AP 306 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: julianareisbs@gmail.com
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MECANISMOS DE LESÃO CEREBRAL NO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO: UM ESTUDO DE CASO
RAIZA ALMEIDA REGIS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
MILLENA ALVES BENEVIDES-FAESF
MATEUS EVARISTO DOS SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: J.N.R.C, 22 anos, internado a 40 dias na clínica médica do Hospital Tibério Nunes, convive em união estável, com
diagnostico medico de Traumatismo Cranioencefálico grave devido acidente automobilístico. OBJETIVO: Compreender os
mecanismos do trauma Cranioencefálico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de
enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADO E DISCUSSÃO :Observou-se no exame físico, falta de asseio
corporal, com hábitos de banho somente no período matutino, sono e repouso satisfatório, aceitando a dieta por SNG, com
eliminações intestinal normal, no momento da coleta ao exame físico apresentou-se normotenso, normoesfigmo,
normotérmico, eupnéico, com peso de +- 68kg e com altura de +- 1,70cm descrito pela família, com nível de consciência lúcido
e acordado, com estrutura teciduais encontrava-se lesões por pressão no calcâneo grau 1, região escapular grau 1, região sacral
grau 2, crânio sem anormalidades, com olhos normais, com sua audição normal, pescoço sem anormalidade, com expansão
torácica normal, mamas sem alterações de nódulos e simétricos, ausculta pulmonar não verificada pelo motivo do paciente
encontrar-se acamado, com frequência respiratória sem anormalidade, com ritmo cardíaco taquicardico, precórdio sem
alteração, abdômen globoso com presença de ruídos hidroaéreos e hepatoesplenomegalia, com SVD +- 150ml de cor amarelo
escuro, membros superiores com paresia e edema, membros inferiores com paresia e lesões, pulsos periféricos palpáveis,
edema no MID por fratura, edema na região clavicular por fratura. seu suporte financeiro exclusivamente em hospitais
conveniados pelo SUS. O traumatismo cranioencefálico também conhecido como lesão intracraniana, ocorre quando uma
forma externa causa um ferimento traumático no cérebro. TCE pode ser classificado com base na severidade, mecanismo
(ferimento fechado ou que penetra o crânio). As causas incluem quedas, acidentes e violência. Medidas de prevenção incluem
o uso de tecnologia para proteger aqueles que sofrem acidentes de automóvel, como cinto de segurança e capacetes de
esportes ou de moto, bem como os esforços para reduzir o número de acidentes de automóveis. TCE pode causar uma série de
efeitos físicos, cognitivos, sociais, emocionais e comportamentais. O resultado pode variar de recuperação completa para
deficiência permanente ou morte. Algumas das técnicas de imagem atuais utilizadas para diagnostico e o tratamento incluem
tomografia computadorizada e ressonância magnética. Nos traumatismos cerebrais graves caracterizados por perda
prolongada de consciência e amnesia pós-traumática, decorrentes de faturas ou de afundamentos ósseos, hemorragias, perda
de substancia, com evidencias de lesões constatáveis em exames de neuroimagens. As incapacidades objetivas consequentes
ao TCE são diversificadas, podendo ser precoce ou tardias. Os déficits neurológicos, assumem aspectos variados e podem ser
melhores determinados durante o exame médico, dependendo da área afetada temos os déficits de força, acometendo por
exemplo um único membro do corpo, a perda da fala ou alteração dela em alguns pacientes. Temos os déficits de sensibilidade,
de equilíbrio, da marcha, da coordenação. Por fim, lesões de nervos cranianos específicos e muitas vezes decorrentes de
fraturas, inchaço cerebral ou hematomas, podem ocasionar perda de olfato, cegueira, estrabismo, surdez, vertigens ou paralisia
de um lado da face. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do estudo pôde-se verificar que TCE tem como resultado déficits
neurológicos que podem assumir vários aspectos determinado durante o exame médico, geralmente as causa ocorrem com
frequência em casos de acidentes automobilísticos que incluem a falta de precaução por questão do uso do capacete ou a
utilização de cinto de segurança entre outro.
PALAVRAS-CHAVE: TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO; QUEDA; LESÃO POR PRESSÃO
__________________________
RAIZA ALMEIDA REGIS
AV. SENADOR PETRÔNIO PORTELA - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raiza.regis@outlook.com
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA CAPSULITE ADESIVA (REVISÃO BIBLIOGRAFICA)
NATÁLIA MOURÃO DE SOUSA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Introdução: A capsulite adesiva caracteriza-se por limitação ativa e passiva dos movimentos do ombro, com
dor e rigidez articular. Observa-se retração da capsula articular. Pode ser primária (idiopática) ou
secundária, como doenças sistêmicas, medicamentos, fenômenos traumáticos e cirúrgicos. Como uma
condição de saúde que atinge cerca de 2% a 5% da população mundial, a CA é caracterizada por um quadro
de dor intensa, que pode ocasionar limitação funcional. Objetivo: O objetivo principal deste estudo é
apresentar uma revisão atualizada sobre o tratamento fisioterapêutico da capsulite adesiva. Metodologia:
A pesquisa se trata de uma revisão bibliográfica atualizada sobre os métodos utilizados no tratamento da
capsulite adesiva do ombro. Foi realizada a busca de bases de dados bibliográficos e artigos científicos
(Scielo e Lilacs), entre os anos de 1999 a 2014, artigos foram acessados no período de setembro de 2017 a
outubro de 2017, com as palavras chave: capsulite adesiva, tratamento, fisioterapia. Todos os artigos foram
selecionados conforme o assunto de interesse, pela análise dos resumos. Foram excluídos aqueles que não
apresentavam ou não estavam relacionadas ao tema. Desta forma, foram analisados 20 artigos. Resultado:
De 20 artigos, apenas 13 relacionados aos critérios de inclusão. 7 foram excluídos. Assim, 5 estudos foram
selecionados por apresentar interesse cientifico para a análise do conteúdo. Das diversas técnicas e
procedimentos utilizados na fisioterapia para o tratamento da CA, destacam-se exercícios de alongamento
muscular, mobilização articular passiva, crioterapia, e eletroestimulação transcutânea. Conclusão: Notou-se
que a fisioterapia, através da cinesioterapia, continua sendo a melhor opção, e quanto mais precoce
realizado a intervenção terapêutica, melhores serão os resultados.
PALAVRAS-CHAVE: CAPSULITE ADESIVA, TRATAMENTO, FISIOTERAPIA
__________________________
NATÁLIA MOURÃO DE SOUSA
ROD. BR-343 Nº2435 - MELADAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: natimourao60@hotmail.com
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O CLIMA ORGANIZACIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NO DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO:
UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BARÃO DE
GRAJAÚ-MA.
PAULA COSTA OLIVEIRA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MARIA DA LIMA SILVA-FAESF
INTRODUÇÃO As organizações, desde meados da década de 80,vêm sofrendo sérios desafios, tanto de natureza ambiental
quanto organizacional. Tais desafios exigem novas posturas e novas soluções para problemas que, cada vez mais, envolvem
comprometimento das pessoas envolvidas e, principalmente, competências, liderança, comunicação e motivação e geram
um ambiente complexo, com mudança de conceitos, de valores e quebra de paradigmas que norteiam todos os segmentos
da sociedade. A partir da década de 90 a velha concepção de Relações industriais foi substituída por uma nova visão de
Administração de Recursos humanos onde as pessoas passam a ser vistas como recursos vivos e não como fatores inertes de
produção sendo o fator de maior importância no ambiente e nas relações de trabalho. Desse modo, a influência das mesmas
sobre a vida dos indivíduos é fundamental, pois o jeito pelo qual as pessoas vivem, se comportam, se relacionam, se vestem,
seus sistemas de valores, expectativas e motivações, são profundamente influenciados pelas organizações e vice-versa. As
pessoas passam a significar o diferencial competitivo que mantém e promove o sucesso organizacional. Atualmente já existe
um consenso de que esse diferencial e seu comportamento estão intimamente relacionados ao clima percebido no
ambiente de trabalho.Segundo Chiavenato (2009) o clima organizacional representa o ambiente interno da organização. É a
qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização, e
influencia o seu comportamento. Assim um ambiente favorável, onde se encontra um clima de colaboração,
comprometimento e relacionamentos saudáveis, é condição fundamental para que as pessoas se sintam mais satisfeitas e
motivadas com o trabalho que realizam. OBJETIVO o identificar os fatores que influenciam o clima organizacional, e a
percepção e satisfação dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho no Centro de Referência de Assistência Social
(Cras), localizado na cidade de Barão de Grajaú/ma.METODOS Realizada pesquisa de campo com 30 funcionários do Cras de
Barão de Grajau/MA, através de questionário. RESULTADOS Os dados levantados mostram 48% dos funcionários trabalham
na instituição há mais de 3 anos, 60% afirmaram que têm consciência da relevância do trabalho que desenvolvem, que o
respeito e o respeito entre a equipe atinge 60% dos envolvidos, 44% foi o resultado encontrado para o nível de integração
entre a equipe. Os índices encontrados deixa claro que o clima organizacional da equipe é bom mas que poderá ser
melhorado dependendo da intervenção do líder para a valorização e estimulo à pessoas envolvidas.
BIBLIOGRAFIA: ARCHER,Ernest R.O mito da motivação. In BERGAMINI,Cecilia Whitaker;CODA,Roberto. Psicodinâmica da vida
organizacional:
motivação
e
liderança.
São
Paulo:
Pioneira,1990.
BERGAMINI, Cecília W. Motivação nas organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. CARVALHO, Maria do Carmo Nacif de.
Relacionamento Interpessoal: como preservar o sujeito coletivo. Rio de Janeiro: LTC, 2009. CHIAVENATO, Idalberto.
Recursos Humanos: O capital humano das organizações. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. CODA, R. Estudo sobre clima
organizacional
traz
contribuição
para
aperfeiçoamento
de
pesquisa
na
área
de
RH.
In:
Boletim
Administração
em
Pauta,
suplemento
da
Revista de Administração, São Paulo. IA-USP,n. 75, dez., 1993. CODA, R. Pesquisa de clima organizacional e gestão
estratégica de recursos humanos. In:BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto (Orgs.). Psicodinâmica da vida organizacional:
motivação e liderança. São Paulo: Atlas, 1997. GIL, A. C. (2001). Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São
Paulo: Atlas.
PALAVRAS-CHAVE: CLIMA ORGANIZACIONAL RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABALHO
__________________________
PAULA COSTA OLIVEIRA
Rua Cicero Neiva 541 - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: abf.bgrajau.paula@gmail.com
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ÉTICA E CORRUPÇÃO
BENICE DANIELE GONÇALVES GOMES E SILVA-FAESF
VALENTINA MOREIRA NUNES-FAESF
JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

A ética entendida como um conjunto e elaboradora de valores e princípios usados para a decisão de uma
conduta voltam a ser debatida no cenário de corrupção em que o Brasil encontra-se. Esse estudo buscou
entender a relação entre ética e corrupção na sociedade atual. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e
descritiva, com base na busca online das palavras-chave política, ética e corrupção a partir de um buscador
"Google acadêmico" e de uma base de dados "Scielo", bem como material bibliográfico concernente ao
assunto. A partir da utilização do livro Filosofia Prática da filósofa Marcia Tiburi, de 10 artigos no Google
Acadêmico e 1 no Scielo, observou-se que a busca entre a relação ética e política traria a melhora na
qualidade de serviços prestados pelo Estado, porém atualmente encontra-se uma realidade política vazia
de ética. Comprovando isto a partir do estudo divulgado pela entidade Transparência Internacional pelo
qual aponta que o Brasil fechou o ano de 2016 em 79º lugar em ranking sobre percepção de corrupção no
mundo. Concluiu-se que a ética não se difere da política, não existindo interdependência entre elas, a ética
em uma escala ampliada constrói a política. No entanto, a crise pelo qual se enfrenta no Brasil diz respeito
à falta de ética, o que leva a corrupção.
PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA, CORRUPÇÃO E POLÍTICA.
__________________________
BENICE DANIELE GONÇALVES GOMES E SILVA
RUA JOSÉ LEÃO - SAMBAÍBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64804180 E-mail: benice_daniele@hotmail.com
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CONTABILIDADE CRIATIVA E A ÉTICA PROFISSIONAL
LETÍCIA VALÉRIA DE ARAUJO RIBEIRO-FAESF
CRISTIANO SILVA DOS SANTOS-FAESF
DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
BÁRBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FAESF

Introdução: Tendo em vista o aumento de escândalos envolvendo a área contábil e fiscal no mundo e
também no Brasil, torna-se mister questionar a relação existente entre a contabilidade criativa e a ética
profissional, visto que é papel fundamental da contabilidade evidenciar, com credibilidade, as informações
contábeis aos seus usuários. Segundo a Resolução do CFC nº 803/96 art. 3º inciso XVII, o contabilista é
proibido de iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou terceiro. Objetivo: É demonstrar
elementos positivos e negativos da contabilidade criativa na gestão empresarial, bem como a participação
do contador nestas situações e a sua conduta ética. Metodologia: É de cunho bibliográfico que as
informações foram retiradas de trabalhos feitos em que se observa uma gama de informações uteis para o
desenvolvimento desse artigo. Resultados: A contabilidade como uma ciência social, deve preocupar-se
com os princípios de justiça e decência, procurando sempre uma finalidade social superior nos serviços que
executa: logo, o contador deve ter a consciência de seu papel, o qual não se restringe exclusivamente ao
registro de fatos contábeis e documentos que atendam a exigências fiscais e legais. Para que isso aconteça
é necessário que o contabilista desempenhe suas funções com atitudes que valorizem a classe, ou seja,
com ética. A Contabilidade Criativa é utilizada para descrever uma metodologia mediante a qual a figura do
Contador é profundamente alterada, na medida em que, utilizando a sua formação de base e o domínio
detalhado dos demonstrativos e dados contábeis, procura “manipular” a imagem destes, transmitindo uma
imagem deturpada da verdadeira situação econômico-financeira da empresa. Conclusão: Os resultados
obtidos com a pesquisa, alertam para a necessidade de reforço nas regras de conduta do profissional de
Contabilidade, bem como na correta interpretação dos princípios e normas da contabilidade, já que ela
dirige-se para uma flexibilização cada vez maior, alegando-se causas ou motivos de questionável aceitação
do ponto de vista ético-profissional, e da fidedigna apresentação das informações contábeis aos usuários
externos. Referências: Jones Santos Oliveira, Roberto Francisco de Souza, CONTABILIDADE CRIATIVA E A
ÉTICA
PROFISSIONAL,
REVISTA
CIENTIFICA
DA
AJES,
Localizado
em:
http://www.revista.ajes.edu.br/index.php/RCA/article/view/140/57, acesso em 27 outubro 2017.
www.vinicius mion em 19 de Maio de 2015, https://prezi.com/ayvj7xign3ud/contabilidade-criativa-e-aetica-profissional/,acesso Acesso em 27 outubro 2017.
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Criativa, Ética Profissional
__________________________
LETÍCIA VALÉRIA DE ARAUJO RIBEIRO
RUA EMIDIO GABRIEL - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800114 E-mail: leticiavaleria97@gmail.com
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RISCOS ERGONÔMICOS RELACIONADOS AO TRABALHADOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL
AMANDA KALINE LOPES MARTINS-FAESF
ALEXANDRO DIAS MARTINS VASCONCELOS-UFCG
LUCIANA SANTIAGO DOS REIS-PUMA TEC
MAÍLSON PEREIRA DE SOUZA-UFCG
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: O trabalho na construção civil expõe o operário aos efeitos das intempéries, uma vez que, trabalhar ao ar
livre proporciona aos colaboradores ficarem sujeitos as ações do meio. O trabalho na construção civil em sua maioria é
realizado de forma manual, que força o operário a praticar grande esforço físico. Ao longo da jornada de trabalho o
operários realizam movimentos repetitivos e adotam posturas inconvenientes, representando problemas de saúde para o
futuro do trabalhador. Simultaneamente, surgem às questões do levantamento de peso, que apesar de muitos os sistemas
serem automatizados, ainda há necessidade de trabalhos manuais. Dessa forma torna-se indispensável a análise das tarefas
com propósito de melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência do trabalhador. A ergonomia proporciona
conhecimentos que envolve biomecânica, fisiologia e antropometria, uma vez que, alguns momentos envolvem ou
produzem desgastes posturais, nos músculos, coração e pulmão. Ergonomia constitui uma ciência que trata do
desenvolvimento de conhecimentos sobre as capacidades, limites, e outras características do desempenho humano. Assim,
objetivou-se neste trabalho verificar por meio de uma revisão de literatura, os riscos ergonômicos submetidos aos
trabalhadores da construção civil. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro à outubro de 2017,
na literatura especializada, em livros, em periódicos científicos nacionais e internacionais, em sites de instituições
renomadas (sites seguros), no qual levou-se em consideração o ano de publicação, atualidade relacionadas as normas,
aspectos específicos e generalizados relacionados ergonomia e postura dos trabalhadores na construção civil. RESULTADOS
E DISCUSSÃO: A ergonomia se depara com resistência no que diz respeito às exigências posturais, principalmente, na
adaptação às necessidades do trabalhador da construção civil. O servente é a classe dos operários da construção civil que
sofre as maiores complicações relacionadas as tarefas da construção, bem como a mais sujeita aos riscos ergonômicos, pois
o mesmo executa tarefas pesadas como preparo e transporte de concreto e outras massas, carga, descarga e transporte de
materiais, limpezas, destruições de paredes, entre outros, resultando posturas inadequadas aos realizar esforços, devido à
grande utilização dos braços. Outro problema relacionado ao setor da construção civil são os distúrbios osteomusculares
relacionados ao trabalho (DORT), que envolvem quadros clínicos do sistema músculo esquelético oriundos pelo trabalhador
devido as más condições de trabalho que os mesmos são submetidos. Os levantamentos de peso são responsáveis pela
maior incidência de dores nas costas nos operários, sobretudo no setor da construção civil, pois os movimentos repetitivos
realizados diariamente provocam desgaste físico, oriundos dos esforços, evidenciando que as tarefas envolvendo o
levantamentos de peso não atendem aos requisitos ergonômicos. No ano de 2010, em um levantamento publicado na
revista eletrônica de enfermagem, investigando 105 profissionais da construção civil em Goiânia, envolvendo carpinteiros,
serventes, pedreiros, operadores de máquinas e armadores evidenciaram quanto à queixa de dores. Cerca de (45%) das
foram incidência de dores nos locais característicos de DORT. Os profissionais furadores de pedra apresentaram 66,60% nas
queixas de lombalgias. Os armadores de ferragens, com 33%, e os pedreiros a lombalgia representou 87,50%. O estudo
também evidenciou que quase a totalidade dos carpinteiros lidam com dores lombares. Os serventes de pedreiros queixamse, mais que os pedreiros, sendo atingidos pela lombalgia. CONCLUSÃO: Os riscos ergonômicos estão diretamente ligados
aos modos de execução e as atividades desenvolvidas pelos operários na construção civil, que ocasionam alterações
diversificadas nos mesmos, que afetando a saúde, o comportamento, a segurança e a produtividade. Os riscos mais
observados são levantamento e transporte de peso, postura inadequada, podendo originar dores.
PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA NO TRABALHO, MOVIMENTO REPETITIVO, POSTURAS INADEQUADAS, ESFORÇO FÍSIC
__________________________
AMANDA KALINE LOPES MARTINS
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: amandakaline1030@gmail.com

73

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING NO MERCADO ATUAL
HELVISTONY DE PAULA GOMES-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

INTRODUÇÃO Você não está exposto em uma prateleira de um supermercado, mas precisa ser vendido! O marketing surgiu
de modo tímido diante das organizações, não sendo levado muito a sério pelas empresas, mas com o avanço do mercado e
as empresas querendo cada vez mais o poder sobre ele, viram a necessidade de uma ferramenta com o poder de captar as
necessidades e desejos de consumo dos consumidores e com isso o Marketing tomou de conta das empresas de uma forma
que agora elas já não sabem competir no mercado sem o auxilio dele. Marketing é o processo social e gerencial pelo qual
indivíduo e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação oferta e troca de produtos de valor ao mercado,
como processo de entender e atender o mercado. (KOTLER, Philip, 2000). O Marketing nas empresas tem se tornado foco de
várias discussões relacionadas com o sucesso organizacional e a conquista de novos clientes. Atualmente, o mercado em
geral tem se tornado bastante criterioso em relação às suas preferências e o motivo que torna esses consumidores mais
seletivos se relaciona diretamente com o seu nível de informação. A globalização trouxe, além de muita modernização,
novas questões, novos horizontes e o mais importante: levou o consumidor a refletir mais sobre as suas decisões de
consumo. É nessa era de conhecimento que a posse de informação faz a diferença e motiva as empresas a se lançarem em
novos mercados com o objetivo de conquistar cada vez mais camadas e tentar a sua sobrevivência diante da
competitividade (CILETTI, 2013). A maioria das empresas não possui o departamento de marketing inserido em sua própria
empresa, e quando elas desenvolvem essas estratégias, procuram ter foco na promoção de produtos. Muitas empresas não
compreendem a real definição de marketing. OBJETIVO identificar a importância do marketing no mercado atual. METODO
realizada pesquisa com funcionários do setor de marketing da empresa Indústria Farmacêutica Laboratório Sobral– Floriano
– PI, baseado em questionário com perguntas abertas, além de pesquisas bibliográficas em livros técnicos especializados.
RESULTADO Quando perguntados qual a importância das ferramentas de Marketing para o segmento que atua,
responderam que além de saber gerenciar as necessidades de cada cliente, hoje as ferramentas os auxiliam a dar uma
atenção mais especifica aos mesmos, com base nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, com isso norteam as
estratégias de acordo com a região em que atuam levando em conta suas especificidades, para eles o marketing contribui
para aumento das vendas além da visibilidade da imagem da empresa para o mercado. Acreditam que o uso das
ferramentas de marketing fazem todo o diferencial competitivo do negócio.CONCLUSÃO Com o mercado exigente em que
vivemos, as pequenas e grandes organizações sempre buscam ser flexíveis e procuram estratégias para se destacarem
diante da concorrência. Sendo assim, o setor de marketing e os profissionais em que nele trabalham, integram um dos
setores mais importantes na organização. Isso porque, para vender uma idéia, um produto ou até mesmo uma marca, é
feito pesquisas de mercados, estudo das necessidades dos clientes. Ficou claro, que o marketing é o conjunto de técnicas,
estratégias e ferramentas que auxiliam no estudo das necessidades dos clientes e dos concorrentes contribuindo para o
aumento vendas e lucratividade do negócio. REFERÊNCIAS: BORDIN FILHO, Sady Maria. Marketing Pessoal: Dez etapas para
o sucesso! 1. Ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2013. CILETTI, Dorene. Marketing Pessoal. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a educação do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000 Pág. 30
RICHERS, Raimar. Marketing: uma visão brasileira. São Paulo, Négócio Editora, 2000 Pág. 5
RITOSSA, Cláudia Mônica. Marketing Pessoal: Quando o produto é você. Curitiba: Ibpex, 2009
PALAVRAS-CHAVE: MARKETING MERCADO CLIENTES
__________________________
HELVISTONY DE PAULA GOMES
RUA PROJETADA 14 NUMERO 40 - ALTO DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64807140 E-mail: heelvis_@hotmail.com
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ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DE MULHERES MASTECTOMIZADAS POR CANCÊR DE MAMA
LAÍS PAES LANDIM CLARO-FAESF
JOISI LIMA COELHO DOS SANTOS-ESTACIO CEUT
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: Segundo os estudos do ministério da saúde e o Instituto Nacional do câncer(INCA) o Câncer de mama
acomete mulheres com diferente idades, sendo mais frequente em mulheres acima de quarenta anos. Quando o
câncer de mama é diagnosticado ele trás junto consigo sentimento de impotência e principalmente medo da morte,
por se tratar de uma patologia que muda completamente o cotidiano da mulher, significando assim alterações
psicológicas, sociais e sexuais. Entre as formas de tratamento que pode ser utilizadas no câncer de mama, a
Mastectomia é uma das mais temidas é um processo de mudança física e, em consequência, surgem alterações
emocionais, sociais e sexuais. OBJETIVOS: Citar as alterações psicossociais nas mulheres com câncer de mama após a
mastectomia, Listar de que forma a mastectomia interfere na vida sexual de mulheres mastectomizadas por câncer de
mama. METODOLOGIA: Na perspectiva de obter uma revisão bibliográfica acerca dos aspectos psicossociais de
mulheres mastectomizadas por câncer de mama, esta pesquisa foi realizada nas bases de dados Lilacs, Scielo, Bireme
e Google Acadêmico, onde foram analisados artigos entre os anos de 2007 a 2017. Foram encontrados 35 artigos da
língua portuguesa, 21 foram selecionados e discutidos, com os seguintes critérios de inclusão: artigos que abordavam
especificamente mulheres com câncer de mama que realizaram a mastectomia, e foram publicados no período de
2007 a 2017. Critérios de Exclusão: Artigos que falavam sobre aspectos psicossociais em mulheres com câncer de
mama mais que não realizaram mastectomia, artigos de língua estrangeira e que não foram publicados entre os anos
de 2007 a 2017. Após o estudo da literatura encontrada foi feita uma análise individual dos artigos, com intuito de
organizar as ideias e discutir de forma compreensível seus resultados. RESULTADOS: Nos artigos analisados os
aspectos psicossociais de mulheres mastectomizadas por câncer de mama, apresentam-se com um nível de alteração
de caráter negativo como: O isolamento social, autoestima baixa, quadros depressivos, medo da morte que passa a se
tornar algo do seu cotidiano e principalmente a convivência com a dor. A sexualidade dessas mulheres também é
afetada com o descobrimento do câncer e a necessidade em alguns casos da mastectomia, resulta em redução do
bem estar físico e psicológico. A final a mama é um objeto de atração sexual e prazer para as mesmas, a dificuldade de
aceitação dos parceiros não ajuda na melhora desse quadro, causando assim redução do libido sexual, dificuldade de
lubrificação vaginal e orgasmo. O fator Físico e psicológico é de extrema importância para o bom desemprenho sexual
e nessas mulheres esses dois fatores se encontram comprometidos em decorrência ao tratamento rigoroso do câncer
de mama, Nas mulheres Jovens a aceitação da retirada total ou parcial da mama é bem mais dificultoso o tratamento,
afinal essas individuas jovens podem ter planos de maternidades adiados ou abandonados em decorrência ao
tratamento. Alguns estudos demonstram que as mulheres jovens possuem baixa positividade para o receptor
estrógeno reduzindo as chances de hormônio terapia e gerando possível esterilidade, e o carcinoma é mais agressivo
nessa faixa etária do que nas mulheres com idade mais avançada. CONCLUSÃO: Com o referente estudo conclui-se
que as alterações psicossociais e sexuais durante o tratamento do câncer de mama e a realização da mastectomia, são
de estrema relevância para a evolução e bem estar psicossocial dessas mulheres, tornando-se necessário o
acompanhamento de uma equipe multiprofissional nas orientações com essas mulheres e dos seus companheiros
para saberem lidar com essas mudanças.
PALAVRAS-CHAVE: MASTECTOMIA, CÂNCER DE MAMA, ALTERAÇÕES PSICOSSOCIAIS .
__________________________
LAÍS PAES LANDIM CLARO
RUA SETE DE SETEMBRO - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: laispaes0@gmail.com
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ANÁLISE DOS POSSÍVEIS FATORES DESENCADEADORES DA SÍNDROME DO OVERTRAINING EM
ATLETAS: REVISÃO DE LITERATURA.
ANGELINNE FERNANDES SILVA-FAESF
PAULO OCTÁVIO ALVES DA HORA-FAESF
SOLIMARIA VENÂNCIO DA SILVA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

INTRODUCÃO: No desporto o desenvolvimento de um programa de treinamento físico tem como principal
objetivo a maximização da performance, contudo, para que ocorram adaptações fisiológicas e neurológicas
positivas nos músculos e em outros tecidos é necessário que o treinamento apresente uma periodização
que permita um equilíbrio entre a distribuição das cargas de treino e a recuperação do atleta. Em situações
em que a periodização do treinamento não ocorre ou é mal planejada resultando em treinamento
excessivo, os atletas podem desenvolver um fenômeno denominado sobretreino ou overtraining (OT).
OBJETIVO: O objetivo desse trabalho é analisar os possíveis fatores desencadeadores da síndrome do
overtaining em atletas. METODOLOGIA: O estudo proposto consiste em uma revisão bibliográfica tendo
base, materiais já elaborados como artigos científicos, contido nas bases de Scielo, Bireme e Google
Acadêmico, onde foram analisados 10 artigos publicados entre 2001 e 2014. Os descritores utilizados
durante a pesquisa foram: overtraining, atleta, treino excessivo. RESULTADO E DISCUSSÃO: Dentre os 10
autores pesquisados, quatro ressaltaram que o desequilíbrio entre o estresse, e a recuperação são os
desencadeadores da síndrome overtraing, dos demais autores, um diz que os fatores emocionais,
fisiológicos e de sobrecarga são característicos do surgimento da síndrome, um que apenas alterações
psicológicas e três alterações nos sistemas neurológico hormonal e imunológico. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Diante desse estudo observou-se que essa síndrome é de difícil diagnostico, uma vez que ela apresenta
múltiplos fatores que levam o atleta a desenvolvê-la. Fazendo-se necessário um trabalho preventivo,
através de equipe multidisciplinar, avaliando periodicamente esse atleta, além, da elaboração de um
programa de treino especifico e individual, para que seja evitado o aparecimento da síndrome do
overtraining.

PALAVRAS-CHAVE: OVERTRAINING, ATLETA, TREINO EXCESSIVO
__________________________
ANGELINNE FERNANDES SILVA
RUA COELHO RODRIGUES - IBIAPABA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelinnefernaandes@gmail.com
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM PACIENTES IDOSOS COM DISTÚRBIOS VESTIBULARES.
ANNA ISABEL REIS DE CARVALHO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO:O sistema vestibular é responsável pela manutenção do equilíbrio geral, tem a função de
informar sobre as acelerações angulares da cabeça nos diversos planos do espaço e movimentos corpóreos
lineares. Quando sua função é interrompida, resultam sensações desagradáveis como: náuseas, vertigens,
desequilíbrio e nistagmo. A reabilitação vestibular tem sido reconhecida como tratamento de escolha para
pacientes com persistência da vertigem por causa da disfunção vestibular, proporcionando acentuada
melhora na qualidade de vida. Os objetivos principais da reabilitação vestibular são: promover a
estabilização visual e aumentar a interação vestíbulo-visual durante a movimentação da cabeça;
proporcionar melhor estabilidade estática e dinâmica nas situações de conflito sensorial e diminuir a
sensibilidade individual durante a movimentação cefálica. OBJETIVO: Apresentar a reabilitação vestibular
como um tratamento eficaz para idosos. METODOLOGIA: O referente trabalho trás uma abordagem
significativa a respeito da atuação do fisioterapeuta em pacientes idosos com distúrbios vestibulares,
tratando-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram selecionados cerca de 20 artigos entre os anos de
2001 e 2013. O período de pesquisa foi entre o mês de agosto de 2017 á outubro de 2017. A busca foi
realizada em bases de dados eletrônicas e listas de referências (Scielo), dos artigos identificados.
RESULTADOS: Os artigos selecionados nesta revisão mostraram evidencias positivas da reabilitação
vestibular, no controle postural, capacidade funcional e qualidade de vida do idoso, com queixas ou
diagnósticos de síndrome vestibular. Segundo Simoceli, 85% dos idosos acima de 65 anos, queixasse de
desequilíbrios posturais e apresentam, como consequência, os desvio na marcha, as quedas e instabilidade
posturais. A reabilitação vestibular vem sendo umas das técnicas utilizada com melhores resultados
apresentado para alterações apresentadas para a resolução das alterações labirínticas. Com tudo, o sistema
vestibular tem atuação muito importante no alinhamento corporal, já que ele tem a capacidade de
detectar a direção da gravidade e acionar mecanismos compensatórios para manter o corpo em equilíbrio,
juntamente com outros sistemas sensoriais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto a reabilitação vestibular
pode ser utilizada de modo benéfica na população idosa e por isso justifica-se a importância em divulgar
esta forma de tratamento para os profissionais de fisioterapia que atuam na equipe gerontologia.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVES: IDOSO, FISIOTERAPIA VESTIBULAR, EQUILÍBRIO.
__________________________
Anna Isabel Reis de Carvalho
LOTEAMENTO CONVIVER - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: fisioannaisabel@gmail.com
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ANÁLISE LABORATORIAL DAS ALTERAÇÕES DO HEMOGRAMA
MARIANY PIMENTEL DE VASCONCELOS-FAESF
THAIS ALVES DE ARAÚJO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
Introdução: O hemograma está entre os principais exames realizados após a internação do paciente em
qualquer hospital, é um exame de baixo custo, alta eficácia, rápido resultado e não é preciso nenhuma
preparação, nem estar em jejum para colhê-lo, com ele é possível que os profissionais façam uma avaliação
eficaz sobre um grande numero de patologias sendo importante não somente para o diagnóstico de
doenças, mas também como um “atestado de saúde” nos exames periódicos e no check-up. No nosso
sangue circulam várias substâncias que podem ser dosadas ou pesquisadas, como proteínas, anticorpos,
células, eletrólitos, colesterol, hormônios, drogas e até bactérias ou vírus em casos de infecção; se o
objetivo for saber se a glicose do sangue anda controlada, solicita-se a dosagem da glicose sanguínea. O
hemograma é composto por três determinações básicas que incluem as avaliações dos eritrócitos (ou série
vermelha), dos leucócitos (ou série branca) e das plaquetas (ou série plaquetária). Com as series vermelhas
é possível detectarmos se existe a presença de anemias (severas ou discretas) assim como definir a sua
causa (falta de ferro ou de vitamina B12), já as series brancas nos indica processos inflamatórios ou
infecções, podendo ainda classificá-las em infecção viral, bacteriana, fungica e parasitaria, além da
constatação de outras patologias como sífilis, coqueluche e leucemia entre outras. Objetivo: A elaboração
do artigo teve como objetivo analisar as alterações mais prevalentes em hemogramas. Metodologia: Para a
edição deste artigo foi realizada uma pesquisa de campo em que foram coletados 15 hemogramas para a
analise dos dados e o relato de casos, a partir daí foram somados os elementos presentes nas series bancas
e vermelhas. Foi feito uma média dos valores totais do eritrograma e do leucograma, para identificarmos
quais afecções são mais prevalentes. A coleta de dados foi realizada a partir da analise de prontuários da
ala C do Hospital Regional Tibério Nunes – HRTN. A pesquisa é um estudo de casos do tipo exploratório, de
acordo com a resolução 466/12. Resultados: Foi possível perceber que a grande maioria dos pacientes
admitidos no HRTN possuía infecções bacterianas, em razão disso as segmentadas apresentaram-se com
uma média de 77,6% indicando-nos um valor acima dos valores de referencia e em sua consequência
apresentam sistema imunológico deprimido com a média dos linfócitos em torno de 17,3%. A partir daí
percebemos que há uma grande incidência de pacientes com infecções causadas por bactérias definida por
alteração nos neutrófilos/segmentadas que levam a uma diminuição do sistema imunológico, e as series
vermelhas nos mostrou uma média baixa de paciente em que os eritrócitos estavam com a média de 4,34,
hemoglobina de 11,534%, hematocritos 35,74% e o VCM 88,7u³ indicando-nos uma anemia discreta entre
os pacientes determinada pela relação das células presentes na serie vermelha
Considerações finais: Conclui-se que há uma grande prevalência de pacientes portadores de infecções
bacterianas e em consequência disso apresentam sistema imunológico indefeso.Já em relação as series
vermelhas foi constatado uma média baixa de paciente possuindo anemia determinada pela relação das
células presentes no eritrograma.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: hemograma, hemograma viral, hemograma anemia falciforme, hemogra
__________________________
MARIANY PIMENTEL DE VASCONCELOS
AV SANTOS DRUMONT - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mariany.pimemtel1997@gmail.com
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TREINO MUSCULAR INSPIRATÓRIO ASSOCIADO A EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES EM
CARDIOPATIAS HIPERTENSIVAS.
MÔNICA ALESSANDRA SOARES DE SOUZA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade é a Hipertensão Arterial (HA),
segundo Guimarães e Magalhães citados por Pierin (2004), com perspectivas de se agravar em função que
a longevidade tende a aumentar. A hipertensão arterial está relacionada diretamente com a inatividade
física. O engajamento em atividades físicas não programadas pode promover ganho substancial no controle
da hipertensão, as atividades de lazer e mais vigorosas possibilitam efeitos hipotensores conhecidos e
comprovados em hipertensos (Forjaz e colaboradores, 2006). OBJETIVO: o presente estudo tem como
objetivo fazer uma revisão bibliográfica à resposta da pressão arterial após uma sessão de treinamento
muscular respiratório associado a exercícios de membros superiores. METODOLOGIA: A presente pesquisa
é de caráter descritivo e apresenta como objeto de estudo o levantamento bibliográfico, a através de uma
revisão sistematizada realizada de agosto a outubro de 2017, tendo como bases matériais científicos: 11
artigos. Nas bases de dados online: SciELO, Sbpfex e PubMed, foram selecionados matérias publicados de
2002 á 2010. E foram utilizadas as palavras chaves: treino muscular inspiratório, hipertensão, exercícios.
RESULTADOS/DISCUSSÃO: Com base na analise dos estudos citados acima, podemos observar que o
comportamento da PA, tanto PAS quanto PAD manteve-se com valores menores do aferido antes do treino,
salvo nos 45 min e 55 min após o treino para membros superiores onde a PAS e a PAD elevaram-se
comparados aos de repouso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: De acordo com o objetivo deste estudo que foi
verificar a resposta da pressão arterial após uma sessão de treinamento resistido para membros
superiores, observou-se que os valores de PA tanto PAS quanto PAD sofrem alterações para níveis menores
dos encontrados em repouso. Portanto é perceptível o quanto exercícios associados com a respiração a
juda no controle da hipertensão.
PALAVRAS-CHAVE: TREINO MUSCULAR INSPIRATÓRIO, HIPERTENSÃO, EXERCÍCIOS.
__________________________
MÔNICA ALESSANDRA SOARES DE SOUZA
CONJUNTO PARAÍSO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808105 E-mail: monica_20101929@hotmail.com
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INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS.
LARISSA DO ESPIRITO SANTOS DE SANTANA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tumor maligno mais frequente entre as mulheres, até mesmo no
Brasil, apesar do câncer do colo uterino se mostrar ainda em grande número. A neoplasia de mama é a
mais frequente causa de morte por câncer em mulheres, apesar de menos letal que o câncer de estômago
e pulmão, e aparece como a quarta causa geral de morte. Uma vez invasor, o carcinoma tende a disseminar
pelo corpo por via linfática (preferencial) ou sanguínea. Alguns autores consideram a doença infiltrante ou
invasora como sistêmica desde seu início, merecendo tratamento em todas as suas possiblidades. A
extensão local da doença e o comprometimento regional das cadeias linfáticas dependem da virulência do
tumor e da resistência do hospedeiro. (ROCHA,2005). OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo geral,
analisar por meio de uma revisão bibliográfica a eficácia das intervenções fisioterapêuticas aplicadas em
mulheres mastectomizadas. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, no
qual foram selecionados artigos no banco de dados do INCA e SCIELO. Foram selecionados cerca de 12
artigos entre os anos de 2001 e 2013, além de 2 livros clássicos sobre o tema na biblioteca da Faculdade de
Floriano (FAESF).A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto a outubro de 2017. RESULTADOS:
Dentre as intervenções fisioterapêuticas para a dor a eletroterapia traz resultados rápidos, no entanto traz
alívio variável entre os pacientes. No contexto terapêutico atual, não é possível tratar a dor oncológica
somente com o uso de corrente elétrica analgésica, mas é possível diminuir de forma significativa o uso de
analgésicos e consequentemente seus efeitos colaterais. (IAHPC; 2003). O TENS tem grande relevância na
dor , pois dimunui em até 47% a quantidade de morfina aplicada ao tratamento, com isso as técnicas de
terapias manuais e a hidroterapia atuam como relaxamento físico e psicológico de pacientes
mastectomizadas. (Elsner,2009). Nos resultados pode-se observar as complicações presentes em pacientes
que não incluem a fisioterapia no tratamento oncológico, seriam as complicações respiratórias,
osteomioarticulares e musculoesqueléticas. A fisioterapia respiratória atua em patologias pulmonares
obstrutivas através de percussões, drenagem postural e manobras respiratórias como tosse assistida , que
facilita a expectoração e respiração do paciente.( Grotberg JB;2001). No estudo de Silva et al., foi observado
que a realização dos exercícios ativos e de alongamento de membros superiores, com amplitude livre
desde o primeiro dia pós operatório, permitiu uma boa recuperação da capacidade funcional do ombro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo indica que o tratamento fisioterápico oferece às pacientes
melhora no desconforto causado após o tratamento, pois quando analisado o parâmetro sintomatologia
houve diferenças estatisticamente significativas antes e após a intervenção fisioterapêutica. A intervenção
precoce da fisioterapia, aplicada ainda no ambiente hospitalar, não só ajuda a prevenir as complicações
pós-cirúrgicas, como também reabilita as pacientes mais cedo para as atividades da vida diária (AVD), e
ainda, permite a elas que possam se valer da colaboração e do incentivo da equipe médica para o
tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: MASTECTOMY, REHABILITATION, PHYSIOTHERAPY.
__________________________
LARISSA DO ESPIRITO SANTOS DE SANTANA
LOTEAMENTO CONVIVER - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: larissasan15@hotmail.com
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INFANTICÍDIO
HYAGO GABRIEL REIS DE CARVALHO-FAESF
ELISA MARIA BARROS COSTA-FAESF
AMARO LUIS RODRIGUES DE ARAÚJO-FAESF
ITALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: A pesquisa trata sobre o crime de infanticídio, a qual expressão infanticídio significa morte
de criança, singularmente de um recém-nascido, o crime está previsto no art.123 do Código Penal, na qual
a mãe sobre influência do “estado puerperal” tira a vida do próprio filho no decorrer do parto ou logo após,
a qual o referido artigo protege a vida extrauterina. Protege tanto a vida do recém-nascido (neonato)
quanto do que está nascendo (nascente). OBJETIVOS: Compreender como a tentativa de infanticídio
associado a depressão pós-parto está sendo discutida nos artigos científicos e sua repercussão no Direito
Penal. METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando da técnica de revisão
de literatura, cujo os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português
disponibilizados online.DISCUSSÃO: O que irá caracterizar o crime de infanticídio é o estado puerperal
considerado pela psicologia como um estado metal alterado, muitas vezes causador de uma psicose, que
envolve vários tipos de delírios culminando na incapacidade de responder pelos próprios atos, na qual a
depressão pós-parto é surpreendentemente a principal causa associada ao crime de infanticídio. Trata-se
de crime próprio (especial), porque exige especial atributo do sujeito ativo: ser mãe da pequena vítima. É
unissubjetivo, pois não é necessário mais de um agente para a prática do crime. Porém, admite o concurso
eventual de pessoas, ou seja, a participação, a coexecução. A pena é a detenção de dois a seis anos, para o
crime consumado. Não há previsão de qualificadoras, majorantes ou minorantes especiais nem modalidade
culposa. A ação penal é pública incondicionada.CONSIDERAÇÕES FINAIS: A mãe, que deprimida depois do
parto e por causa do parto, resolve matar o filho recém-nascido é tipificado como infanticídio. Dentro dessa
definição, os artigos científicos buscam deixar claro a diferença entre o infanticídio, aborto e homicídio,
baseando-se na influência do estado puerperal da mãe. Portanto, haja vista que a solução para diminuição
de mortes de recém-nascidos não pertence ao Direito Penal em si, mas as áreas de Psicologia, Assistência
Social e Medicina, o problema não se resume à conduta típica de matar alguém, englobando conceitos
interdisciplinares.
PALAVRAS-CHAVE: INFANTICÍDIO. DIREITO. DEPRESSÃO PÓS-PARTO
__________________________
HYAGO GABRIEL REIS DE CARVALHO
RUA- DAVI CALDAS - SAMBAIBA VELHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: hyagocarvalho8@gmail.com
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O REGISTRO PÚBLICO DA MULTIPARENTALIDADE E DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
LARISSA RODRIGUES BARROS-FAESF
WESLEY BARBOSA DE LIMA-FAESF

INTRODUÇÃO: o Direito como uma ciência que rege as relações entre as pessoas e demais elementos que
são relevantes no campo jurídico deve evoluir com a sociedade. Estamos passando por uma grande
mudança no conceito e formação da família tradicionalmente conhecida, qual seja composta pelo pai, mãe
e filhos. O reconhecimento no campo jurídico da multiparentalidade e das famílias socioafetivas é um
grande reflexo dessas transformações. Este reconhecimento é um direito não apenas do filho, mas também
do pai e da mãe, em decorrência da aplicação dos direitos e garantias fundamentais, o respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e do afeto. OBJETIVO: o presente artigo tem como objetivo mostrar a
relevância das mudanças realizadas com o reconhecimento da multiparentalidade e das famílias
socioafetiva no que diz respeito ao direito registral. METODOLOGIA: a metodologia adotada no presente
artigo foi à modalidade de pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e
jurisprudências. CONSIDERAÇÕES FINAIS: diante dos estudos feitos, podemos perceber a relevância do
reconhecimento desses fenômenos no campo jurídico, pois regula uma situação que na maioria das vezes
acontece no mundo dos fatos. É possível notar que será fundamental a realização da averbação no registro
civil do reconhecimento da socioafetividade e multiparentalidade para que ela seja oponível erga omnes
diante das demais consequências do seu reconhecimento. O direito ao nome reflete o exercício do direito
de personalidade, a partir do registro tem todos os demais efeitos decorrentes da filiação múltipla,
começando pela formação do vínculo de parentesco com os demais familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Família. Multiparentalidade. Socioafetividade. Registro Público.
PALAVRAS-CHAVE: FAMILIA, MULTIPARENTALIDADE, SOCIOAFETIVIDADE, REGISTRO PÚBLICO
__________________________
KAIO DE SANTANA BORGES
Rua Castro Alves - Centro
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com
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ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO DA LITERATURA
LAURENE RESENDE RIBEIRO-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

Anemia falciforme é uma doença hereditária que apresenta impacto significativo a vida das pessoas, foi
classificada pela literatura médica com o nome Falciforme devido a sua característica peculiar. A mesma
apresenta duas cadeias de hemoglobina, o caráter falciforme caracteriza- se pela presença de uma cadeia
de hemoglobina S e de uma cadeia de hemoglobina B normal, é uma patologia decorrente da homozigose
da hemoglobina S, o que configura uma anomalia genética de expressão significante no Brasil em
decorrência do histórico de escravidão africana e miscigenação da população. Este estudo tem como
objetivo o esclarecimento e a obtenção de maiores informações á respeito desse distúrbio hematológico de
origem genética, mais comum no Brasil, através de uma revisão da literatura mostrando os aspectos
clínicos, diagnósticos, prevenção, tratamento e prognóstico. Foi realizado um levantamento de busca em
bases de dados como Biblioteca Virtual de Saúde, Birene, Medline, livros e manuais do Ministério da Saúde
nos meses de setembro e outubro de 2017, foram encontrados 15 artigos publicados entre os anos 2006 a
2016. Os principais sintomas da anemia falciforme costumam variar bastante. Para uns, os sintomas são
leves e, para outros, podem variar entre um ou vários. Geralmente, os sintomas surgem a partir dos 6
meses de idade. Crise de dor é o principal sintoma da anemia falciforme. As articulações e ossos são os
locais mais afetados, mas essas crises podem atingir qualquer parte do corpo, com variação de tempo de
duração. O diagnóstico da doença pode ser dado através do teste do pezinho, realizado quando a criança
nasce. Ainda pode ser feito uma detalhada pesquisa relacionando a história clínica do paciente com os
sintomas. Não há tratamento específico para a doença falciforme. Existem apenas medidas preventivas, a
fim de se minimizar as conseqüências da anemia crônica e das crises de falcização. Os pacientes acometidos
pela anemia falciforme apresentam susceptibilidade as infecções, sendo assim importante a vacinação
desses contra as principais patologias. Por se tratar de uma doença genética, a hereditariedade é a questão
primordial dessa patologia; por isso o aconselhamento genético possui importância fundamental, pois tem
o intuito de orientar os pacientes portadores do traço falciforme sobre a tomada de decisões em relação à
reprodutividade. Para a anemia falciforme o uso de certos fármacos tem demonstrado eficácia no controle
dessas hemoglobinopatia. O uso de 5 azacitidina e de certos agentes citotóxicos, tem demonstrado
resultados positivos em relação a prevenção da primeira etapa da doença e suas primeiras complicações,
pois por meio do uso é possível aumentar o nível de hemoglobina fetal em até 20% e assim reduzir os
sintomas clínicos. Considerações finais como o tratamento da crise é ainda insatisfatório, a equipe de saúde
tem a responsabilidade de identificar pacientes com a doença, evitando colocá-los em situações que
predisponham à crise e de reconhecer os sinais e sintomas que sugerem a presença de doença falciforme.
Desta forma podem-se detectar casos entre pessoas cuja doença não foi diagnosticada. Por exemplo,
queixas de dores ósseas e articulações tumefeitas.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA FALCIFORME, DISTÚRBIO, HEMATOLÓGICO
__________________________
LAURENE RESENDE RIBEIRO
R JANUARIO VERISSIMO - CENTRO
BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: laurenerribeiro@gmail.com
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DIFERENÇAS ENTRE A RESPONSABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL E A RESPONSABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF
LARISSA RODRIGUES BARROS-FAESF
WESLEY BARBOSA DE LIMA-FAESF

INTRODUÇÃO: a responsabilidade trazida pelo Código Civil de 2002 consiste na obrigação de reparação de
um dano sofrido em decorrência de um ato ilícito definido no art. 186 da legislação citada. No entanto, a
responsabilidade de que trata o Código de Defesa do Consumidor abrange aquela decorrente de uma
relação consumerista em que o consumidor sofre algum malefício em decorrência do produto ou serviço
adquirido. Existem dois fundamentos comuns à responsabilidade que trata o Código Civil e o Código de
Defesa do Consumidor. De um lado a “culpa”, com amparo na teoria subjetiva; e o “risco” que, por sua vez,
baseia-se na teoria objetiva. OBJETIVO: a presente pesquisa tem por objetivo esclarecer sobre a diferença
da responsabilidade que é tratada por dois importantes ramos do Direito, o Direito Civil e o Direito do
Consumidor. METODOLOGIA: a metodologia adotada na presente pesquisa será a modalidade de pesquisa
bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e jurisprudências. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
diante dos estudos feitos podemos perceber a diferença entre a responsabilidade da legislação civilista e a
consumerista, o Código Civil traz consigo a adoção da responsabilidade subjetiva, ou seja, deve ser
comprovada a culpa, já o Código de Defesa do Consumidor, como regra geral, adota a responsabilidade
objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando apenas que tenha havido o prejuízo. A
adoção da responsabilidade objetiva pelo legislador consumerista se deu em detrimento da posição de
hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor do produto ou serviço.
PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE; CÓDIGO CIVIL; CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
__________________________
KAIO DE SANTANA BORGES
Rua Castro Alves - Centro
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com
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FATORES DE ESCOLHA À VIA DE PARTO EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS MA
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
INTRODUÇÃO: A escolha pela via de parto não é uma situação fácil, envolve uma série de fatores, entre eles os
socioeconômicos, culturais, religiosos, experiências familiares ou de conhecidos e até mesmo experiências anteriores.
Há também fatores atenuantes, como uma assistência ao pré-natal de qualidade, informações sobre os tipos, riscos e
benefícios de cada parto. Assim como existem fatores agravantes, que foge tanto das expectativas das gestantes
quanto dos profissionais. OBJETIVO: Analisar os determinantes da escolha pela via de parto da mesma gestante em
diferentes estágios da gestação e no momento do parto. MÉTODO: Utilizou-se como referência de coletas de dados
três artigos científicos, sendo dois artigos científicos do SCIELO e um artigo cientifico “no prelo”, publicados entre os
anos 2014 e 2015. Tratando de um estudo transversal de finalidade qualitativa e quantitativa de uma amostra
composta por 52 gestantes, entre 20 e 29 anos, em união estável e pré-natal inadequado realizado em nove Unidades
Básicas de Saúde (UBS) urbanas do município de São João dos Patos – MA entre os meses de Novembro de 2014 a
Setembro de 2015, embasados em visitas domiciliares em cada trimestre gestacional às gestantes . RESULTADOS E
DISCUSSÃO: A preferência pela via de parto, no início da gestação, chegou a 44,23% para o parto normal, 36,54% para
o parto cesariana e 19,23% sem preferência. A preferência pelo parto normal esteve mais prevalente entre as
primíparas. Assim como a maior preferência pela cesariana entre as multíparas. No final da gestação, 64,58% das
gestantes deram preferência pelo parto normal, 25% pelo parto cesariana e 10,42% sem preferência. Observa-se um
aumento expressivo de preferência pelo parto normal entre as primíparas, associada à redução expressiva da
preferência pelo parto cesariana. No momento do parto, 60,42% das gestantes deram preferência pelo parto normal,
33,33% pelo parto cesariana e apenas 6,25% não tinham preferência. Observa-se uma maior indecisão sobre a via de
parto entre as primíparas. Assim como um número expressivo de primíparas com preferência pelo parto normal e um
aumento pela preferência pelo parto cesariana. O resultado da pesquisa é que a preferência pelo parto cesariana
esteve sempre com maior prevalência entre as multíparas e motivada pela realização de laqueadura, experiência
anterior positiva com o parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pelo parto cesariana
foi motivada por aspectos negativos com parto normal e o medo da dor no parto normal. E o principal motivo da
escolha do parto normal como via de parto, tanto em primíparas quanto em multíparas, foi a recuperação mais
rápida. Atrelado a tal escolha, está a baixa renda das mulheres e a necessidade de auxílio após uma cesariana.
CONCLUSÃO: Conclui-se que há uma grande preferência pela via de parto normal na maioria das gestantes,
principalmente entre as primíparas, e uma alta incidência de cesariana. Motivadas principalmente pela recuperação
mais rápida, parto normal ser melhor e natural e os riscos da cesariana. A preferência pelo parto cesariana esteve
mais prevalente entre as multíparas e motivadas pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com
parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pela cesariana esteve associada aos aspectos
negativos com parto normal e medo da dor no parto normal. Porém, as preferências das gestantes não foram levadas
em consideração já que mais da metade dos partos tiveram desfechos via cesariana. Além das cesarianas serem
agendadas, ocorrerem antes do trabalho de parto e ter indicação duvidosa. O parto normal não seguiu as orientações
da OMS e do Ministério da Saúde para uma atenção obstétrica humanizada, sendo grande parte dos partos induzidos
com ocitocina e utilizados episiotomia e manobra de Kristeler no manejo. Portanto, deve-se aprimorar e qualificar a
assistência pré-natal e levar em consideração a opinião das gestantes quanto à escolha da via de parto para uma
tomada de decisão consciente e informada.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLHA DA VIA DE PARTO, PARTO VAGINAL, PARTO CESARIANA
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ASSOCIADO AOS FATORES DE RISCOS NA PREVENÇÃO DE
LESÕES POR PRESSÃO
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
KARYLLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF
KELEANE PASSOS GOMES-FAESF

INTRODUÇÃO: A lesão por pressão (LPP) é definida como a área de necrose tecidual que se desenvolve quando o tecido é
comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por longo período de tempo. São lesões dolorosas que
podem favorecer a penetração de micro-organismos, levando a infecções locais ou sistêmicas e à instabilidade da saúde. A
LPP é um indicador de qualidade da assistência prestada a um paciente, seja nos cuidados fornecidos pela atenção primaria
em cuidados domiciliares ou durantes hospitalizações. Impactam diretamente na assistência de enfermagem, já que na
maioria das vezes poderia ter sido evitada. Sendo necessário o reconhecimento de grupos riscos e fatores desencadeadores
para oferecer orientações e assistências de qualidade diante prevenção de agravos, cuidados paliativos e educação em
saúde. OBJETIVO: Descrever através de fontes bibliográficas os fatores de riscos e as intervenções de enfermagem na
prevenção das Lesões Por Pressão. METODOLOGIA: O presente estudo é um tipo bibliográfico de caráter qualitativo
realizado a partir da análise de seis artigos completos em português, publicados entre os anos 2016 e 2017, sendo todos os
artigos localizados no banco de dados do SCIELO. Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam as principais
medidas e conceitos sobre lesão por pressão. Já o de exclusão foram artigos que não se encontram disponíveis na integra
em
português.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: É observável como grupo de risco de desenvolvimento lesão por pressão, por fatores
intrínsecos: pessoas idosas, acamadas ou imobilizadas durante muito tempo, desnutridos, portadoras de diabetes,
incontinência fecal e/ou urinária, aquelas com comprometimento do nível de consciência ou perda da sensibilidade tátil ou
térmica e os cadeirantes. E os fatores extrínsecos: estão relacionados a pressão e cisalhamento, relacionado ao fato de
deslizar normalmente sobre a cama e fricção, relacionado normalmente a transferência do paciente. Sua fisiopatologia é
multifatorial, mas a pressão mantida levando a isquemia e necrose teciduais é o fator mais importante. O diagnóstico é feito
clinicamente, pois o aspecto e a localização da lesão são altamente sugestivos. As regiões afetadas mais frequentemente por
úlceras por pressão são aquelas de proeminências ósseas, como calcâneos, maléolos, quadris, omoplatas e região
sacrococcigeana. O processo cicatricial é um processo fisiológico complexo que deve receber uma avaliação criteriosa para
que o reparo tissular somado aos cuidados dispensados pelo profissional de saúde tenha êxito. A evolução da cicatrização
deve ser documentada de forma que possa ser adotado para cada caso um tratamento apropriado de acordo com a fase do
processo cicatricial das lesões. E por consequência da pressão exercida nos tecidos é necessário mudança de decúbito a cada
duas horas, sendo a mais efetiva ação. Além disso, utiliza-se muito o colchão piramidal (caixa de ovo) que também tem
como princípio aliviar os pontos de pressão. Como nos pontos de proeminência óssea a pressão é maior um dos cuidados de
enfermagem é a utilização de coxins nessas áreas a fim de deixá-las livres para garantir fluxo sanguíneo e, portanto garantir
a chegada de oxigênio e nutrientes. Outra ação importante é garantir aporte calórico, pois uma dieta rica em nutrientes
nutrirá os tecidos do corpo. E também porque quanto mais emagrecido for o paciente, mais evidente ficam as áreas de
proeminências ósseas, e como consequência o paciente fica mais exposto à lesão por pressão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir que mesmo com todos esses cuidados ainda é possível identificar a lesão por
pressão no dia a dia. Por isso faz-se necessário disseminar o conhecimento, e tornar o papel do enfermeiro mais
participativo na assistência direta, reforçar a importância de um exame físico de qualidade para detectar precocemente os
fatores de risco e planejar uma ação efetiva.
PALAVRAS-CHAVE: LESÃO POR PRESSÃO, FATORES DE RISCO, INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com
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IMPORTÂNCIA E EFICÁCIA DA RADIOGRAFIA TORÁCICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA
AVALIAÇÃO DE ENFISEMA PULMONAR
AMANDA KALINE LOPES MARTINS-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
ELIZANDRA OLIVEIRA DE MOURA-FAESF

INTRODUÇÃO: Estudos relacionados com enfisema pulmonar são antigos, no entanto na ainda trata-se de uma doença
preocupante na atualidade e que vem adquirindo grade importância. Especialmente com que evidencia as estatísticas,
pois projeções indicam que a doença pode chegar ao 5º lugar até o ano de 2020. O enfisema pulmonar é uma doença
caracterizada pelo aumento anormal no tamanho dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, após vários anos
de agressão aos tecidos pulmonares, em que os principais fatores de risco relacionados ao surgimento da doença são:
fumaça do cigarro, poeiras ocupacionais, irritantes químicos, poluição ambiental, baixa condição socioeconômica e
infecções respiratórias graves durante a infância. OBJETIVO: Objetivou-se neste trabalho evidenciar a importância e a
eficácia da radiografia e da tomografia computadorizada no diagnóstico do enfisema pulmonar. METODOLOGIA:
Realizou – se uma abordagem na literatura especializada sobre uso da radiografia e da tomografia computadorizada
para descrever a importância e eficácia dos exames supracitados no diagnóstico e acompanhamento do enfisema
pulmonar, abordando casos gerais e específicos em sites, livros, artigos de revistas científicas e resumos científicos,
em que estas publicações levou-se em consideração a seguridade da fonte dos mesmos, o ano de publicação, a
importância e relevância do trabalhos e também os clássicos da literatura. A pesquisa foi realizada durante o mês de
outubro de 2017. RESULTADO e DISCUSSÃO: A radiografia simples do tórax consiste num método de maior
versatilidade e na avaliação pulmonar tanto por sua ampla disponibilidade, como em razão de outras qualidades como
baixo custo e baixa dose de radiação. Para tanto, apesar de simples a radiografia apresenta limitações quanto sua
eficácia, pois pode excluir diagnósticos, como pneumonia, insuficiência cardíaca e pneumotórax. Esta desvantagem
pode ocorrer, caso a imagem não apresente aprisionamento de ar. O aumento de volume de ar provoca elevada
transparência na radiografia em relação à quantidade de tecidos pulmonares e sangue. A eficácia da mensuração por
meio da tomografia computadorizada (TC) depende principalmente das técnicas de aquisição realizadas, como por
exemplo, a espessura do corte, a corrente do tubo, o tempo de exposição, dimensão e o volume pulmonar do
paciente, que, por sua vez, são relevantes e, na maioria das vezes, esquecidos clinicamente. A tomografia
computadorizada de alta resolução (TCAR), constitui uma ferramenta importante para o diagnóstico do componente
de enfisema. A realização da leitura e interpretação das imagens na película radiográfica, no meio eletrônico, na tela
do computador, está sujeita a limitações intrínsecas quanto à variabilidade das características intra e inter avaliadas
pelos observadores. No entanto, na quantificação dos dados relacionados à densidade do parênquima possibilita a
avaliação e determinação com precisão do grau de aeração do tecido pulmonar, evidenciando excelente correlação
com o grau de enfisema na histopatologia. A TC tridimensional consiste num recurso tecnológico de grande
importância na investigação das lesões do torácicas, demonstrando uma técnica com eficiência na quantificação do
enfisema, pois através de uma varredura essa técnica permite a representação tridimensional das lesões
enfisematosas e assim realizar o diagnóstico precoce e a evolução da gravidade da doença CONCLUSÃO: As
radiografias possuem um importante importância identificação das doenças, porém suas limitações exclui outros
diagnósticos, como pneumonia, insuficiência cardíaca e pneumotórax. A TC consiste numa técnica altamente eficaz na
identificação do enfisema pulmonar, além de ser não ser invasivo e, permite localização espacial das áreas
danificadas, mensurando todo o volume da região lesionada. A TC, incluindo a TCAR e a TC tridimensional, possibilita
um importante avanço na investigação de pacientes com DPOC, permitindo um diagnóstico mais preciso do enfisema,
bem como a identificação das lesões numa fase ainda precoce e a mensuração da expansão da doença.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇAS PULMONARES, RAIO-X, TÓRAX.
__________________________
AMANDA KALINE LOPES MARTINS
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: amandakaline1030@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: ENVELHECIMENTO
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE- FAESF
KELEANE PASSOS GOMES- FAESF
INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo inexorável de diminuição das capacidades físicas e mentais que afeta todas
as pessoas, mas o retardamento desse processo e o consequente aumento do tempo médio de vida constitui uma das
mudanças sociais dos últimos tempos. Nesse processo, além do desgaste natural do organismo também incidem fatores
ambientais e socioculturais e o alongamento dele se deve a melhorias das condições higiênicas, sanitárias, à aquisição de
hábitos mais saudáveis de vida e aos avanços de terapias, prevenção e tratamento das doenças. As quedas são mais
frequentes no idoso devido a alterações relacionadas com o envelhecimento, tais como doenças degenerativas dos ossos e
articulações, deficiente irrigação cerebral e diminuição das capacidades audititivas e visuais. E os fatores de risco estão
associados à depressão, isolamento social, polimedicação, ou as condições de habitação do idoso, aumentando a
probabilidade de ocorrência de quedas. OBJETIVOS: Conhecimento sobre situações de saúde do idoso, fatores de risco a sua
saúde e a importância do desenvolvimento de estratégias de intervenção e aplicação de cuidados de enfermagem.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e fisiopatologia
da atual doença. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O.E.S, 96 anos de idade, sexo masculino, viúvo e aposentado. É acometido por
diminuição da acuidade auditiva e distúrbio de equilíbrio, sendo sua principal queixa rigidez de membro superior direito
(MSD) decorrente fraturas de clavícula e úmero devido uma queda. Nega patologias de base, assim como vícios e faz uso
continuo de medicações Combiron e Vertex. É auxiliado por uma cuidadora em tempo integral, não tendo plano de saúde,
sendo usuário ativo do SUS. Tem histórico anteriores de internações hospitalares entre 2012 e 2015 para tratamentos
cirúrgicos. Durante as visitas em domicilio no mês de outubro foi realizado anamnese, exame físico, verificação de sinais
vitais, condições físicas, psicologias e de moradia. Onde, encontrava-se consciente, orientado, com interações sociais
adequadas, comunicativo, sem alterações de humor, higienizado, deambulando lentamente sem auxilio e independente
para o autocuidado. Corado, com pele integra, porém, ressecada. Estado nutricional adequado, não praticante de atividades
físicas, sendo seu único laser a comunicação entre amigos, passando a maior parte do tempo deitado. Relatou eliminações
urinárias e intestinais regulares, negando incontinência urinária. Na inspeção, não apresentava sinais sugestivos de maus
tratos, lesões de pele ou escaras. Crâneo, pescoço e face sem anormalidades, fazendo uso de prótese dentária e sem
dificuldades respiratórias em diferentes posições. Tórax e abdome sem alterações com expansão torácica normal. Relatou
diminuição da acuidade visual a distância e não aceita uso de óculos ou lentes de contato. Assim como presença de
diminuição da acuidade auditiva progressiva, não fazendo uso de próteses auditivas. Membros superiores simétricos, sendo
o membro superior direito acometido por discreta deformidade de úmero consequente de uma queda, com força muscular
e movimentos de amplitude diminuídos e membro superior esquerdo sem anormalidades e com pulsos periféricos
palpáveis. Membros inferiores simétricos, com sensibilidade motora e de força preservada e pulsos periféricos palpáveis. Na
ausculta cardíaca há presença de bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos. Ausculta pulmonar com presença de
murmúrios vesiculares. Sem ruídos adventícios. Ausculta abdominal com presença de ruídos hidroaéreos hiperativos. E
sinais vitais estáveis, seguindo normotenso, normocardico, eupnéico e afebril. CONSIDERAÇÕES FINIAIS: Os conhecimentos
adquiridos durante visitas em domicilio possibilitaram conhecer a rotina do idoso em seu próprio domicilio e sua relação
com a patologia atual, facilitando reconhecer fatores de risco e maus tratos. A contribuição do enfermeiro para prevenção
das quedas no idoso assenta na identificação dos fatores de risco, para isso é necessário um relação entre idoso, família e
profissionais da saúde, que irá sugerir modificações necessárias para adaptação do ambiente às alterações do
envelhecimento com o envolvimento familiar. Assim como, atenuar os problemas de saúde que estão na origem das quedas,
procurando manter o idoso autónomo quanto possível, criando respostas para as limitações próprias do envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO, QUEDAS, ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com
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FATORES DE ESCOLHA À VIA DE PARTO EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS MA
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS- FAESF

INTRODUÇÃO: A escolha pela via de parto não é uma situação fácil, envolve uma série de fatores, entre eles os
socioeconômicos, culturais, religiosos, experiências familiares ou de conhecidos e até mesmo experiências anteriores.
Há também fatores atenuantes, como uma assistência ao pré-natal de qualidade, informações sobre os tipos, riscos e
benefícios de cada parto. Assim como existem fatores agravantes, que foge tanto das expectativas das gestantes
quanto dos profissionais. OBJETIVO: Analisar os determinantes da escolha pela via de parto da mesma gestante em
diferentes estágios da gestação e no momento do parto. MÉTODO: Utilizou-se como referência de coletas de dados
três artigos científicos, sendo dois artigos científicos do SCIELO e um artigo cientifico “no prelo”, publicados entre os
anos 2014 e 2015. Tratando de um estudo transversal de finalidade qualitativa e quantitativa de uma amostra
composta por 52 gestantes, entre 20 e 29 anos, em união estável e pré-natal inadequado realizado em nove Unidades
Básicas de Saúde (UBS) urbanas do município de São João dos Patos – MA entre os meses de Novembro de 2014 a
Setembro de 2015, embasados em visitas domiciliares em cada trimestre gestacional às gestantes . RESULTADOS E
DISCUSSÃO: A preferência pela via de parto, no início da gestação, chegou a 44,23% para o parto normal, 36,54% para
o parto cesariana e 19,23% sem preferência. A preferência pelo parto normal esteve mais prevalente entre as
primíparas. Assim como a maior preferência pela cesariana entre as multíparas. No final da gestação, 64,58% das
gestantes deram preferência pelo parto normal, 25% pelo parto cesariana e 10,42% sem preferência. Observa-se um
aumento expressivo de preferência pelo parto normal entre as primíparas, associada à redução expressiva da
preferência pelo parto cesariana. No momento do parto, 60,42% das gestantes deram preferência pelo parto normal,
33,33% pelo parto cesariana e apenas 6,25% não tinham preferência. Observa-se uma maior indecisão sobre a via de
parto entre as primíparas. Assim como um número expressivo de primíparas com preferência pelo parto normal e um
aumento pela preferência pelo parto cesariana. O resultado da pesquisa é que a preferência pelo parto cesariana
esteve sempre com maior prevalência entre as multíparas e motivada pela realização de laqueadura, experiência
anterior positiva com o parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pelo parto cesariana
foi motivada por aspectos negativos com parto normal e o medo da dor no parto normal. E o principal motivo da
escolha do parto normal como via de parto, tanto em primíparas quanto em multíparas, foi a recuperação mais
rápida. Atrelado a tal escolha, está a baixa renda das mulheres e a necessidade de auxílio após uma cesariana.
CONCLUSÃO: Conclui-se que há uma grande preferência pela via de parto normal na maioria das gestantes,
principalmente entre as primíparas, e uma alta incidência de cesariana. Motivadas principalmente pela recuperação
mais rápida, parto normal ser melhor e natural e os riscos da cesariana. A preferência pelo parto cesariana esteve
mais prevalente entre as multíparas e motivadas pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com
parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pela cesariana esteve associada aos aspectos
negativos com parto normal e medo da dor no parto normal. Porém, as preferências das gestantes não foram levadas
em consideração já que mais da metade dos partos tiveram desfechos via cesariana. Além das cesarianas serem
agendadas, ocorrerem antes do trabalho de parto e ter indicação duvidosa. O parto normal não seguiu as orientações
da OMS e do Ministério da Saúde para uma atenção obstétrica humanizada, sendo grande parte dos partos induzidos
com ocitocina e utilizados episiotomia e manobra de Kristeler no manejo. Portanto, deve-se aprimorar e qualificar a
assistência pré-natal e levar em consideração a opinião das gestantes quanto à escolha da via de parto para uma
tomada de decisão consciente e informada.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLHA DA VIA DE PARTO, PARTO VAGINAL, PARTO CESARIANA
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com
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SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICAS SANITARISTAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA
FELIPE VIEIRA AMORIM-UESPI
FELIPE DA CUNHA LOPES-UESPI
CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS-UFPI

INTRODUÇÃO: Nas primeiras décadas do regime republicano no Brasil emergiu um discurso de progresso e
modernização. A saúde pública que até então não recebia a devida atenção por parte do Estado, passou a ser motivo
de preocupação em razão do surgimento de doenças infecciosas como difteria, malária, tuberculose, lepra, além da
varíola e febre amarela que já eram comuns todo verão, representando um empecilho para o desenvolvimento da
nação. Diante disso o Governo Federal promoveu uma série de campanhas e medidas sanitaristas para erradicar a
proliferação de tais doenças. OBJETIVO: O presente trabalho tenciona analisar as políticas do Estado brasileiro que
visavam combater as epidemias ao longo da Primeira República. METODOLOGIA: Para tanto realizou-se um estudo de
trabalhos científicos que discutem temas ligados à problemática, tais como políticas públicas, saúde e doença como
objeto de estudo da História e o contexto da Primeira República. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Já nos primeiros anos da
recém criada República começaram a surgir medidas para higienização da Capital Federal, como o fechamento de
cortiços que eram vistos como focos de infecção e até mesmo a sua demolição. Dentre as providências tomadas pelo
Estado, destacam-se as aquelas promovidas pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz que fora nomeado pelo então
presidente Rodrigues Alves para diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, como a demolição de residências
de áreas tidas como focos das epidemias e a evacuação das massas pobres que moravam em condições precárias. Um
dos episódios mais conhecidos daquele período é a “Revolta da Vacina” ocorrida em 1904 na então capital da
república, Rio de Janeiro, o caso ocorreu devido a uma campanha para erradicação da varíola promovida pelo governo
junto ao Departamento Federal de Saúde Pública, em que batalhões de visitadores com o apoio da força policial
invadiam as casas para vacinar os residentes, além disso caso fosse constatado risco sanitário os visitadores tinham
autorização para desocupar casas e demoli-las sem prestar nenhum tipo de apoio as famílias que ali moravam. Tal
medida, despertou a indignação das pessoas que se viram obrigadas a deixarem suas casas e irem morar em outro
lugar, visto que além da expulsão de suas próprias residências, não recebiam nenhum tipo de indenização ou auxilio
por parte do governo como apontam Novais e Sevcenko (1998). Em resposta à essas providências de caráter
repressivo a população atingida voltou-se contra os batalhões de visitadores, indo ao centro da cidade onde estavam
as obras de urbanização e tomaram posse das ferramentas e materiais de construção para enfrentar os policiais
(NOVAIS; SEVCENKO, 1998). Ainda de acordo com Santos (1985) até 1915 as políticas públicas na área da saúde
estavam limitadas as capitais e demais centros urbanos mais importantes, sendo o interior do país deixado a margem,
o que revela que a preocupação do governo estava em modernizar apenas os pontos que tinham mais visibilidade,
principalmente por parte da imprensa. É somente com a publicação do Relatório Neiva-Pena em 1916, um documento
elaborado por Belisário Pena e Arthur Neiva que denuncia as condições precárias em que viviam os habitantes do
interior do país registradas em uma viagem realizada pelos mesmos em 1912 em vários estados do Nordeste e Goiás,
que as medidas sanitárias vão se deslocar da Capital Federal e grandes centros urbanos para os sertões (SANTOS,
1985). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que as medidas sanitaristas promovidas pelas autoridades para o combate
aos surtos de doenças infecciosas apresentavam cunho político e econômico, dado que os objetivos das ações mais do
que a erradicação das epidemias e exterminação dos focos de doenças visavam proporcionar um nova imagem do
país, seguindo o discurso nacionalista de modernização e desenvolvimento da república.
PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE, PRIMEIRA REPÚBLICA, SANITARISMO.
__________________________
FELIPE VIEIRA AMORIM
RUA FURTUOSO PACHECO - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: felipeamorim_33@hotmail.com
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ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS ENTRE GESTANTES EM UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI
ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO
CARLOTA ÁUREA BRITO SOUSA-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ
LUNNA JÉSSICA MAGALHÃES LEITÃO-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ
THALLYSSA DAVINA TEIXEIRA DE CASTRO ROSÁRIO-FACULDADE DE FLORIANO
GUILHERME ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ

Introdução: Contraceptivos orais são fármacos que interferem no ciclo hormonal natural da mulher e quando
utilizados de forma adequada previnem uma possível gravidez. Hoje a gravidez precoce e não planejada ainda é
considerada um problema de saúde pública no Brasil, devido ainda não existir em bairros carentes uma Unidade
Básica de Sáude dificultando assim o acesso da população local, além disso existe outras barreiras como a cultura e a
religião. Objetivo: Avaliar o conhecimento de mulheres grávidas sobre os métodos contraceptivos orais e identificar a
importância dada por elas ao seu uso. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa,
em que foi aplicado um questionário sobre o uso de contraceptivos orais a 20 gestantes atendidas por um programa
de planejamento familiar realizado em uma unidade básica de saúde de Piripiri – PI. Resultados e discussão: O
trabalho está de acordo com a Resolução nº 510 de 7/4/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), ficando isento de
registro no CEP/CONEP. Todas as entrevistas foram realizadas mediante consentimento das participantes e
autorização do posto de saúde. Com isso obteve-se os seguintes resultados, em relação ao esquecimento da pílula do
anticoncepcional, 8% ingerem a mesma em até 12 horas,10% no dia que lembrar, pois segundo essas mulheres o coito
interrompido é seguro, além disso, as mesmas confiam nos seus parceiros, colocando a pílula como segundo plano,
sendo que, 1% interrompe a cartela. Sobre o uso da pílula de emergência em uma relação sexual desprotegida ,7%
utiliza a mesma no período de 24 horas,7% no período de 42 horas e 6% no período de 72 horas. A respeito de
quantas vezes se pode ingerir a pílula do dia seguinte em um mês, 6% utiliza quantas vezes quiser,12% faz ingestão de
uma pílula e 2% afirmaram que utiliza todas as vezes que tem relação sexual desprotegida.Com relação a utilizar o
contraceptivo de emergência e continuar tomando o anticoncepcional,8% espera a menstruação chegar para começar
uma nova cartela ,porém, 12% utilizam os dois fármacos juntos .Ao serem questionadas se há perigo de engravidar na
pausa de uma cartela de anticoncepcional para outra ,11% disseram que sim pois assim estará desprotegida , contudo,
9% respondeu que não causa nenhum risco de gravidez. Constatou-se que 56% das mulheres não sabem utilizar ainda
de maneira adequada os anticonceptivos orais. Isso ocorre devido partes das mulheres, principalmente as
adolescentes, não buscarem um planejamento familiar quando descobrem a gravidez, sendo que, a maioria que
começam a fazer o planejamento abandonam depois de pouco tempo, dessa forma, as informações repassadas pela
profissional da saúde não são concretizadas de forma satisfatória, além disso existe outros fatores inclusos como a
vergonha, preconceito e o machismo. Por outro lado 44%, das mulheres sabem utilizar de forma apropriada os
mesmos, mas partes delas relataram que possuem informação pois já receberam orientação na primeira gravidez,
mas raramente colocam em prática e que só frequentam a unidade básica de saúde quando precisam de
contraceptivos e para o acompanhamento do pré-natal. Sendo que, muitas vezes, essa presença é variável,
dependendo sempre da insistência do profissional de saúde. Conclusão: As mulheres demonstraram conhecimento
inadequado em relação aos métodos contraceptivos e as que possuem não colocam em prática, por isso é primordial
que os profissionais de saúde continuem persistindo em ações socioeducativas nas comunidades informando jovens e
adultos sobre o assunto em questão.
PALAVRAS-CHAVE: GESTANTES; PLANEJAMENTO FAMILIAR; ANTICONCEPCIONAIS
__________________________
ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO
RUA PETRÔNIO PORTELA - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erickavasco@hotmail.com
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NEOPLASIA ESOFÁGICA
RAFAEL ALVES SOARES-FAESF
MATEUS EVARISTO DOS SANTOS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

INTRODUÇÃO: F.D.C.D.N com 64 anos, internado no Hospital Regional Tibério Nunes leito 95, agente funerário, casado, com
o diagnóstico médico de neoplasia esofágica, OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do
paciente. METODOLOGIA: trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da
doença atual. RESULTADO DE DISCUSSÃO: Realizada entrevista pode-se obter os seguintes dados: F.D.C.D.N com 64 anos,
internado no Hospital Regional Tibério Nunes leito 95, agente funerário, casado, com o diagnóstico médico de neoplasia
esofágica, motivo da internação disfagia, apresenta doença crônica hipertensiva, com fator de risco tabagismo,
medicamento em uso losartana, reside na área urbana, aos cuidados corporais roupas limpas, asseado cabelo unhas e
higiene bucal satisfatórios, com hábitos de banho no período matinal , relata trabalhar em pé, sono e repouso satisfatório,
aceita dieta oferecida, frequência urinária normal, eliminações intestinais normal SIC, hipertenso, normoesfigmo,
normotérmico, eupineico, com peso de 70kg, com estado nutricional normal. Acordado, lúcido orientado, pele sem
alteração, crânio sem anormalidades, pescoço glândulas linfáticas apresentam anormalidades, tórax sem alteração, mamas
sem alterações, na ausculta pulmonar encontrou-se ruídos anormais (roncos), oxigenação normal, coração ritmo normal,
precórdio sem alteração, abdome flácido a palpação, presença de algia, geniturinário sem alterações, membros superiores
com sensibilidades e força preservada em todas as extremidades, membros inferiores com sensibilidade e força motora
preservada em todas as extremidades, interação social normal, resolução de problemas, toma decisões rapidamente,
declara crença religiosa, faz o uso do hospital exclusivamente conveniados com o SUS, prefere não falar sobre seu problema
de saúde, necessita de poucas ajudas para seu autocuidado, refere estar desanimado após ter tomado conhecimento do seu
problema de saúde. A neoplasia de esôfago é doença muito comum em regiões com populações de baixa renda e naquelas
habituadas à ingestão de álcool e abuso de tabaco. Quase sempre o diagnóstico dessa afecção é tardio, pois a disfagia principal sintoma da neoplasia de esôfago -, ocorre somente quando mais de 2/3 da luz esofágica esta preenchida por lesão
tumoral. O diagnóstico retardado, perda de peso excessiva consequente à disfagia e associação de doenças
cardiopulmonares decorrente do abuso de tabaco, tornam o portador dessa neoplasia paciente de difícil controle clínico,
tendo o médico que o assiste poucas possibilidades terapêuticas. Este fato é muito comum, uma vez que em vários centros
de tratamento da neoplasia esofágica, principalmente no mundo ocidental, apenas cerca de 20-30% dos pacientes
conseguem realizar tratamento cirúrgico radical. Dessa forma, muitas vezes o tratamento para essa afecção torna-se
paliativo, sendo que o ideal seriam procedimentos que restaurassem satisfatoriamente a deglutição, sem a necessidade de
novas internações hospitalares, com menores índices de complicações e que proporcionassem qualidade de vida mais
adequada9. Assim, com o evoluir da técnica cirúrgica, passou-se procurar alternativas que atingissem essas finalidades,
sendo o tubo gástrico isoperistáltico de grande curvatura um dos métodos de eleição. Entretanto, o grande óbice deste
procedimento é a deiscência da anastomose do tubo gástrico com o esôfago cervical, retardando a deglutição normal e,
consequentemente, comprometendo em demasia a qualidade de vida do paciente que já se apresenta com condições
nutricionais bem comprometidas devido ao caráter avançado da doença. RESULTADO: Quando as células do esófago se
dividem fora de controle, temos uma neoplasia do esófago, O revestimento esofágico é formado por células finas, chatas,
chamadas células escamosas, O cancro de células escamosas desenvolve-se na parte superior e mediana do esófago. Além
das células escamosas, o esófago tem células glandulares As células glandulares produzem e libertam muco e outros fluidos
que ajudam a digestão. Se os ácidos gástricos sobem para a parte inferior do esófago, podem irritar as células glandulares,
modificando-as. Estas alterações podem causar cancro das células glandulares, chamado adenocarcinoma.
PALAVRAS-CHAVE: NEOPLASIA; DISFAGIA; TABAGISMO
__________________________
RAFAEL ALVES SOARES
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rafinha.cros@gmail.com
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DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF
DENIZE GONÇALVES BRITO-FAESF
JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF
SUZANA SOUZA SENA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

Introdução: A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre
a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a
barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. Ocorre, neste caso, uma reação antígeno-anticorpo que promove
a hemólise eritrocitária. Isso representa, em maior ou menor grau, o principal determinante das diversas manifestações clínicas da
doença (anemia, hipóxia).Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo adquirir um significativo conteúdo referente à doença
hemolítica, tendo em vista que o conhecimento pode influenciar na atuação do enfermeiro enquanto cuidador e
orientador.Materiais e Metodos: Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão
de literatura a partir dos seguintes elementos. A busca de estudos foi realizada a partir de um buscador, “ Google Acadêmico” e de
uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library Online), BIREME (OPAS – OMS,Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde), LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud y del sistema LILDB),FIOCRUZ
(Fundação Oswaldo Cruz Ciência e tecnologia em saúde), (Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Resultados e Discução: A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves
repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos
atravessam a barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. Também conhecida como isoimunização (produção
de anticorpos em resposta a antígenos provenientes de um ser da mesma espécie), a DHP tem como pré-requisito a transfusão de
sangue com fator Rh positivo para a mulher com fator Rh negativo. Diagnóstico anteparto e atraves da ultrassonografia é
extremamente importante para o seguimento fetal na DHPN. Além de possibilitar o monitoramento de procedimentos invasivos, a
ultrassonografia pode orientar a identificação dos fetos mais gravemente atingidos por anemia hemolítica, o que possibilita
assentar o grau de seu comprometimento. Diagnóstico pós-parto no recém-nascido é feito através de exames laboratoriais,
anamnese e exame físico detalhado do recém-nascido. O Tratamento e feito por transfusão intravascular , fenobarbital. transfusão
neonatal e a fototerapia. Intervenções de Enfermagem: A equipe de enfermagem deve atuar na prevenção da DHRN, durante o
pré-natal, a partir da verificação de incompatibilidade e teste de Coombs positivo, além de ser responsável em reconhecer a
icterícia. Os sinais vitais devem ser controlados, observar a termorregulacão do neonato é importante para que se possa evitar a
hiportemia e a hipermermia.Quando existe a necessidade de realizar exanguineotransfusão, a enfermeira tem como competência
auxiliar o médico durante o procedimento e antes disso, orientar a família sobre o tratamento. O enfermeiro tem um papel muito
importante na segurança transfusional, deve conhecer o procedimento, indicações, orientar, detectar e documentar todo o
processo. A enfermagem também deve se atentar à Ocorrência de problemas cardíacos ou respiratórios durante o procedimento,
pois nestes casos, o mesmo deve ser interrompido. Após o término do procedimento, é importante observar sinais de
sangramentos e quando necessária a realização de outras transfusões, o cateter pode permanecer inserido Diante desta patologia,
os pais podem se sentir culpados por terem causados tal incompatibilidade sanguínea, por isso, é importante dar o apoio
emocional, assim como devem ser apontadas as atitudes de prevenção como positiva. Considerações finais: Através de estudos
pode-se verificar, que a prevenção é o melhor tratamento para a doença por incompatibilidade de RH e deve começar antes
mesmo de a mulher engravidar. Tão logo seja confirmada a gravidez, de uma mulher Rh negativo com parceiro Rh positivo deve-se
realizar o exame de Coombs indireto para detectar a presença de anticorpos anti-Rh no sangue. Após 72 horas do parto do
primeiro filho, nos casos de incompatibilidade sanguínea por fator RH, a mulher deve tomar gamaglobulina injetável para que os
anticorpos anti-Rh sejam destruídos. Desse modo, os anticorpos presentes em seu sangue não destruirão o sangue do próximo
filho. Palavra-Chaves:doença hemolítica, anemia hemolítica,assistência perinatal.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA HEMOLÍTICA,ANEMIA HEMOLÍTICA,ASSISTÊNCIA PERINATAL
__________________________
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO
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O DIREITO DO CONSUMIDOR E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
ALEXSANDRA MEDEIROS DE ARAUJO BARBOSA-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF
INTRODUÇÃO - O presente trabalho focaliza “O Direito do Consumidor e a Responsabilidade Civil dos
Profissionais Liberais” no qual serão estudados os reflexos deste tema diante de fatos concretos ocorridos com
pessoas que buscam a prestação de serviços dos profissionais liberais, tais como: médicos e suas diversas
especialidades, dentistas, arquitetos e advogados. Os consumidores, muitas vezes vítimas de danos decorrentes
dos serviços prestados pelos referidos profissionais liberais, necessitam saber que a responsabilidade civil é a
consequência jurídica e patrimonial do descumprimento de uma obrigação prevista no contrato ou na lei.
OBJETIVO - Analisar se a responsabilidade civil dos profissionais liberais, à luz do Direito do Consumidor, é
subjetiva ou objetiva. METODOLOGIA - Realizou-se neste trabalho pesquisa de campo, classificada como
qualiquantitativa, do tipo exploratória, bem como do método dedutivo, isto porque, valeu-se de enunciados
gerais dispostos em ordem, como premissas de um raciocínio, para se chegar a uma conclusão particular.
PROCEDIMENTO - Esta pesquisa deu-se no âmbito de análises bibliográficas de autores consagrados na seara
jurídica, bem como da jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente do Superior Tribunal de Justiça.
RESULTADO/DISCUSSÃO - Traz-se à colação uma pesquisa de campo acerca do tema do presente trabalho,
através de entrevista com 20 (vinte) consumidores escolhidos de forma aleatória, no centro comercial da cidade
de São João dos Patos- MA, que tiveram serviços prestados por profissionais liberais, e, eventualmente, seus
direitos foram violados. Dos resultados obtidos constatou-se que dos 20 (vinte) consumidores entrevistados, 8
(oito) responderam já ter precisado dos serviços de advogado; 19 (dezenove) dos serviços de dentista; 13 (treze)
dos serviços de médicos. Nenhum dos entrevistados respondeu já ter precisado dos serviços de arquiteto. Assim,
todos já precisaram de serviços de algum profissional liberal. E, ainda, dos 20 (vinte) consumidores entrevistados
apenas 1 (um) respondeu ter sofrido danos patrimonial, estético e moral. Portanto, seria necessário provar a
culpa do profissional liberal responsável pelos danos causados ao consumidor. Constatou-se, ainda, que os
consumidores entrevistados possuem conhecimento limitado acerca da responsabilidade civil dos profissionais
liberais que prestam os seus serviços, e que o critério de contratação se dá na base da “confiança”. Com a
discussão conseguiu-se responder a problemática do presente trabalho, ou seja, a responsabilidade civil dos
profissionais liberais, à luz do Direito do Consumidor, será subjetiva. CONSIDERAÇÕES FINAIS - O Código de
Defesa do Consumidor surgiu para dar proteção ao consumidor, uma vez que este não possuía todas as
informações técnicas necessárias para se resguardar, por ser a parte vulnerável da relação contratual. Salientese, por oportuno, que no artigo 14, caput, do referido código, a responsabilidade civil, de forma geral, ela é
objetiva, ou seja, não há a necessidade de comprovar a culpa para que haja a reparação do dano. Contudo, no
artigo 14, § 4º, o referido código excepcionou expressamente, que a responsabilidade pessoal dos profissionais
liberais será subjetiva, isto é, será verificada mediante a verificação de culpa (negligência, imprudência ou
imperícia). Ressalte-se que os profissionais liberais são aqueles que tomam as decisões por conta própria, dessa
forma, não há subordinação a outrem, e, ainda, prestam os serviços pessoalmente, logo, podem ser contratados
tanto para uma obrigação de meio quanto para uma obrigação de resultado. Finalmente, afirma-se,
conclusivamente, que a maioria dos consumidores entrevistados não possui conhecimento acerca da
responsabilidade civil dos profissionais liberais, uma vez que utilizam dos serviços destes profissionais sem ter
discernimento acerca da reparação de danos a que fazem jus em caso de eventual violação dos seus direitos.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil; Profissional Liberal; Prestação de Serviços; Consumidor.
__________________________
ALEXSANDRA MEDEIROS DE ARAUJO BARBOSA
RUA JOÃO PESSOA - CENTRO
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: leka76.barbosa@gmail.com

93

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

OS SUBSISTEMAS DE CUSTOS UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E DE
CONTROLE: EVIDENCIAS EM ESTUDO DE CASO
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

INTRODUÇÃO: Como ramo da contabilidade, a contabilidade de custos surgiu com o objetivo principal de
gerar informações com base nos dados apresentados pela contabilidade considerando os diversos níveis de
estruturação da empresa para auxiliar nas tomadas de decisões, nas funções de controle das operações, na
medição de desempenho e no seu planejamento. É de vital importância que as empresas controlem seus
custos de maneira eficaz e eficiente, pois assim possibilitará a execução das atividades diárias pertinente a
ela como, por exemplo, a realização de seus compromissos financeiros fazendo com que as informações
advindas da contabilidade agreguem valor na tomada de decisão interna de qualquer organização.
OBJETIVO: O objetivo deste artigo é analisar o resultado de estudos anteriores publicados em revistas de
gestão, que tiveram como propósito apresentar a utilização das ferramentas de controle de custos como
base para a tomada de decisão nas empresas independentemente de seu porte. METODOLOGIA: Foi
realizada uma revisão da literatura com estudos qualitativos e quantitativos de revistas de gestão que
apresentaram essa temática. Como critérios de seleção, optou-se por analisar somente estudos que
tiveram como estratégia de investigação o estudo de caso, para analisar as empresas que adotaram ou se
propõem a adotar os métodos de controle e planejamento considerando na gestão de custos. RESULTADO:
Observou-se através dessa revisão da literatura com os estudos de caso encontrados nas revistas de gestão
que esses apresentam resultados que confirmam que a utilização das ferramentas de custos como controle
e como base para tomada de decisão comprova o quando se tornou importante a utilização destas
ferramentas nas empresas. Portanto, os estudos de casos analisados realizados por meio de coleta de
dados comprovaram que as empresas utilizam a contabilidade de custos como ferramenta de gestão com o
propósito de gerir de forma eficaz e eficiente seus recursos e, sendo assim, obtendo melhores resultados
para a empresa e tornando estas mais competitivas no mercado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Torna-se
essencial a utilização das ferramentas disponibilizadas nas empresas para utilização dos controles dos
custos em suas atividades. Dito isto e com base nas pesquisas realizadas fica evidenciado que os benefícios
que estes controles agregam nas empresas não nos deixa duvida de que poderemos e devemos
implementar a utilização dos recursos e que o controle de custos direciona o andamento de uma empresa.
Nos diversos trabalhos analisados verificou-se que a utilização da contabilidade de custos para gestão é
determinante para as empresas, e passa a ser um diferencial entres as empresas em mercados
competitivos. Sendo assim, a necessidade de gestão dos custos é inevitável para as empresas que queiram
manter-se no mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Custos; Planejamento; Controle.
__________________________
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA
RUA BENJAMIM FREITAS, 485 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: nilvaniajulia@hotmail.com
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A CHARGE NA CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-SUBJETIVA DA AIDS NO PIAUÍ
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
Durante a década de 1980 a aids surge no Brasil e no Mundo como uma doença com muitas lacunas, uma
vez que os primeiros casos a serem examinados nos Estados Unidos são confundidos com uma espécie de
câncer e que genericamente estava afetando as populações homossexuais naquele lugar. Somente em
1983 com a descoberta do agente etiológico, o vírus HIV, é que os cientistas começam a ter mais clareza
sobre o que de fato ocasionava a manifestação da aids. Até esse momento, preconceitos e estigmas
assombraram a sociedade ocidental criando uma equação simples, que conjugava um determinado grupo
da sociedade, homossexuais, como sinônimo da doença. A presente pesquisava teve como objetivo analisar
e problematizar as charges relacionadas à aids veiculadas ao longo da década de 1980 nos jornais
piauienses. Para tanto, utilizou-se da análise do discurso como fundamento metodológico, principalmente
o viés pós-estruturalista baseado na teoria do filósofo francês Michel Foucault, bem como a análise dos
jornais O Dia, O Estado e Jornal da Manhã no período de 1980 a 1990, publicados na cidade de Teresina
(PI), e distribuídas nas principais cidades do interior do Estado. Verificou-se que todas as charges publicadas
na década de 1980 traziam como imagem principal a figura do corpo masculino, estereotipado com as
feições femininas, seja no modo de vestir-se, ou falar, ou na própria postura corporal, acentuadamente
feminilizada, traços estes que estabeleciam automaticamente a ligação das imagens com sujeitos
afeminados, ou seja, homossexuais ou travestis. A charge, na medida em que é um elemento que utiliza-se
do cômico, do burlesco, da projeção por vezes exagerada de algum aspecto do sujeito representado para
provocar o riso e ao mesmo tempo algum tipo de reflexão crítica sobre determinado fenômeno social,
cultural ou natural, contribui durante esse período, não para promover uma reflexão crítica sobre as
representações da doença, mas pelo contrário, para reforçar ainda mais o estigma negativo que associava a
aids à morte, à promiscuidade e a um determinado grupo social fortemente vinculado a práticas sexuais.
Dessa forma percebeu-se o quanto o discurso imagético das charges, ajudaram a constituir uma identidade
na década de 1980 impregnada de preconceitos sociais que perdura até os dias de hoje, a identidade do
“aidético”. Identidade esta, tão negativa, tão acentuadamente preconceituosa para com as populações
homoafetivas que foi substituída no século XXI pela expressão “soropositivo”.
PALAVRAS-CHAVE: AIDS. DISCURSO. CHARGE. PIAUÍ.
__________________________
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA
AVENIDA SENHORA DA GUIA, E 1117 - Curtume
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ESTATUTO DA FAMÍLIA: ATO PERFORMATIVO E FORTALECIMENTO SOCIAL DO IMPERATIVO
HETEROSSEXUAL
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
JAKELINNY DE ARAÚJO LOPES-FAESF
O projeto de lei 6.583/13 que prevê a implantação do Estatuto da Família, de autoria do Deputado
Anderson Ferreira (PR-PE), foi desarquivado pelo presidente da câmara dos Deputados Eduardo Cunha
(PMBD-RJ), denominado estatuto da família. Esse projeto pretende restabelecer o conceito de entidade
familiar ao afirmar em seu artigo 2º a definição de família, como núcleo social formado a partir da união
entre um homem e uma mulher, por meio do casamento ou união estável, ou ainda por comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Este trabalho objetivou analisar o projeto de lei,
Estatuto da Família, como um dispositivo performativo heterossexual. Tratou-se de uma pesquisa
descritiva, de cunho qualitativo no qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental realizada
em base de dados especializados encontrados na web, documentos e textos referentes ao estatuto da
família, publicados ao longo do ano de 2015. As relações de gênero existentes na nossa sociedade são
mediadas a partir de relações de poder, no qual o imperativo heterossexual exerce enorme influência na
criação de sujeitos que ela denomina de “abjeto’’, pessoas que são desqualificadas e percebidas como não
completamente humanas. O estabelecimento de determinadas leis que irão compor o discurso jurídico,
podem ser apreendidas como atos performativos, uma vez que materializam não apenas discursos
legitimadores do que Judith Butler denomina de “imperativo heterossexual”, como também conformam os
próprios sujeitos que seriam legitimados quanto à possibilidade de formar ou compor uma “família”. Dessa
maneira ter-se-ia a constituição do “abjeto”, um individuo que é destituído, legalmente, do principal
atributo simbólico de humanidade na sociedade moderna, que é a integração e pertencimento familiar.
Sem esse pertencimento familiar a própria base legal contribui para legitimar e naturalizar atos de violência
contra homossexuais por não se enquadrarem no padrão conceituado como família. Concluiu-se que, o
Estatuto da Família, uma vez aprovado pelo congresso nacional e legalizado pode servir como um
importante dispositivo performativo para materializar a normatização heterossexual como componente
familiar a despeito das inúmeras composições de gênero existentes na sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO. ESTATUTO DA FAMÍLIA. PERFORMATIVIDADE. IMPERATIVO HETEROSSEXUAL.
ABJETO.
__________________________
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA
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A INFLUÊNCIA DA PERICIA CONTÁBIL TRABALHISTAS EM PROCESSOS JUDICIAIS
DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
CRISTIANO SILVA DOS SANTOS-FAESF
HYGOR CARVALHO DE ARAUJO-FAESF
LETÍCIA VALÉRIA DE ARAUJO RIBEIRO-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Perícia Contábil ao longo dos anos tem contribuído de forma significativa para com a Justiça, sendo o
instrumento capaz de esclarecer as dúvidas dos juízes se tornou fator decisório para as sentenças finais de um
processo, tornando assim os fatos mais claros para os juízes o que se pode perceber, de imediato é que os
profissionais que atuam nesta área, os peritos, tendem a ser profissionais habilitados, capacitados e de
conhecimentos aprofundados. Para a execução adequada do trabalho pericial é extremamente necessário ser
Bacharel em Ciências Contábeis e ser devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade estar sempre
atualizado, com o conhecimento das Normas Brasileiras de Contabilidade e nas legislações pertinentes a cada norma
jurídica, elaborando pareceres com a finalidade de servir de prova consistente para o poder judiciário. O objetivo da
perícia é a produção de prova. OBJETIVO: Demonstrar qual sua importância diante da sociedade, analisando seus
procedimentos práticos, que através da perícia contábil trabalhista, o juiz terá exposições técnicas, devidamente
demonstradas que lhe servirão como elementos de base para proferir uma sentença baseada nos preceitos de justiça.
E descobrir a verdade sobre o objeto examinado, ou seja, relatar através de um laudo a verdade para o processo ou
para seu contratante com intuito de ser decisória. METODOLOGIA: O estudo proposto consiste em uma revisão
bibliográfica, tendo como base materiais já elaborados, que tem como vantagem um grande acervo de informações,
enriquecendo assim a pesquisa. Nesta pesquisa foram analisados artigos científicos contidos nas bases de dados
SCIELO. RESULTADOS: A perícia tem espécies distintas e definíveis segundo sua área de atuação. O ambiente em que
será realizada a perícia é que determinará suas características. Esses ambientes de atuação podem ser o ambiente
judicial, extrajudicial e arbitral. A perícia realizada nos processos do Poder Judiciário, esta perícia pode ser necessária,
requerida ou determinada de acordo com a necessidade de cada litígio. Em casos relacionados à área trabalhista a
perícia tem como finalidade auxiliar o juiz em sua decisão final, a função do perito é elaborar os cálculos, baseados
nos autos do processo e fundamentados na mais pura expressão da verdade. Os cálculos devem ser apresentados ao
juiz em forma de laudo, onde o perito expressará tudo o que por ele foi constatado. Para demonstrar estes
conhecimentos a perícia reúne as provas e os conhecimentos e os transmite ao juiz em forma de parecer, para isto o
perito utiliza seus amplos conhecimentos, sejam eles técnicos ou científicos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este trabalho
proporcionou um estudo sobre a perícia contábil trabalhista verificou-se a importância e a necessidade da perícia nos
processos judiciais, perícias essas que influenciam e auxiliam os juízes em suas sentenças. Pode-se dizer que devido a
esta importância e influência, quase que direta nas decisões dos processos grande se torna a responsabilidade do
perito no desenvolvimento do seu trabalho, por isso é necessário ter cautela e dedicação, ser ético, além de obter um
desenvolvimento intelectual elevado, até porque o resultado de uma perícia pode determinar uma situação. Diante
disto conclui-se que os profissionais atuantes na área pericial devem estar em constante aperfeiçoamento de seus
conhecimentos técnicos e científicos para estar sempre capacitados para realizar os trabalhos a eles designados.
REFERÊNCIAS: REVISTA CIENTÍFICA UNISALESIANO – LINS – SP, Artigo: Perícia Contábil Trabalhista. ALBERTO, V.L.P.
Perícia contábil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. CHIARADIA, M. A. Artigo 431-A do código de processo civil –
comentários sobre as obrigações do perito judicial. Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre, Ano 5, N. 128, p.12-19, abr. 2007ª.
PALAVRAS-CHAVE: PERITO CONTÁBIL; JUIZ; TOMADA DE DECISÃO
__________________________
DIEGO SOUSA SANTOS
RUA JOSÈ NOGUEIRA PARANAGUÀ - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800285 E-mail: diegoisrael1104@gmail.com

97

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

ESTUDO FISICO-QUIMICO DO METRONIDAZOL NA FORMA DE GEL VAGINAL PRODUZIDO POR
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI
GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF
RHAYSSA ELLEN CARVALHO FEITOSA-LABORATÓRIO SOBRAL
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF
VANILSA MENDES DE SOUSA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE
ROSEANNE ALMEIDA RESENDE-

INTRODUÇÃO:Esta pesquisa ocupa-se do estudo fisico-quimico do metronidazol na forma de gel vaginal em
farmácia magistral, que vem a ser o estabelecimento de saúde em que os medicamentos são preparados de
forma personalizada para atender as necessidades farmacoterapêuticas específicas de seus usuários
mediante a prescrição de médicos, dentistas e, atualmente, também de nutricionistas, e não possuem
controle de qualidade em grande escala, o que leva a certo preconceito em relação aos fármacos ali
produzidos. OBJETIVO: A pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química do metronidazol na
forma de gel vaginal produzido por farmácia manipulação comercializado no município de Floriano-PI.
MÉTODO: Tratou-se de uma pesquisa descritiva quali-quantitativa e experimental. Todos os procedimentos
de análise com ensaios para, aspectos, pH e doseamento foi feito de acordo com a Farmacopeia Britânica
(2008) e Farmacopeia Brasileira (2010), entre outros. RESULTADOS: Através dos resultados dos ensaios
analisados, constatou-se que os devidos parâmetros (aspecto, pH, doseamento) estão de acordo a
farmacopeia, bem como que as amostras dos medicamentos manipulados estão dentro do especificado.
CONCLUSÃO: Constatou-se que as amostras de medicamentos manipulados estavam dentro do
especificado da farmacopeia, podendo a população consumir esses produtos sem preconceito e sem a
necessidade de questionar as qualidades dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: FARMACOPEIA, FARMÁCIA MAGISTRAL, METRONIDAZOL
__________________________
GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA
RUA MARECHAL PIRES FERREIRA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800082 E-mail: gustavoaguiar.s@hotmail.com
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INFLUÊNCIA INTERGERACIONAL NO CUIDADO COM O COTO UMBILICAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA
DO TÉTANO NEONATAL
YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO.-FAESF
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF
LANA LETICIA SILVA-FAESF
SAVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO-FAESF

O Tétano Neonatal (TNN) é uma doença infecciosa aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível.
Acomete o recém-nascido com maior frequência na primeira semana de vida (60%) e nos primeiros quinze
dias (90%). Os casos de TNN, em geral, estão associados à falta de acesso a serviços de saúde de qualidade.
Portanto, a ocorrência de um caso de TNN deve ser tomada como um evento sentinela para a imediata
correção dos problemas relacionados à qualidade do sistema de saúde local. Partindo desta compreensão,
chegamos ao âmago da temática, o cuidado do coto umbilical do RN, proveniente dos modos de cuidar
familiar – que envolvem o uso de substâncias populares como elemento de uma cultura transmitida através
de gerações, na prática do cuidado do coto umbilical, e que os cuidadores familiares acreditam ser
benéficos à saúde do RN. Tratam-se de conhecimentos e costumes adquiridos no contexto sociofamiliar do
qual estes cuidadores fazem parte e vivem cotidianamente. Este estudo tem como objetivo Conhecer como
as relações intergeracionais interferem no cuidado do coto umbilical do recém-nascido bem como suas
considerações acerca do tétano neonatal. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório e
prospectivo com abordagem qualitativa, fundamentado em referencial teórico pertinente, pois possibilitou
contemplar com mais propriedade o conjunto de elementos que envolveram a temática estudada, e, assim,
a compreensão do cuidado na relação intergeracional entre familiares cuidadores e puérperas, no seu
contexto sociocultural. Como se procedeu à coleta de dados com o consentimento prévio do participante
por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi desenvolvida por meio de um
roteiro de entrevista semi-estruturado onde contem par¬tes que são referentes à identificação e
caracterização sociodemográfica das participantes e a segunda, composta por questões abertas que
abor¬da como o cuidado do coto umbilical é realizado no RN e a assistência pré-natal recebi¬da. Na análise
de dados, percebeu-se a tentativa de influência por parte da mãe e da sogra da parturiente no sentido da
aplicação de produtos contra-indicados para melhor cicatrização do coto umbilical, no entanto, as mesmas
não seguiram essa orientação, baseadas nas consultas de Enfermagem no período pré-natal, que
orientavam sobre a correta higienização do coto. Portanto, por meio deste estudo pode-se concluir que as
orientações de Enfermagem no período pré-natal e puerperal tem sido eficazes na cidade de Floriano no
sentido de prevenir o tétano neonatal através de incorreto uso de substâncias no coto.
PALAVRAS-CHAVE: TÉTANO NEONATAL. RECÉM-NASCIDO. INTERGERACIONALIDADE. COTO UMBILICAL.
__________________________
YASMIN DE SOUSA CARVALHO
RUA RAIMUNDO CASTRO, ENFRENTE A DECIMA SEGUNDA GRE - centro
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: yasmincarvalho12@hotmail.com.br
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ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO EM DIABÉTICO IDENTIFICADO EM UMA AÇÃO SOCIAL:
ANÁLISE DE CASO
LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA-FAESF
MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF
ROSEANNE ALMEIDA RESENDE-PROFISSIONAL - UNINOVAFAPI
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF

INTRODUÇÃO: O acompanhamento farmacoterapêutico contribui significativamente para alcançar
resultados terapêuticos definidos na saúde e qualidade de vida do cliente, principalmente em diabéticos e
hipertensos por se tratar de doenças crônicas. OBJETIVO: Identificar possíveis problemas relacionados a
medicamentos utilizados por diabético através do acompanhamento farmacoterapêutico. MÉTODO: Estudo
qualitativo de caráter descritivo-exploratório, realizado através de um relato de caso ao qual foi feito o
acompanhamento farmacoterapêutico de um portador de diabetes identificado em uma ação social
realizada pelos acadêmicos do curso de farmácia de uma IES localizada no município de Floriano.
RESULTADOS: O acompanhamento farmacoterapêutico foi realizado de agosto 2017 a novembro de 2017.
Dados gerais: 49 anos, sexo masculino, diagnosticado como diabético há 2 anos. Índice de massa corpórea
(IMC) = 17,73 Kg/m2 (valores de referência: 18,5 –24,9 Kg/m2) Solteiro, mora com a mãe, dois irmãos e
duas sobrinhas. Comerciante. Foi possível identificar que o paciente encontrava-se abaixo do peso ideal.
Medicamentos em uso no início do acompanhamento farmacoterapêutico: Glibenclamida 25 mg: 1
comprimido 2 vezes ao dia ( 1 após almoço e 1 após o jantar). Metformina 850 mg: 2 comprimido (1 após
café, 1 após jantar). O paciente refere ser diabéticos há cerca de 2 anos e se queixa da perda de
peso.Glicemia pós prandial (realizada em 05/09/17) – 481 mg/dL. Glicemia em jejum (realizada em
29/09/17) – 234 mg/dL. Glicemia pós prandial (realizada em 29/09/17) – 362 mg/dL. Hemoglobina glicada
(realizada em 29/09/17) – 12,3%. Após o primeiro encontro do acompanhamento o paciente foi
incentivado a fazer uma reavaliação médica devido apresentar valores de glicemia e hemoglobina glicada
elevados. No primeiro retorno o médico manteve a medicação sem alteração e recomendou dieta e
atividade física. Posteriormente, o paciente foi orientado a fazer nova reavaliação o que levou o médico a
aumentar a dose do medicamento. Sendo assim o paciente passou a tomar Glibenclamida 25 mg: 1
comprimidos 3 vezes ao dia (1 no café, 1 após almoço e 1 após o jantar). Metformina 850 mg: 2
comprimido (1 após café, 1 após jantar). CONCLUSÃO: O acompanhamento farmacoterapêutico pelo
farmacêutico aliado ao médico é uma ferramenta essencial ao controle de portadores de doenças crônicas
como o diabetes, visto que o profissional farmacêutico pode ajudar pacientes diabéticos a alcançar os
objetivos farmacoterapêuticos e identificar possíveis problemas relacionados aos medicamentos.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO, DIABETES,
PROBLEMAS RELACIONA
__________________________
LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS 343 - VARGINHA
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: luciana_rezende02@hotmail.com
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AUTOCUIDADO DO PORTADOR DE HANSENÍASE: À LUZ DA TEORIA DE DOROTHEA OREM
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF
SÁVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLÊTO-FAESF
YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF
LANNA LETICIA DA SILVA-FAESF

A hanseníase é definida como uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o
Mycobacterium leprae (M. Leprae). Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta
infectividade), no en¬tanto poucos adoecem (baixa patogenicidade). Estas propriedades não ocorrem em função
apenas de suas características intrínsecas, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedei¬ro e o grau de
endemicidade do meio, entre outros aspectos. A Teoria do Autocuidado abrange o autocuidado, a atividade de
autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado. O autocuidado é uma função humana reguladora que as
pessoas desempenham deliberadamente por si próprias ou que alguém a execute por eles para preservar a vida,
a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar. Quando atua de forma consciente, controlada, intencional e efetiva,
atingindo a real autonomização, designamos por atividade de autocuidado (TOMEY e ALLIGOOD 2002 apud
QUEIRÓS, VIDINHA e FILHO 2014). Tem por objetivo verificar através da literatura vigente a importância do
autocuidado ao portador de hanseníase e verificar as principais dificuldades na realização deste pelos
portadores de hanseníase que realizam seu tratamento no Centro de Referência Municipal de Hanseníase e
Tuberculose, como também os que retornam a unidade para tratamento de reações hansênicas. Trata-se de
uma pesquisa de natureza qualitativa intervencionista que será realizada no Centro de Referência Municipal de
Hanseníase e Tuberculose localizado na Unidade Básica de Saúde Funasa tendo como público alvo os portadores
de hanseníase que realizam seu tratamento nesta unidade, bem como os que retornam para tratamento de
reações hansênicas. A coleta de dados prevê o consentimento prévio do participante por meio da assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi desenvolvida por meio de um Roteiro de Entrevista
Semiestruturado baseado na escala Salsa, previamente validada pelo Ministério da Saúde. É importante que a
pessoa com hanseníase seja orientada para a prática diária do autocuidado e a realização dos exercícios de
prevenção e reabilitação, quando necessários. Essa medida é necessária para se evitar a evolução da doença
com desenvolvimento de incapacidades (BRASIL, 2010). Em sua teoria Orem afirma que o autocuidado quando
efetivamente executado, contribui de maneiras especificas para a integralidade da estrutura humana, para o
funcionamento da pessoa e para seu desenvolvimento”. A atividade de autocuidado constitui uma habilidade
humana. (George 1993). Segundo os dados encontrados, as principais dificuldades relatadas pelos participantes
foram: ressecamento da pele, ressecamento associado à dor, perda da força muscular, falta de tempo para a
realização do autocuidado, fraqueza associada ao ressecamento, ambos também relatados em todos os estudos
do Ministério da Saúde à respeito. Em conclusão, podemos explicitar que os portadores de hanseníase de
Floriano-Piauí apresentam dificuldades para o autocuidado consonantes às principais literaturas a respeito e que
a teoria de Enfermagem de Dorothea Orem pode direcionar profissionais de Saúde na realização da atividade de
Educação em Saúde, intrínseca ao trabalho do Enfermeiro diante do paciente portador de hanseníase.
Palavras
chave:
Hanseníase,
autocuidado,
teoria
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PALAVRAS-CHAVE: HANSENÍASE, AUTOCUIDADO, TEORIA DO AUTOCUIDADO, DOROTHEA OREM
__________________________
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES
RUA BENJAMIN FREITAS - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: jakelinedcr@gmail.com
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O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL (ECI) NO ATUAL CENÁRIO BRASILEIRO
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF
INTRODUÇÃO: Diante de um quadro social desenhado por corrupções e violações, o
Direito
acaba
por
ser
acometido
de
forma
negativa,
sofrendo
generalizados
descumprimentos, o que nos gera uma sensação de instabilidade e de perca dos direitos
pertinentes aos indivíduos como um todo em sociedade, o que nos inclui. Nota-se uma
inércia estatal, que atinge não apenas uma instituição ou alguns órgãos, mas que
permeia por todo o sistema nos trazendo a situação de falhas judiciais vívidas e que
afetam um indeterminado número de pessoas, permanentemente, gerando-se assim o
que chamamos de Estado de Coisas Inconstitucional. OBJETIVO: Vislumbrar e saber
distinguir situações em que há lugar para o instituto do Estado de Coisas
Inconstitucional e como o futuro do Direito pode ser afetado positivamente pela figura
deste, afim de gerar um desenvolvimento não apenas aparente ou isolado, mas
expressivo.
METODOLOGIA:
A
presente
pesquisa
foi
tecida
através
de
pesquisa
bibliográfica, na leitura de livros que abordam o tema e pesquisa na rede de internet,
encontrando-se artigos, resumos, teses e escritos de contextos históricos que nos ajudam
a compreender o presente e nossas deficiências. RESULTADO: O Estado de Coisas
Inconstitucional teve sua origem nas decisões da Corte Constitucional Colombiana,
diante de violações sistemáticas e gerais de direitos fundamentais. Assim sendo, no ano
de 2015, o presente instituto foi adotado pelo nosso país, com ação do STF através da
ADPF nº 347/DF, que tinha como papel superar o quadro de inconstitucionalidade que
acomete o sistema carcerário brasileiro, e mesmo sendo uma atitude ainda tímida, abriu
a porta de entrada para que mais situações sociais sejam atendidas por uma forma de
solução inovadora, onde a preocupação com a constitucionalidade dos fatos passa a ser
especificada e exaltada, porém, o instituto do ECI não pode emperrar em situações
únicas, mas deve ser de um todo estendido diante da corrupção e mazela que tem gerado
uma crise sem precedentes no nosso país. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente
instituto abordado não pode ser visto apenas como um ativismo judicial, e nem como
um “verão constitucional” que logo chega ao fim, como muitos mencionam no estudo
do mesmo, mas deve ser trazido a lume e invocado como uma solução que trará, aos
poucos, uma ordem que em muitos momentos se é perdida. Ao apegarmo-nos, como
operadores do Direito e como cidadãos, ao instituto do ECI, estaremos lutando para que
nossa Constituição seja defendida e, consequentemente, nossos direitos sejam atendidos
afastando de nós mesmos aquilo que nos lesa e nos mantém em situações caóticas.
PALAVRAS-CHAVE: ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL, DIREITOS FUNDAMENTAIS, CENÁRIO
BRASILEIRO.
__________________________
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO
RUA SETE DE SETEMBRO, 1564 - SÃO CRISTÓVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800850 E-mail: abigail.carvalho@hotmail.com
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APROVEITAMENTO TEÓRICO-PRATICO DA DISCIPLINA ANATOMIA HUMANA DO CURSO DE
FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE FLORIANO – FAESF: PESQUISA DE CAMPO.
MATHEUS AMORIM OSORIO BORGES-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
INTRODUÇÃO: Anatomia é a ciência das estruturas e de suas relações. A anatomia foi, inicialmente,
estudada por dissecação (ato de cortar), a separação cuidadosa pela secção das estruturas do corpo para
estudar suas relações. Atualmente, uma variedade de técnicas de imagem também contribui para o
conhecimento anatômico . Assim, seu ensino a estudantes da área da saúde, incluindo alunos de
Fisioterapia, é de extrema importância. É necessário um bom aproveitamento nesta disciplina para se
tornar um bom profissional, porém as estratégias de ensino-aprendizagem nesta disciplina têm sido
discutidas. OBJETIVO: Este estudo teve por objetivos avaliar o aproveitamento teórico-prático dos discentes
do curso de Fisioterapia na disciplina Anatomia Humana, bem como descrever as facilidades e dificuldades
enfrentadas e suas implicações durante o curso. METODOLOGIA: Para tanto, foi elaborado um questionário
com questões objetivas específicas do tipo quantitativas e utilizada também a avaliação do docente
realizada pelo Colegiado de Fisioterapia. O tratamento estatístico foi composto por análise objetiva, sendo
os dados analisado pelo programa Microsoft Excel® 2010. RESULTADOS: Os achados mostram que o
processo de ensino-aprendizado é bastante complexo, sendo compartilhado tanto pelo sujeito que ensina
(docente), com seus conhecimentos e metodologia de como transpor o material de estudo, quanto pelo
sujeito que aprende (discente), que retém o conhecimento passado e o transpõe no decorrer de sua vida
acadêmica e posteriormente profissional. Espera-se que os futuros profissionais, não só nesta instituição,
mas em todas as outras instituições de ensino, possa reconhecer o devido valor dessa matéria enquanto
discente e se empenhar em aprendê-la e entender a aplicação de tais conhecimentos, para o benefício dos
pacientes. CONCLUSÃO: Não se observou correlação entre desempenho do aluno e grau de satisfação
diante de diferentes parâmetros analisados neste trabalho. O estudo revelou que os alunos apresentam
aproveitamento satisfatório, mas há algumas insatisfações quanto à forma como a disciplina é conduzida.
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA, APRENDIZAGEM, ENSINO
__________________________
MATHEUS AMORIM OSORIO BORGES
RUA JOÃO CHICO, 1800 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800280 E-mail: matheusborges525@outlook.com
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UTILIZAÇÃO DAS CALÇADAS: PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR
TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
BRUNA LOPES CORREIA LIMA DO NASCIMENTO-FAESF
VITORIA CAROLINY PINHEIRO LOPES-FAESF
WALLEKS WENNEN BATISTA FERREIRA-FAESF
A legislação brasileira dispõe que as calçadas são bens públicos, sendo seu uso destinado a circulação de
pessoas. Mas devido ao grande aumento do uso de veículos automotores e a falta de planejamentos, as
calçadas tornaram-se estacionamentos exclusivos de particulares, acarretando um enorme transtorno nas
vias públicas. Com a falta de espaço para trafegar, as pessoas encontram-se em meio a dificuldades para se
locomover, sendo obrigadas a invadir as ruas. O presente trabalho tem como objetivo analisar a questão do
uso indevido das calçadas e suas consequências. Utilizaram-se como métodos de pesquisa a artigos
científicos e pesquisas bibliográficas encontradas em web sites. O código de transito brasileiro, em seu
artigo 68, prever que é possível a utilização de parte da calçada para diversos fins, desde que isto não
prejudique o fluxo de pedestres, ou seja, só poderá ser considerado estacionamento exclusivo em calçadas
aquele que cede pedaço do seu terreno para a construção do estacionamento, sendo preservado o espaço
destinado ao passeio público, no contrário será considerada uma violação aos direitos coletivos. No Brasil
os pedestres representam cerca de 25% dos mortos no trânsito. Diante desse número assustador é preciso
que haja melhorias na fiscalização, na conduta dos motoristas, alargamentos de calçadas ou criação das
mesmas e proibição do uso indevido para que os pedestres tenham locais para andar sem precisar invadir
as ruas indevidamente, reduzindo os acidentes de trânsito. Conclui-se que, é imprescindível a conservação
do fim destinado a calçadas, uma vez que, o interesse publico deve prevalecer sobre o privado não
podendo o particular inibir o trafego de pessoas em vias públicas expondo o pedestre a riscos e
contribuindo para o avanço de acidentes no transito.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: CALÇADA. PEDESTRE. ESTACIONAMENTOS.
__________________________
TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: tami.cpo@gmail.com
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AS PRINCIPAIS CAUSAS EXTERNAS ATENDIDAS PELO SAMU DE FLORIANO: A ENFERMAGEM
SUBSIDIANDO ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO.
SAVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF
YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF
LANNA LETÍCIA DA SILVA-FAESF

De acordo com Mascarenhas (2011), configuram-se como acidentes por causas externas os eventos que
provocam ferimentos ou sequelas resultantes de acidente de trânsito, queda, afogamento, queimadura ou
envenenamento, bem como as violências caracterizadas por agressões e homicídios, tentativa de suicídio,
suicídios, abusos físicos, sexuais e psicológicos. Conforme Cardona et al (2008), a era industrial, a alta tecnologia,
o acréscimo da velocidade dos veículos, juntamente das condições socioeconômicas, da pobreza e até própria
natureza humana são fatores que se fizeram de grande importância na colaboração do desenvolvimento
progressivo dos diferentes tipos de traumas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço
de atendimento médico brasileiro, bastante utilizado em situações de emergência. O presente trabalho tem por
objetivo geral identificar as principais causas externas atendidas pelo SAMU de Floriano e ainda como objetivos
específicos fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias de prevenção por meio da identificação
das principais causas externas atendidas pelo SAMU de Floriano. Realizou-se a pesquisa no SAMU de Floriano,
tendo como público-alvo as fichas de atendimento de todas as vítimas de causas externas atendidas por este
serviço no período compreendido entre julho e dezembro de 2016. O procedimento de coleta de dados foi
baseado na aplicação de um check-list desenvolvido pelo autor que coletou as seguintes informações com base
nas fichas de atendimento do período de julho a dezembro de 2016: período de atendimento, sexo, idade e tipo
de causa externa. O mesmo será base para o segundo objetivo do trabalho que é a Enfermagem subsidiando as
estratégias de prevenção, possível à partir do conhecimento das principais causas externas atendidas pelo
serviço. Durante toda a realização do estudo, foram observadas as disposições legais que envolvem as pesquisas
com seres humanos descritas nas resoluções 466/2012 e 510/2016 no Conselho Nacional de Saúde. Segundo os
dados encontrados, as causas externas vem se manifestando como um grande problema de saúde, uma vez que,
os resultados obtidos mostram o crescente número de acidentes e violências que acometem a população de
Floriano-PI, onde obteve-se os seguintes resultados: período de ocorrência das causas externas: Julho 28%,
Agosto 27%, Setembro 24%, Outubro 33%, Novembro 21% e Dezembro 31%; Tipo de causa externa: acidente de
trânsito 63%, quedas: 19% e agressão física 9% sendo os mais acometidos e os demais tipos de causas como
afogamento, choque elétrico, envenenamento, FAB, FAF e queimadura atingindo uma marca de 9%; Sexo da
vítima: masculino: 70% e feminino 30%. Diante disso, nota-se a necessidade de atuar sobre a prevenção das
causas externas para amenizar esses acontecimentos, trabalhando acerca da qualificação de profissionais para
atuar nessa instância, desenvolver mais estudos nessa área, promover a educação no trânsito, assim como
alertar sobre a violência e suas consequências, e principalmente a educação em saúde, trabalhando-a nas
escolas, ruas, ambientes de trabalho, entre outras. Podemos concluir que as causas externas fazem parte de um
problema de saúde no qual na sua maioria são previníves e previsíves e a enfermagem junto a outras entidades
podem atuar de forma cooperativa e positiva em cima dessa problemática.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: CAUSAS EXTERNAS, ENFERMAGEM, PREVENÇÃO.
__________________________
SAVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO
JOSINA DE CARVALHO - RUA IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: savia_lohanna@hotmail.com
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A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E OS IMPACTOS NO SISTEMA NACIONAL
MAURICIO CAVALCANTE NOLETO-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

Pesquisas em relação aos refugiados enfatizam questões ligadas à proteção e aos impactos provocados por
tal situação em face da complexidade que essas questões se revestem, causando preocupações e desafios
aos governantes dos países envolvidos. Instigados por essa realidade, focalizamos a demanda dos
refugiados recepcionados pelo Brasil como objeto central do estudo e a proteção internacional e os
impactos no sistema nacional como temática a ser investigada, no intuito de compreender o que é feito
legalmente para proteger esses refugiados, com vistas à explicitação das normas adotadas no âmbito do
direito nacional e internacional que disciplinam as relações dos refugiados, de modo a não sobrecarregar o
sistema nacional socioeconômico. Em decorrência desse objetivo geral, foram elencados os seguintes
objetivos específicos: identificar o destino desses refugiados no Brasil, evidenciando os requisitos adotados
para a concessão do refúgio; verificar a origem dos refugiados em números, traçando um mapa das
principais cidades brasileiras que recebem o maior número de refugiados; explicitar os mecanismos de
proteção existentes, conforme estabelecem os documentos legais. A metodologia adotada foi a revisão
bibliográfica, através da consulta em fontes que versam sobre o assunto, dentre as quais, livros, obras de
referências atuais, periódicos diversos, bem como documentos legais disponíveis na internet, o que foi
possível entrar em contato com as contribuições de diferentes autores acerca da temática abordada. Os
resultados da investigação apontam para a necessidade de uma revisão dos processos adotados na
recepção dos refugiados e, de igual modo, um estudo de aprofundamento sobre as leis no que diz respeito
aos direitos e deveres destes. A partir da presente pesquisa, chegamos à conclusão que os impactos
socioeconômicos são inevitáveis e que, apesar dos esforços envidados, os desafios continuam postos,
carecendo de soluções mais eficientes e eficazes.
PALAVRAS-CHAVE: Refugiados. Normas. Proteção. Direitos fundamentais.
__________________________
MAURICIO CAVALCANTE NOLETO
rua felix pacheco - manguinha
floriano-PI CEP: 64800180 E-mail: maunol6@hotmail.com
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AFERIÇÃO DOS NÍVEIS PRESSÓRICOS E GLICÊMICOS EM ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR SUBMETIDOS AO ESTRESSE
ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO
THALLYSSA DAVINA TEIXEIRA DE CASTRO ROSÁRIO-FACULDADE DE FLORIANO
DEBORA SOUSA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO
Introdução: Estimativas apontam que cerca de 50% das doenças têm alguma relação com o estresse, seja
esta direta ou indireta (MESQUITA, et al., 2014). Foi confirmado que os estados emocionais de felicidade,
raiva e ansiedade gera a progressão da pressão arterial, com isso existe forte ligação entre a intensidade da
ansiedade e a pressão arterial diastólica (COELHO, et al., 2009). O equilíbrio glicêmico pode ser influído
pelo acréscimo da produção de cortisol e por modificações no autocuidado, vivenciando sentimento de
incapacidade ou de desmotivação para o tratamento e controle da doença (LESSMANN, 2011). Objetivo:
Identificar possíveis alterações nos parâmetros fisiológicos de glicemia e pressão arterial em acadêmicos
submetidos ao estresse por apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Métodos: A partir das
informações disponíveis nas bases consultadas, afirma-se que o estado de estresse mediante aferição da
pressão arterial e glicemia capilar, ocasiona alterações transitórias nos valores dos mesmos, havendo
mudança nos parâmetros fisiológicos. O presente estudo foi elaborado pelo método descritivo do tipo
revisão de literatura de textos extraídos de artigos científicos. Resultados e discussão: A hipertensão
arterial é um problema crônico comum. Sua predominância é alta e principalmente em faixas etárias
maiores. Pesquisas epidemiológicos brasileiros estimam prevalências de 40% a 50% da população adulta
com mais de 40 anos, a partir da medida casual da pressão (TOSCANO, 2004). O Diabetes MelIitus está
tornando-se a epidemia do século e já afeta cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. A previsão
é que possivelmente, até 2025, esse número chegue a 380 milhões de portadores (MORAIS, 2011¬¬). O
estresse é gerado através de reação fisiológica do organismo vivo que libera hormônios, denominado como
estado de tensão provocando uma interrupção no equilíbrio interno de cada ser humano. Ocorre devido ao
desequilíbrio, que um comportamento físico despertado através da mudança psíquicas e fisiológicos
quando o indivíduo se encontra em estado de irritação, ameaça, equivoco (MESQUITA, et al., 2014).
Conclusão: Analisou-se a possibilidade de situações de estresse influenciar nos resultados de exames com
glicemia capilar e pressão arterial sistêmica. Isso despertou curiosidade em realizar uma pesquisa referente
a esses parâmetros fisiológicos. Esse estudo é importante para destacar os fatores que podem influenciar
ou não no diagnóstico de doenças, como hipertensão e diabetes, bem como enfatizar a importância de
seguir as diretrizes estabelecidas para a obtenção de resultados fiéis no diagnóstico correto dessas
doenças.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRESSE; HIPERTENSÃO ARTERIAL; GLICEMIA CAPILAR.
__________________________
ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO
RUA PETRÔNIO PORTELA - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erickavasco@hotmail.com
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CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DE MULHERES SOBRE MENOPAUSA E CLIMATÉRIO EM UMA UBS DE
FLORIANO.
ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES-UESPI
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
WELMA SANTOS DA SILVA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
INTRODUÇÃO: Climatério e menopausa são fases vivenciadas durante o ciclo de vida feminino, permeadas
por uma série de transformações físicas, psicológicas, sociais e relativas ao envelhecimento. Provocam
alterações nos hábitos diários da mulher, podendo comprometer sua qualidade de vida. O climatério é
compreendido como uma fase fisiológica da vida que corresponde à passagem do período reprodutivo para
o não reprodutivo. Neste mesmo período ocorre a menopausa que se dá pelo último ciclo menstrual,
reconhecida somente depois de passados 12 meses de seu último episódio. OBJETIVO: O objetivo desse
trabalho é analisar o conhecimento e percepção de mulheres sobre menopausa e climatério em uma UBS
de Floriano. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, do tipo descritiva e exploratória.
Desenvolvida na Unidade Básica de Saúde Viana de Carvalho na cidade de Floriano – PI, com uma amostra
de 30 mulheres entrevistadas com faixa etária entre 45 e 63 anos de idade em fase de climatério e
menopausa. O instrumento para coleta de dados foi um questionário de entrevistas estruturado.
RESULTADOS: Os resultados da pesquisa mostram que à faixa etária a maior parte equivalente a 36,7% é de
52 a 57 anos, 70% das pesquisadas mostra não ter conhecimento sobre a fase climatérica, e 60% possui o
conhecimento sobre fase da menopausa, 80% revelam não ter nenhum tipo de acompanhamento
profissional, e 86,7% não tem recebido orientações a respeito do climatério na Unidade de Saúde por
profissional de enfermagem. Os dados encontrados são considerados insatisfatórios, tornando evidente a
necessidade de se realizar medidas reversivas, pois há muito a se fazer pelas mulheres que vivenciam o
climatério e a menopausa, como é o caso da população alvo deste estudo. Tornando - se então necessário
investir ainda mais em campanhas educativas para orientar sobre esta fase da vida feminina,
conscientizando-as da importância do acompanhamento profissional, contribuindo para um
climatério/menopausa mais agradável. CONCLUSÃO: Os profissionais de Enfermagem, devem atuar junto
às mulheres, preparando-as para esta importante fase de suas vidas, estimulando-as a se responsabilizarem
pelo cuidado de si, resinificando e redirecionando suas condutas, assumindo, assim, o papel principal de
suas vidas, para viverem o climatério de forma saudável. Uma vez que a orientação é a base para que se
possa iniciar qualquer tipo de providência sobre esta casualidade, pois quando orientadas adequadamente
as mulheres possuem o conhecimento que lhes proporcionará a conscientização do que estão vivenciando,
dos acontecimentos que neste período ocorrem, assim como se tornando capaz, encorajadas a procurar
pela adesão de algum tratamento mais específico se for o caso, pois é especialmente nessa fase da vida que
a mulher precisa ter acesso pleno aos serviços de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: MENOPALSA, CLIMATÉRIO, ENFERMAGEM,CONHECIMENTO
__________________________
ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES
AV. FRANCISCA ALVES RODRIGUES - NOVO CAJUEIRO
DOM EXPEDITO LOPES-PI CEP: 64620000 E-mail: rodriguesleticia02@outlook.com
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CIMENTO PORTLAND: CONHECENDO SEU CONTROLE DE QUALIDADE
FELYPE ARAÚJO ALMEIDA BARROS-FAESF
O cimento é um dos produtos mais utilizados no mundo, pois está presente em todo tipo de construção,
desde as mais simples até a mais complexa obra de infraestrutura, do início ao fim. O cimento Portland é
caracterizado pelo seu pó tênue, contendo características que se ligam quando adicionados a água,
salientamos que mesmo este sendo submetido ao mesmo processo não se desfaz. Acredita-se que as
edificações há muito tempo vem sendo conduzindo a experimentar vários materiais aglomerantes, em
busca de segurança e durabilidade em suas construções. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo
relatar sobre o controle de qualidade presente no Cimento Portland. Para prosseguimento dos estudos
desde artigo foi utilizado pesquisa descritiva e exploratória, tendo como base as revisões bibliográficas. Os
estudos evidenciaram que o Cimento Portland tem materiais em dimensões adequadas para se alojarem
entre as partículas dos demais componentes dele, tornando assim os concretos e as argamassas mais
trabalháveis, além de ser composto de clínquer e de adições que distinguem dos diversos tipos existentes,
conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a cada um, contendo materiais calcários e
argilosos em proporções adequadas, bem como aprovado pela associação Brasileira de Normas Técnicas.
Percebe-se então que o Cimento Portland possui controle de qualidade, haja vista que o mesmo são
produzidos de acordo com os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
como também possui um alto rigor no que tange a todas as etapas de processo de fabricação.
PALAVRAS-CHAVE: CIMENTO PORTLAND. CONTROLE DE QUALIDADE. CONSTRUÇÃO
__________________________
FELYPE ARAÚJO ALMEIDA BARROS
RUA PROJETADA 06 - BOM LUGAR
FLORIANO-PI CEP: 64804460 E-mail: felype.barrosd@outlook.com
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O PROFISSIONAL CONTÁBIL COMO FERRAMENTA DE SUSTENTAÇÃO DA EMPRESA
DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
CRISTIANO DOS SANTOS SILVA-FAESF
LETÍCIA VALÉRIA DE ARAÚJO RIBEIRO-FAESF
ELISA CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

Introdução: A área de atuação do profissional contábil nas organizações é bastante ampla, já que é através
da informação contábil que a empresa, poderá realizar um bom planejamento tributário a partir da análise
de balanços e das demonstrações contábeis, permitindo avaliar a evolução do ativo e do passivo, das
receitas, despesas e custos, a lucratividade e a rentabilidade. Objetivos: Demonstrar que nesse novo
cenário o contador faz a diferença no processo de desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade para
os negócios das entidades. Metodologia: Este artigo é de cunho pesquisa literária, livros e artigo. Resultado
e Discussão: O papel do contador é imprescindível na organização, pois sua função é fornecer informações
aos usuários internos e externos da empresa, apoiar estratégias, traçar planos e alcançar metas que
contribuam para o crescimento e desenvolvimento da entidade, assegurando sua sobrevivência e
competitividade no mercado. Por fim, para alcançarem o sucesso, as empresas necessitam de um
profissional contábil capacitado, de ampla visão, flexível, ágil, comprometido, organizado, produtivo, que
tenha conhecimento de tecnologia sofisticada e esteja sempre preparado para enfrentar desafios em um
cenário altamente competitivo. Considerações finais: Atualmente, as empresas estão cada vez mais em
busca de um processo de gestão adequado que assegure informações precisas ao processo decisório e
garanta sua sobrevivência. Logo, o contador é uma peça fundamental para as organizações à medida que,
através de relatórios demonstra à diretoria e aos gestores os pontos fortes e fracos da empresa, visando à
introdução de ações de melhorias. Referencias bibliográficas: A CONTABILIDADECOMERCIAL: o papel do
contador no gerenciamento da e empresa MARION, Jose Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo:
Atlas, 2003. Pagina: Vida de contador; Novos Desafios do Profissional Contador (Jane Cristina Marinho).
Portal Contabilidade: A Importância da Informação Contábil. Diego Sousa Santos
Endereço: Rua José Nogueira Paranaguá; N 1346; Manguinha; Floriano PI - CEP: 64800-285;
E-mail: diegoisarael1104@gmail.com.
PALAVRAS-CHAVE: PROFISSIONAL CONTÁBIL, INFORMAÇÃO E TOMADA DE DECISÕES
__________________________
DIEGO SOUSA SANTOS
RUA JOSÈ NOGUEIRA PARANAGUÀ - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800285 E-mail: diegoisrael1104@gmail.com
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PRINCIPAIS LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS RECORRENTES EM ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR E
SUA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA
JEFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF
JEFFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

Este estudo objetiva fornecer um melhor conhecimento sobre a atuação e a contribuição da Fisioterapia
Esportiva para atletas amadores, e ter como base os problemas físicos recorrentes acometidos no futebol
amador, na qual eles vão ter uma maior possibilidade de terem lesões sem o acompanhamento adequado
de uma equipe de profissionais. Desta forma a revisão usada será através de pesquisas como fonte de
dados o Google Acadêmico. Pode se observar que a presença de um Fisioterapeuta nas práticas esportivas
é extremamente importante como na prevenção ou na reabilitação que tem como papel importante no
futebol, Por ser uma modalidade de exigências múltiplas acerca do corpo, o futebol exige dos profissionais
da fisioterapia um conhecimento amplo sobre o funcionamento das articulações e sobre outras ciências
que fornecem suporte teórico para o desenvolvimento de técnicas fisioterapêuticas, sobretudo quanto à
prevenção de lesões que acometem os jogadores. Atualmente esse profissional desempenha um papel
muito relevante, ou seja, a utilização da prevenção reduz as lesões gerais ou especificas que podem
acometer devidos os campos irregulares e chuteiras não apropriadas. Por isso entende-se que a prevenção
é mais uma forma alternativa para a redução da incidência de lesões acometidas pelo futebol amador.
PALAVRAS-CHAVE: JOGADORES AMADORES, FUTEBOL, LESÕES.
__________________________
JEFERSON DE SOUSA SILVA
AV BUCAR NETO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jeferson200jamylle@hotmail.com
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EFEITO DA ENERGIA MUSCULAR SOBRE O GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO
VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES-FAESF
GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF
RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF
WENDER LIMA LEAL-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

Introdução: A Técnica de Energia Muscular (TEM) é um método de terapia manual que utiliza a contração
muscular voluntária para restituir a mobilidade articular, alongando músculos encurtados, contraturados
ou hipertônicos e reduzindo quadros álgicos decorrentes de espasmo muscular. É indicada a pacientes com
sintomatologia dolorosa do sistema locomotor, que apresentem atividades articulares normais, porém
musculatura encurtada ou com espasmo. Objetivo: Analisar o efeito da energia muscular sobre o ganho de
amplitude de movimento. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura onde foi realizada uma pesquisa
dos artigos indexados nas bases de dados Google acadêmicos, Scielo e Lilacs, considerando o período de
2000 a 2017. A busca foi realizada com as palavras-chave: (Energia muscular, amplitude de movimento e
fisioterapia.). Fizeram parte da amostra 10 artigos. Resultados: Observou-se pela revisão da literatura que a
TEM apresentou ganhou de flexibilidade em todos os artigos revisados, além de redução do quadro álgico
na região aplicada. Alguns autores relatam que a TEM não mostrou diferença na extensibilidade e sim um
aumento na tolerância ao alongamento, mesmo assim, apresentando melhoria na ADM. Na comparação
entre TEM e o alongamento passivo, observou-se que a energia muscular foi mais eficaz. Considerações
finais: portanto o presente estudo verificou-se que a Técnica de Energia Muscular, possui influencia na
flexibilidade articulares e extensibilidade dos músculos. Novos estudos devem ser realizados para maiores
esclarecimentos sobre a técnica e seus efeitos.
PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA MUSCULAR, AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FISIOTERAPIA
__________________________
VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES
RUA 08 DE JULHO - ALTO DAGUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: viviannedejesus@hotmail.com
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EFEITO DA ENERGIA MUSCULAR SOBRE O GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO
VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES-FAESF
GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF
RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF
WENDER LIMA LEAL-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

Introdução: A Técnica de Energia Muscular (TEM) é um método de terapia manual que utiliza a contração
muscular voluntária para restituir a mobilidade articular, alongando músculos encurtados, contraturados
ou hipertônicos e reduzindo quadros álgicos decorrentes de espasmo muscular. É indicada a pacientes com
sintomatologia dolorosa do sistema locomotor, que apresentem atividades articulares normais, porém
musculatura encurtada ou com espasmo. Objetivo: Analisar o efeito da energia muscular sobre o ganho de
amplitude de movimento. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura onde foi realizada uma pesquisa
dos artigos indexados nas bases de dados Google acadêmicos, Scielo e Lilacs, considerando o período de
2000 a 2017. A busca foi realizada com as palavras-chave: (Energia muscular, amplitude de movimento e
fisioterapia.). Fizeram parte da amostra 10 artigos. Resultados: Observou-se pela revisão da literatura que a
TEM apresentou ganhou de flexibilidade em todos os artigos revisados, além de redução do quadro álgico
na região aplicada. Alguns autores relatam que a TEM não mostrou diferença na extensibilidade e sim um
aumento na tolerância ao alongamento, mesmo assim, apresentando melhoria na ADM. Na comparação
entre TEM e o alongamento passivo, observou-se que a energia muscular foi mais eficaz. Considerações
finais: portanto o presente estudo verificou-se que a Técnica de Energia Muscular, possui influencia na
flexibilidade articulares e extensibilidade dos músculos. Novos estudos devem ser realizados para maiores
esclarecimentos sobre a técnica e seus efeitos.
PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA MUSCULAR, AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FISIOTERAPIA
__________________________
VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES
RUA 08 DE JULHO - ALTO DAGUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: viviannedejesus@hotmail.com
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS RELACIONADAS AO
TRABALHO EM MOTORISTAS PROFISSIONAIS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
JEFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF
JEFFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

INTRODUÇÃO: A análise da prevalência de disfunções dos distúrbios musculoesquelética tem recebido
maior atenção por parte de pesquisadores na relação saúde-emprego, devido aos altos custos e o impacto
na qualidade de vida do trabalhador. Na qual as dores na coluna vertebral e nos membros superiores são
referidas por motoristas, principalmente os que dirigem por tempo prolongado. Podem estar associadas à
permanência na posição sentada, às constantes inclinações, rotações do tronco, vibrações, bem como à
contração permanente de determinados grupos musculares. OBJETIVO: Observar a prevalência de
distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho em motoristas profissionais contidos na literatura
existente. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica desenvolvida através de pesquisas
explicativas de nível exploratório, na qual foram utilizados documentos de sites relacionados às disfunções
acometidas em motoristas profissionais. Os descritores utilizados foram disfunções musculares em
motoristas, prevalência, motoristas profissionais, quais foram utilizados para a confecção do trabalho 10
artigos. RESULTADOS: A prevalência nos estudos analisados varia de 12% a 69% de disfunções musculares
em motoristas. A permanência na posição sentada, a exposição constante às vibrações, movimentos
repetitivos, estresse mental pelo trânsito e envolvimento direto com o público podem ser a causa do
desenvolvimento desta disfunção. As disfunções caracterizam a região lombar, joelhos, região cervical e
ombros principalmente, de acordo com a literatura pesquisada. CONCLUSÃO: Observa-se que a prevalência
de disfunções musculares em motoristas profissionais varia entre os estudos, apresentando-se entre 12% a
69%. Essa prevalência pode ser diminuída com orientações quanto às pausas durante o trabalho, cuidados
com o peso, e o tempo que estiver disponível tentarem exercer alguma prática de atividade física ou auto
alongamento.
PALAVRAS-CHAVE: DISFUNÇÕES MUSCULARES EM MOTORISTAS, PREVALÊNCIA, MOTORISTAS
PROFISSIONAIS.
__________________________
JEFERSON DE SOUSA SILVA
AV BUCAR NETO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jeferson200jamylle@hotmail.com
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REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A PERSPECTIVA DA EVOLUÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA
PRATICA PROFISSIONAL DOS FARMACÊUTICOS
NÁDIA KELLY DE SOUSA GUSTAVO-FAESF
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

A Atenção Farmacêutica de acordo com o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica é um modelo de
prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores
éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças,
promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do
farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e
mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as
concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da
integralidade das ações de saúde. A presente pesquisa teve como objetivo identificar quais são as
perspectivas de evolução da Atenção Farmacêutica na profissão farmacêutica. A metodologia utilizada teve
como objetivo compreender a análise de artigos na modalidade sistemática, realizada a partir do buscador
Google Acadêmico. A busca resultou em oito artigos. As palavras Atenção farmacêutica, Profissão
Farmacêutica e Revisão de literatura foram adotadas como palavras- chave. Os resultados obtidos afirmam
que a atenção farmacêutica tem sido introduzida no Brasil com diferentes vertentes e compreensões, sem
diretrizes técnicas sistematizadas e muitas vezes sem levar em conta as características do país e seu
sistema de saúde e ainda asseguram que esta implantação e implementação da Atenção Farmacêutica
defronta com obstáculos que incluem a dificuldade de acesso ao medicamento por parte dos usuários do
Sistema Único de Saúde (SUS), Unidades Básicas de Saúde sem o profissional farmacêutico, a ausência de
documentação científica que propiciem demonstrar aos gestores do sistema público e privado que a
implementação da Atenção Farmacêutica representa investimento e não uma despesa, o despreparo do
profissional, atualmente sendo reduzido pela busca de atualização e pelo aprofundamento do
conhecimento dentro da formação acadêmica, o vínculo empregatício do profissional farmacêutico e a
rejeição do programa por gerentes e proprietários das farmácias, além da insegurança e desmotivação por
parte dos farmacêuticos consequente da alta carga de trabalho e falta de tempo para dedicar-se ao
atendimento. Constata-se a necessidade primordial, devido a ser uma nova atividade do profissional
farmacêutico, que as instituições de ensino farmacêutico promovam adaptações curriculares, de modo a
fornecer o conhecimento formal necessário ao desempenho desta atividade, e à abertura por parte dos
sistemas publico e privado uma vez que a sociedade começa a reconhecer a importância do atendimento
realizado pelo farmacêutico visando à melhoria da qualidade de vida do paciente.
PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO FARMACÊUTICA. PROFISSÃO FARMACÊUTICA. REVISÃO DE LITERATURA.
__________________________
NÁDIA KELLY DE SOUSA GUSTAVO
RUA ANTONIO LUIS REIS - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64806045 E-mail: nadiakelly2011@hotmail.com
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ANÁLISE DOS EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM MIASTENIA
GRAVIS: REVISÃO DA LITERATURA
HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
ÂNGELA RIBEIRO ALVES-FAESF
JAÍNA DA SILVA ARAUJO-FAESF

INTRODUÇÃO: A miastenia grave (MG) é uma doença autoimune caracterizada pelo funcionamento
anormal da junção neuromuscular. O sistema imune produz anticorpos que atacam os receptores de
acetilcolina causando incapacidade de transmitir sinais das fibras nervosas para as fibras musculares. O
exercício terapêutico atua como ser uma estratégia efetiva na redução da fadiga generalizada e de variáveis
psicológicas, como raiva, depressão, tensão e confusão. Além disso, o exercício traz efeitos fisiológicos,
como aumento do número e densidade de mitocôndrias, aumento da massa muscular esquelética, do
tamanho dos leitos capilares e melhora da degradação do lactato. OBJETIVO: Investigar os benefícios dos
exercícios terapêuticos na Miastenia Gravis com base na literatura, bem como verificar a influência do
exercício na mecânica pulmonar no paciente com MG. METODOLOGIA:Estudo de natureza exploratório,
descritivo, com a análise qualitativa, tendo como objetivo uma busca bibliográfica nas bases de dados
eletrônicos Scielo, Bireme, Medline e Lilacs, além de outros artigos que apresentavam extrema relevância.
O período do estudo e coleta de dados foram de agosto a dezembro de 2016. Os descritores utilizados para
seleção dos artigos foram: Miastenia gravis, exercícios terapêuticos, fisioterapia, tratamento
fisioterapêutico. Os artigos obtidos através das estratégias de busca foram avaliados e classificados em
relevantes (estudos que apresentaram importância e possibilidade de ser incluídos na revisão) e não
relevantes (estudos sem importância, sem possibilidade de inclusão na revisão). Dentre os critérios
observados para a escolha dos artigos foram considerados os seguintes aspectos: disponibilidade do texto
integral do estudo e clareza no detalhamento metodológico. Inicialmente obteve-se 30 artigos, os quais
foram selecionados de acordo com o conteúdo abrangido, resultando em 14 artigos utilizados para essa
revisão de literatura. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos autores pesquisados todos apontam para melhoria
da funcionalidade dos sistemas respiratório e musculoesquelético, com ênfase na melhoria da força e
resistência na maioria dos grupos musculares trabalhados, melhorando assim a qualidade de vida do
paciente. Os resultados obtidos são condizentes com os encontrados na literatura já que afirmam que a
eficácia dos exercícios terapêuticos na Miastenia Gravis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após uma extensa
revisão de literatura pode-se evidenciar que os exercícios terapêuticos aplicados aos pacientes com MG
promovem benefícios em vários sistemas corporais, em especial promovendo melhoria da força muscular e
da capacidade funcional dos pacientes submetidos aos exercícios.
PALAVRAS-CHAVE: DESCRITORES: MIASTENIA GRAVIS, EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS, FISIOTERAPIA,
TRATAMENTO
__________________________
HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA
BR 343 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliney.jess@hotmail.com
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HIDROTERAPIA APLICADA A PACIENTES COM FIBROMIALGIA
LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
FRANCIELE DANTAS LADEIRA VALE-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
LETÍCIA DA SILVA LIMA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
INTRODUÇÃO: A fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequente, trata-se de uma patologia
crônica musculoesquelética, caracterizada por dor generalizada de etiologia desconhecida. O termo
hidroterapia é proveniente do grego hydor, que significa água e therapeuta que significa cura. A
hidroterapia é um dos métodos terapêuticos mais integrados para os portadores da síndrome
fibromiálgica. Pois se trata de uma abordagem terapêutica abrangente que utiliza os exercícios realizando a
imersão do corpo, ou parte deste em meio aquático utilizando os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos
a fim de reduzir a perda da mobilidade e da força muscular, prevenindo a instalação da fraqueza por desuso
e as alterações das relações de comprimento e tensão da musculatura, impedindo assim, a perda da
função. OBJETIVO: O objetivo geral do presente estudo consiste em verificar a eficácia da hidroterapia no
tratamento de pacientes com fibromialgia. METODOLOGIA: Trata-se de estudo de campo, de abordagem
quantitativa, exploratória e descritiva. Participaram do estudo 3 pessoas do sexo feminino, com idade entre
45 a 60 anos, as sessões foram realizadas na Clínica Sandra Azevedo Fisioterapia na cidade de Floriano - PI,
entre os meses de setembro e outubro na cidade de Floriano - Piauí, com frequência regular de no mínimo
duas vezes por semana, que consentiram sua participação no estudo de modo voluntário, após explicação
do objetivo e metodologia proposta. O estudo seguiu as diretrizes da Resolução nº 466/12 e foi aprovado
pela Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. Foi realizada uma avaliação
individual, em que constavam os dados pessoais e clínicos das pacientes. O protocolo de tratamento
enfatizou: aquecimento, exercícios globais para os membros superiores, inferiores e musculatura
abdominal, relaxamento e alongamentos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base nos resultados pode-se
destacar uma melhora significativa na redução da dor no período de pré-tratamento, os valores obtidos
eram entre ±8,6 e para o período pós-tratamento os valores caíram pra ±5,6. A hidroterapia comprovou ser
um dos recursos apropriados para solucionar problemas advindos da fibromialgia, isso quando a prática de
exercícios é feita de forma regular, fazendo com que os mesmos acabem sendo eficazes na redução da dor
das pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: DOR, FIBROMIALGIA E HIDROTERAPIA
__________________________
LUCAS SALGADO DE CARVALHO
AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: salgadoluckas@gmail.com
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TRANSEXUAL: ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL SEM CIRURGIA DEREDESIGNAÇÃO SEXUAL
VÍVIAN FEITOSA SARAIVA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
MARIA LUÍSA BUCAR MATOS-FAESF
CAMILA SILVA VIEIRA DA PAZ-FAESF
JAKLINY DE ARAUJO COSTA-FAESF

Com o advento da Constituição Federal, onde se efetiva a dignidade humana e se tutela os direitos da
personalidade e entendendo-se ainda o nome como parte deste arcabouço existencial do indivíduo, surgem
novas reflexões pertinentes. Pretende-se neste projeto explicar à possibilidade de alteração do registro civil
mesmo quando não houve a transformação física do indivíduo do sexo masculino para o feminino ou vice-versa.
Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. A busca de estudo foi realizado a partir de um buscador,
"Google Acadêmico", utilizando de artigos publicados ao longo do ano de 2016. O aporte teórico utilizado na
presente pesquisa teve como abordagem algumas distinções a serem realizadas, que é a que existe entre
transgênero e transexualidade. O transgênero consiste no fenômeno de reconhecimento de si enquanto
pertencente a um gênero oposto ao sexo biológico. Não implica necessariamente a condição de transexual, pois
esta decorre da realização de cirurgia para que a base biológica corresponda ao gênero reconhecido pela pessoa
(ARAÚJO, 2000). Além da cirurgia de redesignação de sexo, outro fator é importante para obter o
reconhecimento, a alteração do registro civil, é prudente ressaltar que, embora a maioria da jurisprudência
entenda que a cirurgia é requisito obrigatório para a retificação, no que tange a alteração do sexo, alguns
tribunais que seguem a linha menos conservadora, já vêm admitindo a alteração do registro civil sem a
realização de cirurgia de redesignação sexual. A alteração do registro civil somente se dá em alguns casos
excepcionais, esta alteração do transexual, por força de sentença, é uma dessas exceções, tendo sido inédita no
Superior Tribunal de Justiça em 2009. A alteração do registro civil com a realização da cirurgia de redesignação
de sexo tem sido amplamente aceita pelos magistrados, um dos fatores importantes na decisão dos juízes é a
exposição que o indivíduo sofre ao apresentar sua documentação, que não é condizente com sua aparência.
Igualmente, seria fácil pensar que atentaria contra o princípio da isonomia realizar tal alteração no registro civil
dos transexuais já operados, e não alterar o registro dos transexuais que ainda não realizaram a cirurgia de
redesignação sexual, tendo em vista tantas dificuldades encontradas em se realizar a cirurgia. Cabe salientar
que, para a possível alteração do registro civil é necessária a propositura de uma ação para tal, se o magistrado
estiver convencido que de fato o indivíduo tem o distúrbio de identidade, instituído transexualismo, e ainda,
ficasse caracterizada a vontade do indivíduo em realizar a cirurgia o mais rápido possível, não haveria razão para
não ser concedida a tutela pretendida. Importante ressaltar que o transexual pleiteiam a alteração do nome e do
sexo nos documentos de identificação para evitar constrangimentos sociais e pessoais resultantes da divergência
entre os documentos de identificação e sua aparência e comportamento, como já mencionado em tópico
anterior. O transexual deve ser integrado a sociedade pelo seu sentimento de pertença independente da
realização da cirurgia. Conclui-se que, seria inteligente, desde que cumpridos todos os requisitos impostos,
autorizar a alteração do registro civil, nome e gênero, do transexual não operado, levando em consideração os
princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, e ainda os direitos
fundamentais previstos na Carta Magna.
PALAVRAS-CHAVE: NOME, ALTERAÇÃO, RETIFICAÇÃO, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PRINCÍPIO DA
IMUTABILI
__________________________
VÍVIAN FEITOSA SARAIVA
CONJUNTO VILA LEÃO QUADRA 11 CASA 06 - ALTO DA CRUZ
FLORIANO-PI CEP: 64804030 E-mail: vivianfeitosaa@gmail.com
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AS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO COMO ESTÍMULO À SOLUÇÃO DE
CONTROVÉRSIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA-UESPI

As audiências de conciliação ou de mediação no início do processo, antes da apresentação da contestação
pela parte ré, é inovação trazida no Código de Processo Civil de 2015 visando desestimular que o processo
siga litigioso e incentivando as partes para a autocomposição, de modo que, além da economia processual
e da celeridade, todos os envolvidos se sintam mais satisfeitos e com a compreensão de que foram
efetivamente sujeitos ativos na solução do conflito. Tanto as audiências de conciliação como as de
mediação não ocorrem diante de um juiz togado, mas na presença de um conciliador ou do mediador em
ambiente menos formal e mais propício à efetivação da autocomposição, com a aplicação de técnicas
desenvolvidas especificamente para o tipo de audiência designada. Nesta ideia de dirimir controvérsias de
maneira mais eficaz, aquele que conduz a audiência não é o protagonista, mas sim as partes, que devem
dialogar para encontrar a melhor solução para as problemáticas que lhes afligem. O objetivo desta pesquisa
é compreender as audiências de conciliação e de mediação como uma das alternativas viáveis para uma
solução mais rápida e eficaz dos conflitos que são judicializados, criando-se para isso os centros ou câmaras
de conciliação e de mediação, de modo que sejam mesmo os conciliadores e os mediadores com formação
específica que conduzam as audiências e não os magistrados, que já se ocupam em instruir e julgar
processos em que a autocomposição não foi viável. Trata-se de um estudo bibliográfico com caráter
explicativo, com abordagens de teorias fundamentadas, baseada nas informações colhidas pelos autores
desta pesquisa no cotidiano das atividades profissionais por eles desenvolvidas. Isto posto, com a criação
dos centros ou câmaras de conciliação e de mediação os conflitos de interesse serão mais brevemente
resolvidos, com mínima intervenção estatal, otimizando-se as prestações jurisdicionais e desafogando o
judiciário para que se ocupe efetivamente em resolver casos em que a autocomposição não foi viável e
assim os jurisdicionados se sintam protagonistas da solução de seus problemas.
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO. CONCILIAÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. PROTAGONISTAS.
__________________________
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO
RUA CASTRO ALVES, 1285 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: luizavogado@gmail.com

119

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

HIPERTENSÃO PULMONAR UM ESTUDO DE CASO
LUCIA THALIA DE SOUSA SOLANO-FACULDADE DE FLORIANO
MAYRA LOURDMYLLA MOURA GONÇALVES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVALCAVALCANTE-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
MIRELLY RIBEIRO SOUSA-FAESF

Introdução: J.A.da S, com 30 anos internado na clínica médica, desempregado com diagnóstico de Hipertensão Pulmonar
devido ao uso excessivo de drogas ilícitas, que causa dependência e danos graves a saúde. Objetivo: compreender e buscar
dados com modelo descritivo da doença do paciente. Metodologia: trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico
de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. Resultados e discussão: Risco de vida por ausência adquirida do pulmão,
com moradia na área urbana e saneamento básico, no momento da coleta de dados os cuidados corporais estavam
satisfatórios, com hábitos de banho nos períodos da manhã, tarde e noite, sono e repouso insatisfatórios, aceita dieta
oferecida, com eliminações urinárias presentes, eliminações intestinais normais com frequência diária SIC, no momento da
coleta ao exame físico normotenso, com pulso normoesfigmo, normotérmico, eupneico, peso de 54 kg e altura de 1.75cm
relatado pelo próprio paciente, encontra-se com bom estado nutricional, consciente, orientado, deambulando sem auxilio,
ictérico, mucosas hipocoradas, acuidade auditiva normal, pescoço com linfonodos, expansão torácica normal, mamas sem
alterações e simétricas, ausculta pulmonar com presença de roncos, respiração eupnéica com auxílio de oxigenoterapia,
ritmo cardíaco normal, precórdio refere dor, abdome flácido a palpação com presença de ruídos hidroaéreos, membros
superiores e inferiores com pulsos periféricos palpáveis, usa exclusivamente hospitais conveniados pelo SUS. A hipertensão
pulmonar é uma condição em que a pressão arterial é anormalmente alta nas artérias dos pulmões. Esse problema, além
disso, costuma sobrecarregar o lado direito do coração, podendo levar a complicações mais graves de saúde. O lado direito
do coração bombeia sangue por meio dos pulmões, local onde recebe oxigênio. Depois, o sangue retorna para o lado
esquerdo do coração, onde é bombeado para todo o restante do corpo. Quando as artérias do pulmão ficam muito
estreitas, o transporte de sangue fica prejudicado, levando, assim, ao aumento da pressão arterial. Além disso, quando os
vasos sanguíneos estão muito estreitos, o coração precisa trabalhar mais para forçar a passagem do sangue, o que acaba
sobrecarregando-o. Fora tudo isso, o estreitamento das artérias ainda impede que o fluxo de sangue seja suficiente. Por
isso, se a circulação não acontece normalmente, ou seja, se o sangue não chega aos pulmões em quantidade suficiente para
receber oxigênio, a circulação do corpo inteiro fica prejudicada. A hipertensão pulmonar pode ser causada por: distúrbios
autoimunes que prejudiquem os pulmões, cardiopatia congênita, coágulos de sangue no pulmão, insuficiência cardíaca
congestiva, doença da válvula cardíaca, níveis baixos de oxigênio no sangue por um longo tempo (crônico), doença
pulmonar, apneia obstrutiva do sono. Em muitos casos, a causa da hipertensão pulmonar é desconhecida. Os sintomas
incluem:inchaço dos tornozelos e pernas, lábios ou pele azulada (cianose), dor no peito, geralmente na frente do tórax,
vertigem ou desmaios, cansaço, fraqueza. Pessoas com hipertensão pulmonar costumam ter sintomas recorrentes. Não há
cura conhecida para a hipertensão pulmonar. Os objetivos do tratamento são controlar os sintomas e prevenir danos aos
pulmões. É importante tratar dos distúrbios médicos que possam estar relacionados à hipertensão pulmonar também, como
apneia obstrutiva do sono, condições pulmonares e distúrbios de válvulas cardíacas. Geralmente, o uso de medicamentos é
o método de tratamento mais indicado pelos médicos. Além disso, alguns pacientes devem fazer uso de anticoagulantes
para reduzir o risco de coágulos de sangue nas veias das pernas e artérias pulmonares, prevenindo a trombose. Se o
tratamento com medicamentos não funcionar, um transplante de pulmão ou transplante combinado de coração e pulmão
pode ajudar algumas pessoas. Considerações Finais: Os tratamentos disponíveis para hipertensão pulmonar podem levar a
bons resultados. Algumas pessoas com esta condição podem apresentar complicações graves de saúde, principalmente se o
problema não for tratado corretamente. Em casos ainda mais sérios, hipertensão pulmonar pode levar à morte. Também
não é recomendável engravidar se a mulher tiver essa condição.
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL, CORAÇÃO
__________________________
LUCIA THALIA DE SOUSA SOLANO
RUA CASTRO E SILVA - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucia.thalia1997@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
LAISE PEREIRA DA SILVA BRITO-UESPI
EMILAY SA SILVA REIS-FAESF

INTRODUÇÃO: Idosa M.C.M, residente na cidade de Floriano Piaui. Idosa com quadro hipertenso, com a necessidade de um
acompanhamento da Atenção Primaria de Saúde. Mostra as necessidades da idosa, onde estabelecemos vínculo e parceria
com a paciente e a família, para facilitar o cumprimento do plano de cuidados quando na ausência do enfermeiro.
OBJETIVO: Realizar estudo de caso e traçar planos de cuidados à cliente assistida, bem como, coletar dados para o histórico
de enfermagem, fazer exame físico, elaborar plano de cuidados e implementar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com ênfase na Sistematização da Assistência de Enfermagem e
na fisiopatologia da atual doença. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Idosa, 93 anos, encontra-se consciente, orientada em tempo
e espaço, pupilas isocóricas, escleras anictéricas, audição e visão preservada, eupneica, respiração em ar ambiente, mucosas
labiais normocoradas e hidratadas, ausência de lesões na mucosa oral, língua saburrosa, ausência de alguns dentes, com
quadro hipertensivo em uso de medicações como Hidroclorotiazida 25mg, Anlodipino 5gm, AAS 100mg. Sono e repouso
insatisfatório, em condições de moradia em área urbana, sem pratica de exercícios físicos, com eliminações urinaria
presentes com coloração amarelo claro (SIC), e eliminações intestinais presentes. Nega alergia. Ausculta pulmonar com
presença de murmúrios fisiológicos vesiculares e bulhas cardíacas em dois tempos e normofonéticas. Abdômen flácido a
palpações, ausência de massas palpáveis. Cicatriz umbilical e ruídos hidroaéreos presentes. A hipertensão, usualmente
chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial, sistematicamente, igual ou maior que 140 /90 mmHg. A pressão se eleva
por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. Podendo levar as
complicações em órgãos-alvos como rins, cérebro, olho, coração. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença
crônica, de origem multifatorial, de evolução lenta e assintomática. Os principais fatores de risco para a HAS são a
hereditariedade, idade, raça, obesidade, estresse, vida sedentária e álcool. Alguns fatores sociais e físicos podem ser
destacados, não por serem causadores da HAS, mas por estarem associados a ela, como o baixo nível educacional, colesterol
elevado e o diabetes mellitus. A hipertensão arterial sistêmica é considerada um problema de saúde pública global,
causando 9,4 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica vem
aumentando em países em desenvolvimento, devido ser uma doença assintomática em suas fases iniciais. Aliado a isso, a
falta de informação, por parte da população, contribui para seu baixo controle, acometendo não somente os idosos, mas
indivíduos em faixas etárias cada vez mais precoce. Na adolescência, alterações da pressão arterial constitui um importante
fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial nessa fase. Além disso, jovens que manifestam níveis
pressóricos elevados tendem a manterem esse quadro quando adultos. Diagnóstico de Enfermagem: Estilo de vida
sedentário. Sendo as intervenções. Falta de condicionamento físico, escolhe uma rotina diária sem exercícios físicos,
verbaliza preferência por atividades com pouco exercício físico. Diagnóstico de enfermagem: Padrão de sono prejudicado.
Relacionado com insatisfação com o sono, mudanças no padrão normal do sono. Intervenções: Orientar a idosa para antes
de dormir, fazer uma leitura. Diagnóstico de enfermagem: Higiene oral inadequada, evidenciada por uso de prótese
dentaria. Intervenções: orientar a necessidade de avaliação odontológica periódica, oferecer avaliação odontológica,
orientar a correta realização da escovação e do uso de fio dental após as refeições. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo de
caso realizado através da visita domiciliar possibilitou o conhecimento da vida e relação pessoal da cliente com os membros
da família, bem como compreender quem e como, poderia ajudá-la na realização dos cuidados com a sua própria saúde. O
atendimento a paciente vítima de hipertensão, permitiu direcionar o atendimento para o autocuidado com auxílio da família
e também organizar e aplicar o processo de assistência de enfermagem nas diversas etapas.

PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, ESTUDO DE CASO
__________________________
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA
RUA ALCEBIADES COSTA - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64806210 E-mail: jessycameiriellly@gmail.com
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PERFIL DE PACIENTES ADMITIDOS NA CLINICA MÉDICA DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES
NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF
EDILSON GOMES OLIVEIRA-HRTN
RAFAEL ALVES SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: A Unidade de Clinica Médica é um setor hospitalar onde acontece o atendimento integral do
indivíduo com idade superior a 12 anos que se encontra em estado crítico ou semi-crítico, que não são
provenientes de tratamento cirúrgico e ainda àqueles que estão hemodinamicamente estáveis, neste setor
é prestada assistência integral de enfermagem aos pacientes de média complexidade. A unidade de clínica
médica do Hospital Regional Tibério Nunes, também chamada de Ala C, possui 28 leitos para atender a
cidade de Floriano e mais 150 municípios em media. É responsável por atender uma média de 161
pacientes em média por mês das mais variadas patologias clínicas. OBJETIVOS: O presente trabalho tem por
objetivo identificar o perfil dos pacientes admitidos na clinica médica do Hospital regional Tibério Nunes
nos meses de agosto e setembro de 2017. METODOLOGIA: Trata-se se um estudo descritivo, retrospectivo
com base nos registros do livro de admissão e saída dos pacientes do referido setor. Utilizaram-se como
referências os meses de agosto e setembro por serem os únicos com registros completos no livro. Durante
todo o processo foi garantido o sigilo e o anonimato doas sujeitos admitidos no período em questão, sendo
abordadas apenas as variáveis de procedência, idade, patologia no ato da admissão e o desfecho da
mesma. RESULTADOS: Durante o período pesquisado, pode-se identificar que no mês de agosto houve um
total de 33,55% de pacientes procedentes de Floriano internados enquanto que 66,45% eram de outros
municípios e até mesmo de outros estados. Já no mês de setembro essa diferença tornou-se mais
acentuada ainda com 24,11% de florianenses e 75,89% de outras cidades. Com relação à faixa-etária, a que
mais se destacou foram a de pacientes com mais de 57 anos perfazendo um total de 61,8%. As patologias
mais prevalentes na admissão foram as doenças cardiovasculares em ambos os meses, sendo 23,37 % em
setembro e 24,7% em agosto. E finalmente com relação aos desfechos, houve um resultado bastante
positivo neste aspecto visto que tivemos um maior destaque para as altas hospitalares, sendo registrado
68,21% em agosto e 42,35% em setembro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Após a realização deste trabalho,
chama-se a atenção para o ainda grande número de internações por doenças sensíveis à atenção básica,
bem como para o potencial de resolutividade que a clinica médica do Hospital Tibério Nunes possui.
Espera-se com este trabalho que os trabalhadores deste setor possa planejar melhor sua assistência para
os pacientes internados neste.
PALAVRAS-CHAVE: PERFIL. CLÍNICA MÉDICA. HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES.
__________________________
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS
AV. SANTOS DUMOND - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: valdianomeumarido@gmail.com
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM LESÃO POR PRESSÃO
LETICIA DA SILVA LIMA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FAESF
FRANCIELE DANTAS LADEIRA VALE-FAESF

RESUMO: Úlceras de pressão, de decúbito ou escaras são lesões que acometem o tecido cutâneo, levando
à sua destruição parcial ou total. O profissional fisioterapeuta tem um papel essencial na prevenção e
reabilitação dos pacientes acometidos de úlcera de pressão. O objetivo desse estudo foi analisar os
benefícios da mudança de decúbito no tratamento de prevenção das úlceras. A metodologia utilizada
revisão de literatura trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através da coleta de informações
obtidas de artigos científicos, onde foram coletados 15 artigos, sendo que foram excluídos 5 artigos com
base de dados Bireme, Scielo. Para a busca dos artigos utilizou-se o descritor de assunto com as seguintes
palavras: lesão por pressão, mudança de decúbito, fisioterapia no tratamento de úlceras. Nos últimos anos
a fisioterapia vem se destacando como um meio eficaz e de grande importância para o tratamento das
úlceras, apesar de sua participação ainda ser pequena em algumas equipes e nas UTI. Um grande número
dos profissionais mostram-se consciente que a orientação da realização do posicionamento adequado no
leito é tão eficaz quanto às mudanças de decúbito, sendo que o controle da carga de tissular é um fator
importante na prevenção das lesões por pressão. O que se conclui a grande importância que tem a
fisioterapia e o profissional fisioterapeuta nos cuidados de Úlcera de pressão, e como o uso da técnica
fisioterapêutica é de suma importante para o tratamento e prevenção de pessoas que são acometidas
pelas úlceras por pressão, fazendo com que estes pacientes tenham uma melhor qualidade de reabilitação.
Palavras Chaves: lesão por pressão; intervenção fisioterapêutica; tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: LESÃO POR PRESSÃO,INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA;TRATMENTO
__________________________
LETICIA DA SILVA LIMA
RUA SAO PEDRO - AREIAS
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: morenalima859@hotmail.com
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NANOTECNOLOGIA APLICADA À FOTOPROTEÇÃO
LUANNA SALGADO DE CARVALHO-FAESF
ANNA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA-FAESF
PEDRO VICTOR RODRIGUES DA SILVA-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

A nanotecnologia desperta o interesse da população devido ao grande potencial de aplicação nos mais variados
setores comerciais e chama a atenção aos efeitos que os resultados podem dar ao desenvolvimento tecnológico e
econômico. Os nanocosméticos conseguem penetrar nas camadas mais profundas da pele agilizando os efeitos do
produto. Os fotoprotetores previnem mutações causadas pelos raios ultravioletas que podem interferir no processo
do envelhecimento cutâneo. Um dos exemplos desses fotoprotetores, é o protetor solar. A eficácia deste é medida
através do seu fator de proteção solar (FPS), o qual diminui os riscos da exposição ao sol. Compreender como o tema
da nanotecnologia aplicada a fotoproteção vem sendo abordado nos artigos científicos. Foram encontrados 26 artigos
no Google acadêmico sobre nanotecnologia aplicada à fotoproteção, sendo na sua maioria na área de cosmética. Não
foi encontrado nenhum artigo no Scielo. No qual o método utilizado de pesquisa dos 26 artigos foi o quantitativo. A
pele é uma barreira entre os meios externo e interno do corpo que precisa de cuidados para a conservação do seu
funcionamento, evitando e protegendo danos causados por fatores ambientais desgaste do tegumento e melanomas.
Em síntese, é necessário a busca de cosméticos com princípios ativos adequados para que sua liberação eficaz
apresentando na sua composição ação anti-idade e protetora. Por isso, grandes empresas como O Boticário e a
Lancôme desenvolveram artefatos inseridos nessa tecnologia para o tratamento antienvelhecimento. A
nanotecnologia é utilizada no aprimoramento de formulações cosméticas mais estáveis e com alta eficiência na
penetração da pele, tendo como objetivo principal retardar o envelhecimento cutâneo. Essa tecnologia em escala
manométrica se adequa aos fotoprotetores que se têm como exemplo os protetores solares que são eficientes na
prevenção de danos causados pelos raios. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se uma
técnica da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: . Definição da pergunta, “Como o tema da
nanotecnologia aplicada a fotoproteção vem sendo abordado nos artigos científicos”. . A busca de estudos foi
realizada a partir de um buscador, “Google acadêmico” e de uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library
Online), tendo como descritores: nanotecnologia, fotoproteção, protetor solar. . Foi adotada a expressão “AND” no
cruzamento das palavras. . Os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português
disponibilizados online. Os critérios de exclusão forma: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de
inclusão. Notou-se que os fotoprotetores são essenciais e grandes aliados na prevenção do câncer de pele e do
envelhecimento precoce. Além disso, foi observado que o desenvolvimento dessas novas formulações de cosméticos
ganha espaço no mercado brasileiro e mundial. Tornando assim, os nanocosméticos em métodos promissores para
este comércio. O uso da nanotecnologia autoriza um controle muito maior da velocidade com que o ativo é liberado,
ocorrendo uma maior ação no local usado. Em síntese, as nanopartículas contidas nos protetores solares trazem
benefícios quando usadas na fotoproteção, para assegurar produtos menos alergênicos, com melhor aspecto,
sensorial aprazível e maior eficiência. Desse modo, é necessário instruir a sociedade para a utilização desses artefatos
para possuir uma saúde plena e para resguardar a integridade física e psicológica dos cidadãos.
PALAVRAS-CHAVE: NANOTECNOLOGIA, FOTOPROTEÇÃO E PROTETOR SOLAR
__________________________
LUANNA SALGADO DE CARVALHO
AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64806635 E-mail: luannasalgado@gmail.com
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ALEITAMENTO MATERNO: UM DESAFIO PARA ENFERMAGEM
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF
LAISE PEREIRA DA SILVA BRITO-UESPI
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

INTRODUÇÃO: O leite materno é o alimento ideal para o lactente devido às suas propriedades nutricionais e imunológicas,
protegendo o recém-nascido de infecções, diarreia e doenças respiratórias, permitindo seu crescimento e desenvolvimento
saudável, além de fortalecer o vínculo mãe-filho e reduzir o índice de mortalidade infantil. O Ministério da Saúde preconiza é
que a amamentação seja exclusiva até os seis meses, e, somente depois deste período seja complementado com outro tipo
de alimento e, se possível, mantido até o segundo ano de vida da criança. É fortemente apoiado devido seus benefícios
reconhecidos no que diz respeito à nutrição, função gastrointestinal, defesa do hospedeiro, e bem-estar psicológico. Além
desses benefícios diretos de curto prazo, a amamentação está associada com benefícios a longo prazo para o bebê e a mãe.
OBJETIVO: Avaliar o índice da amamentação exclusiva na população estudada. MÉTODO: Utilizou-se como instrumento de
coleta de dados às visitas domiciliares. A população participante foram puérperas de um bairro da cidade de Floriano-PI.
Nestas visitas, as puérperas eram orientadas quanto à importância do aleitamento materno exclusivo, bem como o apoio
dos manejos das dificuldades que poderiam surgir durante o processo de amamentação. Foram agendadas quinze visitas,
sendo que dez mães receberam o acompanhamento e cinco foram excluídas por mudanças de endereço. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Estes resultados se mostraram muito distante do que é recomendado. Constatou-se que as mães tinham a
consciência da importância do aleitamento materno exclusivo para seu filho, quando eram orientadas se mostravam muito
interessadas, porém na prática não optavam pela amamentação exclusiva até os seis meses, sendo muito comum o uso de
chás, leite artificial, frutas e sucos. Em outras situações relatavam que não tinha leite suficiente para alimentar seu bebê que
era fraco. Na maioria das vezes a mãe tem impressão de que seu leite é fraco, pois o bebê que mama frequentemente,
dando a ideia de que sempre está com fome, sendo que na verdade o leite é de fácil digestão, sendo necessário que a
criança sugue mais vezes. Casos de rachaduras, abscessos, problemas nos mamilos, mastite, não foram observadas. A
prevalência de aleitamento materno em crianças de seis meses de idade é de 77,6%; já a prevalência do aleitamento
exclusivo na mesma faixa etária é de apenas 9,3%. Tal fato pode ser explicado pela falta de conhecimento sobre os
benefícios do leite materno, crenças relacionadas, baixa escolaridade materna, parto cesáreo, idade materna, reduzido
número de consultas de pré-natal e pela indisponibilidade dos profissionais de saúde para ministrar orientações
direcionadas à manutenção da amamentação. A prática da amamentação de forma mais duradoura relaciona-se às mães
que se mostram mais motivadas, cientes dos benefícios e apoiadas pela família, mesmo diante da interferência contrária de
seu meio cultural. Entretanto, para isso, os profissionais de saúde precisam estar preparados, não só demonstrando
competência em relação aos aspectos técnicos da lactação, mas tendo um olhar abrangente, levando em consideração os
aspectos emocionais, a cultura familiar e a rede social de apoio à mulher. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados se mostrou
muito baixo daqueles preconizados pelo Ministério da Saúde. Revelando a necessidade de maior conscientização dos
profissionais em preparar as mães durante o pré-natal deixando-as consciente do seu papel, como também preparadas para
enfrentar as dificuldades durante o processo de amamentação. Pois a melhoria na qualidade de assistência à saúde materna
pode ser considerada uma medida de extrema importância no aumento dos índices de aleitamento materno infantil. Porém,
algumas ações podem contribuir significativamente para aumentar a duração do aleitamento materno exclusivo. Por
exemplo, capacitar profissionais de saúde para que atuem como incentivadores dessa prática para que estejam aptos a
oferecer suporte às mães que amamentam ou que se preparam para tal. A inserção precoce em programas e atividades que
realmente ajudem à gestante se preparar para receber seu filho é de grande importância para efetivação do aleitamento
materno.
PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, VISITA DOMICILIAR
__________________________
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA
RUA ALCEBIADES COSTA - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64806210 E-mail: jessycameiriellly@gmail.com
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OS PSICOPATAS E SUA PUNIBILIDADE NA LEGISLAÇÃO PENAL
NIELTON DE FREITAS QUEIROZ-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF
DANIELA DE SOUSA CORREA-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF
LUCAS FREITAS CARVALHO BARROS-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF
RONEY DE ARAUJO FREITAS-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF

A psicopatia conhecida também como transtorno de personalidade antissocial não é uma doença mental,
como muitos afirmam, e psicopatas muito menos são considerados malucos, pois não há perda da
consciência ou qualquer tipo de desorientação e muito menos sofrem delírios ou alucinações, seus crime
são marcados pela frieza e crueldade. Atualmente, no Brasil houve um crescente aumento em relação ao
número de crimes acometidos por psicopatas, crimes que geralmente abalam toda sociedade brasileira.
Constata-se que a justiça deixou de dar a devida atenção aos indivíduos acometidos por esse transtorno de
personalidade. Não há uma uniformidade nas decisões jurídicas quanto à forma de sanção penal mais
adequada aplicada aos psicopatas homicidas, ora aplicam pena privativa de liberdade quando considerada
imputáveis ora aplicam medidas de segurança ou reduz sua pena quando considera semi-imputaveis. Esse
projeto pretende abordar a forma errônea de como a legislação brasileira pune esses psicopatas homicidas
e propor punição mais adequada a esses indivíduos com base no projeto de lei nº 6858/2010, mostrando a
necessidade da aplicação de uma sanção mais adequada a esses criminosos de forma a diminuir o índice de
reincidência. Trata-se de uma pesquisa onde a fontes eleitas para a coleta de dados desse estudo foram
extraídas através de pesquisas bibliográficas, que teve como base a leitura do trabalho de conclusão de
curso apresentado no ano de 2015 por Mara Lucia Costa da Silva, com o tema Os PSICOPTAS HOMICIDAS E
SUA PUNIBILIDADE NA LEGISLAÇÃO PENAL na cidade de Floriano- PI. A presente pesquisa teve como
principal resultado o esclarecimento das controvérsias existente na área jurídica em relação ao psicopata
homicida, que a muito se considerava que possuía distúrbios mentais, hoje sabe-se que psicopata nada
mais e do que um indivíduo que tem plenas consciência de seus atos e as consequências jurídicas-penais
que este geram. Conclui-se que, Com base no que foi exposto se vê a necessidade real da adequação da
legislação brasileira para pessoas que sofrem do transtorno psicopático não logo só pensando na punição
mais também o tratamento do indivíduo psicopata, para oferecer segurança à sociedade, assim como a
futura ressocialização, e virtude da dignidade da pessoa humana, e prol de pais melhor.
PALAVRAS-CHAVE: PSICOPATIA. PUNIBILIDADE. IMPUTABILIDADE
__________________________
Nielton de Freitas Queiroz
RUA SA SOBRINHO Nº1226 - CENTRO
São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: nieltonfreitas@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO EXAME PAPANICOLAU NO DIAGNOSTICO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO
MARILENE DE SOUSA LIRA-FAESF
CARDENE DE ANDRADE OLIVEIRA GUARITA-FAESF
ANDRESSA SANTOS FERREIRA ALVES-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

INTRODUÇÃO: O exame citopatológico é o principal meio preventivo do câncer uterino e de fácil acesso da
população, apesar disso, tem sido crescente o aumento do número de casos diagnosticados após o
desenvolvimento do câncer. As mulheres que iniciaram atividade sexual ou com idade entre 25 a 64 anos
devem realizar o exame anualmente, conforme preconizado pelo Ministério da saúde. OBJETIVO: Promover
a conscientização quanto a importância do exame preventivo Citopatológico do colo do Útero.
METODOLOGIA: Foi realizada Pesquisa Bibliográfica quantitativa e descritiva, em que foram utilizados livros
sobre o tema, artigos científicos de 2010 a 2017 das bases eletrônicas Scientific Electronic Library Online
Brasil (SciELO), Revista Científica FacMais, Instituto Nacional de Câncer(INCA) e Google Acadêmico,
utilizando palavras-chaves como Câncer de colo do útero, Colo Uterino ,Papanicolau. CONCLUSÃO: Os
municípios brasileiros realizam campanhas educativas com frequência, expondo a importância da
realização do exame na prevenção e tratamento precoce da doença caso já esteja instalada. Essas
campanhas não apenas contribuem para atingir suas metas, mas principalmente na melhoria da qualidade
de vida das mulheres, diminuindo as estatísticas assustadoras que hoje se revelam. O diagnóstico tardio
contribui para aumento do índice de mortalidade, uma vez que dificulta o sucesso na cura. O procedimento
do exame é indolor e os resultados são comprovadamente eficazes no diagnóstico e tratamentos
adequados.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: PAPANICOLAU, CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, COLO UTERINO.
__________________________
MARILENE DE SOUSA LIRA
RUA RAIMUNDO CASTRO, 1571 - CAIXA DÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marilenelira123@gmail.com
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AVALIAÇÃO DO ESTOQUE DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
CARDENE DE ANDRADE OLIVEIRA GUARITA-FAESF
MARILENE DE SOUSA LIRA-FAESF
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLETO-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

Introdução: Os medicamentos desempenham um papel importante nos sistemas sanitários, pois salvam
vidas e melhoram saúde. O uso de medicamentos é a forma mais comum de terapia em nossa sociedade,
porém existem estudos provando a existência de problemas de saúde cuja origem está relacionada ao uso
de fármacos. As pressões sociais ás quais estão submetidos os prescritores, a estrutura do sistema de saúde
e o marketing farmacêutico são habitualmente citados como fatores envolvidos nessa problemática. Os
estoques domiciliares podem ser constituídos tanto por medicamentos fora de uso, decorrentes de sobras
de tratamentos anteriores, quanto por medicamentos em uso, prescritos para tratamentos de distúrbios
agudos e crônicos, ou por medicamentos comumente utilizados em automedicação. Dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS) apontam que 50% de todos os medicamentos usados no mundo são
prescritos.(TOURINHO et al., 2008).Objetivo: Avaliar o estoque de medicamentos mantidos em domicilio,
com base em uma revisão de Literatura. Metodologia: O estudo caracteriza-se como uma revisão
integrativa. Este método possibilita sumarizar as pesquisas publicadas e obter conclusões a partir da
pergunta norteadora. Resultados: Constatou-se por meio da análise de literatura que praticamente 100%
da população mantém estoque de medicamentos em suas residências por indicação principalmente
própria, desconhecendo na sua grade maioria a forma adequada de armazená-los e descartá-los, além do
risco potencial de intoxicações. Conclusão: É de suma importância a realização de estudos neste contexto
como intuito de fortalecer a educação sobre os riscos da automedicação para a população, bem como,
servir de aposte teórico para outras pesquisas que abordem a mesma temática.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras chave: Estoque domiciliar, medicamentos, Armazenamento.
__________________________
CARDENE DE ANDRADE OLIVEIRA GUARITA
RUA JOAO PAULO II - PRINCESA DO SUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: caoguarita@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DO PÉ DIABÉTICO
SOLIMÁRIA VENANCIO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

INTRODUÇÃO: O paciente acometido de pé diabético sofre várias limitações, inclusive tem dificuldades em
realizar atividades simples do cotidiano. Em muitos casos são necessárias internações prolongadas e
recorrentes, o que causa absenteísmo ao trabalho. Dentro deste contexto é evidente a necessidade de
intervenção fisioterapêutica no tratamento desta neuropatia. OBJETIVO: Identificar a atuação da
fisioterapia diante de indivíduos acometidos de neuropatia periférica do tipo pé diabética. METODOLOGIA:
O estudo proposto consiste em uma revisão bibliográfica da literatura, tendo base materiais já elaborados
como artigos científicos, contidos nas bases de Scielo, Bireme e Google Acadêmico, onde foram analisados
10 artigos publicados entre 2004 e 2012, foram utilizados como palavras chaves: Fisioterapia, pé diabético,
úlceras. RESULTADO E DISCUSSÃO: os dez autores pesquisados, ressaltaram que após o uso das técnicas de
fisioterapia, houve uma melhora significativa da circulação das extremidades dos membros inferiores, o
que permitiu melhorar a condução neural, reduzindo os sintomas da neuropatia periférica, bloqueando os
canais de dor, melhorando o padrão da marcha e prevenindo a formação das úlceras, verificaram-se
importantes alterações: redução do hábito de andar sem calçado, prática de examinar os pés com
frequência, conscientização de secar corretamente os pés. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O fisioterapeuta pode
trabalhar com diversas técnicas de atuação na problemática da úlcera neuropática do tipo pé diabética, são
elas: prevenção, educação, reabilitação e tratamento. Sobre a prevenção da ferida, ressalta-se o trabalho
de conscientização do paciente sobre as complicações que pode sofrer. Conclui-se com base na analise dos
artigos encontrados, que existem várias metodologias no tratamento fisioterapêutico do pé diabético com
resultados relevantes para o alívio da dor e tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA, PÉ DIABÉTICO, ÚLCERAS.
__________________________
SOLIMÁRIA VENANCIO DA SILVA
RUA ELIAS OKA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: solimaria.net@hotmail.com
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O DESAFIO DO USUÁRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD III NO MERCADO DE
TRABALHO DE FLORIANO - PI
ELEXSANDRA MARTINS CARREIRO-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF
O referido relata sobre a inserção de pessoas que faz o uso de substâncias psicoativas assistidos no CAPS
AD desta cidade no mercado de trabalho, Trata-se de um eixo na questão de usuário e sociedade no foco
das oportunidades de trabalhos aos usuários do CAPS AD III da cidade de Floriano- PI. Sendo um processo
desafiador para o cidadão diante da problemática em decorrência do uso abusivo de substâncias
psicoativas demonstrando com clareza a importância da família junto ao tratamento. Pois aproximar
usuário e familiar em relação ao convívio, observando através de relatos dos usuários o desafio e
dificuldades encontradas em ingressar no mercado de trabalho. Segundo os sujeitos da pesquisa observamse que são visto com um olhar diferente de discriminação ou até mesmo de marginalizados, sendo que a
busca por o uso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, por alguns não é como se fosse um refúgio para
os problemas ou até mesmo pelo despertar da curiosidade. Atualmente a temática a ser explorada entre
vários campos do saber na prática do serviço social, pretende-se ampliar o conhecimento quando o assunto
é substâncias psicoativas e ainda mais quando falamos em oportunidade ou ingressar no mercado de
trabalho um mercado de trabalho a cada dia mais exigente e seletivo que automaticamente exclui pessoas
que apenas precisa de uma oportunidade talvez até mesmo do primeiro emprego ou do retorno as
atividades que anteriormente o mesmo exercia.
PALAVRAS-CHAVE: SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS ,USUÁRIOS ,MERCADO DE TRABALHO .
__________________________
ELEXSANDRA MARTINS CARREIRO
RUA ELIAS OKA NUMERO 1935 - IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64806500 E-mail: elexsandramartins@gmail.com

130

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

O PERFIL DO PROFISSIONAL DO CONTADOR NO MERCADO DE TRABALHO
ERICK MARCIEL BEZERRA LUZ-FAESF
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
MATEUS FERREIRA DE FREITAS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
INTRODUÇÃO O profissional contábil tinha como certeza, após a formatura, que iria praticar sua profissão e assim
teria uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Atualmente, não basta apenas completar o curso superior,
o profissional deve ter características multiprofissionais e estar preparado para romper paradigmas e mudar a forma
como atua e interpreta a informação disponível (Kounrouzan,2012 ). Nesse sentido, Iudícibus (1991, p. 7) diz que,
“para seu benefício profissional e como cidadão, o Contador deve manter-se atualizado não apenas com as novidades
de sua profissão, mas de forma mais ampla, interessar-se pelos assuntos econômicos, sociais e políticos que tanto
influem no cenário em que se desenrola a profissão”. Ott et al. (2011) afirmam que essas mudanças podem justificar a
preocupação com as demandas do mercado e da sociedade, exigindo novas qualificações para a atuação do
profissional contábil. Assim, implicam na qualificação profissional, o conhecimento, as habilidades e atitudes.
OBJETIVO: Verificar o perfil de vagas de empregos para profissionais da área de Contabilidade. Para tal, foi realizada
uma revisão da literatura com artigos publicados na base Spell e no Google Acadêmico, que tiveram essa temática.
METODOLOGIA: foi realizada uma revisão da literatura com artigos brasileiros que tiveram como objetivo analisar o
perfil de vagas de empregos na área de contabilidade. RESULTADOS: Foram analisados quatro artigos que possuíam
como objetivo analisar o perfil das vagas. Kruger et al. (2015) observaram, na região sul, que 82,73% dos anúncios são
para atuação em vagas de auxiliar, 6,05% para o nível de chefia e 11,20% para o cargo de gerência. Para o nível de
auxiliar, a maior demanda das vagas é por profissionais que possuam experiência profissional específica na área
contábil (34,99%) e 28,46% por conhecimentos em contabilidade geral e tributária. Além da formação superior,
conhecimentos específicos na área contábil, especialmente em contabilidade geral e tributária são queridos. Santos et
al. (2015) identificaram, na região Nordeste, que 71% dessas vagas foram destinadas para serviços de apoio, 19% para
chefia e 10%, para gerência. Assim 58,44% das vagas exigiam profissionais com conhecimento em Contabilidade Geral
e Tributária; 30,56% eram direcionadas a profissionais com domínio na área de Tecnologia da Informação e áreas não
específicas da Contabilidade; e 11% exigiam especialidades nas áreas de Contabilidade Gerencial, Gestão Empresarial
e Normas Contábeis Internacionais e convergência das normas brasileiras. Tamer et al.(2013) identificaram, na região
Norte, que 66% das vagas eram destinados a cargos auxiliares, 22% a cargos de chefia e 11% a cargos de gerência.
Para os níveis auxiliar e de chefia, os conhecimentos mais demandados foram os relacionados à contabilidade geral e
tributária e tecnologia da informação. E que a experiência profissional e especialização ou MBA foram altamente
demandados para todos os níveis hierárquicos. Faria e Queiroz (2007) analisaram 780 ofertas de emprego na área
contábil na cidade de São Paulo Destas, 69 ofertas (8,8%) requeriam conhecimentos em padrões contábeis,
observaram também que a maior procura é pelo cargo de analista (39,1%), ou seja, por um profissional em fase inicial
de carreira. A busca por Analistas com conhecimentos de Contabilidade Internacional representou 47,3% das ofertas
existentes, característica e legalmente, destinadas aos profissionais com formação em Ciências Contábeis (63%); e
algumas que não exigem exclusivamente essa formação (20%);. CONCLUSÃO: O estudo apresenta uma análise do
perfil das ofertas de vagas na área contábil. Observou-se que a maior parte das vagas são voltadas para a contratação
para o nível auxiliar, ou seja, há uma alta demanda pelo mercado de trabalho para o profissional que está no início de
carreira.
PALAVRAS-CHAVE: Profissional contábil; Perfil do profissional contábil; Habilidades e competênci
__________________________
erick marciel bezerra luz
CONJUNTO HERMES PACHECO, Q:A C: 37 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erickmarciel13@hotmail.com
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO PI
ROZY RODRIGUES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO FAESF
JACIARA PEREIRA DE SOUSA-FAESF
MARLON HENRIQUE RODRIGUES ALVES-FAESF
JOSÉ HOTÁVIO MORAIS ANDRADE-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

A sífilis é uma doença infecciosa, contagiosa e afeta mundialmente um número elevado de gestantes. É
uma doença de evolução crônica, sendo sua transmissão pela relação sexual desprotegida. A Sífilis
Congênita é a infecção do feto pelo Treponema pallidum, transmitida por via placentária, em qualquer
momento da gestação ou estágio clínico da doença em gestante não tratada ou inadequadamente tratada.
. Segundo boletim epidemiológico de 2016, em gestantes, no ano de 2015, a taxa de detecção da sífilis foi
de 11,2 casos de sífilis em gestantes a cada 1.000 nascidos vivos, considerando o total de 33.365 casos da
doença. O pré-natal é de fundamental importância tanto para a mãe quanto para a criança, avalia o
desenvolvimento e detecta doenças através de exames que são solicitados e oferecidos á mãe para a
realização. Essa pesquisa tem como objetivo demonstrar o perfil epidemiológico de sífilis congênita no
município de Floriano- PI. Para a pesquisa foi separados um total de onze artigos, apenas oito constituíramse em material de analise. Os sites utilizados para pesquisas foram SINAN- Sistema de Informações de
Agravos de Notificação, BIREME, Google acadêmico, LILACS. Foram notificados quatro casos de janeiro a
junho de 2017 no município de Floriano-PI. Nos casos encontrados todas foram diagnosticadas no
momento do parto; nenhum dos parceiros foram tratados; duas mulheres realizaram o pré-natal, uma não
realizou e outra foi ignorada; em relação ao tratamento: duas não foram tratadas e as outras duas fizeram
o tratamento inadequado. Os fatores sociais, culturais, econômicos, idade, escolaridade e a ocupação
também são importantes, pois, produzem impactos sobre a saúde e a doença dos indivíduos. . A sífilis é
uma doença curável e evitável. O pré-natal é importante para acompanhar a mãe e o feto, sendo possível
seu diagnóstico precoce evitando a transmissão vertical e suas complicações.
PALAVRAS-CHAVE: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PREVALÊNCIA, SÍFILIS CONGÊNITA.
__________________________
ROZY RODRIGUES DA SILVA
ROD. BR 343 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: rozysilva369@hotmail.com
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A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO
PRISCILLA DOURADO DE ARAÚJO RODRIGUES-FAESF
LEYLLANNE DA SILVA SOARES-FAESF
CINTHIA RAYANNE ALMEIDA FONSECA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

INTRODUÇÃO: A inclusão do assistente social no âmbito educativo contribui positivamente no
desenvolvimento dos alunos, como também de toda comunidade escolar, pois o mesmo possibilita a
construção de diversas ações e intervenções no sentido de esclarecer e levantar discussões, abrindo
espaços de diálogos procurando minimizar os problemas e conflitos que permeiam o meio educacional.
Segundo Backhaus, (1992) o assistente social tem papel relevante dentro do contexto educacional, pois
este possibilita atividades integradoras, proporciona o diálogo e as articulações dos saberes entre a
comunidade escolar. OBJETIVO: Mostrar a importância do assistente social no contexto educacional
METODOLOGIA: Este artigo é de cunho descritivo e bibliográfico CONCLUSÃO: O assistente social é de suma
importância no espaço escolar ,pois o mesmo contribui positivamente no que tange as questões sociais que
envolvem os sujeitos da comunidade escolar, proporcionando ações de melhorias garantindo o
envolvimento e participação de todos no exercício pleno da cidadania, quanto ações que visem melhorias
dos indivíduos em seu aspecto pessoal.
PALAVRAS-CHAVE: Assistente Social.Educação.Comunidade escolar
__________________________
PRISCILLA DOURADO DE ARAÚJO RODRIGUES
RUA SÃO JOÃO - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800360 E-mail: priscillaa.social1993@outlook.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO
AMANDA ELLEN SILVA SANTOS-FAESF
CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FAESF
FILIPE SOARES VIEIRA-FAESF
TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

O câncer de colo de útero (CCU) é a neoplasia com maior potencial de prevenção e cura se diagnosticada
precocemente. O profissional enfermeiro tem participação fundamental e imprescindível na prevenção,
atuando de forma profilática, orientando aos pacientes a prática de sexo seguro através de uso de
preservativo, pode ser considerada como forma primária de prevenção que o enfermeiro vai enfatizar na
educação para saúde da população feminina e seus eventuais parceiros. O objetivo dessa pesquisa é
mostrar a importância da assistência de enfermagem na prevenção do câncer de colo do útero. Trata-se de
uma revisão bibliográfica, cuja pesquisa foi realizada durante o mês de setembro e outubro de 2017. Os
artigos foram obtidos através de bases de dados eletrônicas como Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), INCA,
Manuais do Ministério da Saúde, Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Revistas Eletrônicas de Enfermagem. Foram encontrados
10 artigos publicados no período compreendido entre os anos de 2011 e 2017 que correspondem ao
objetivo do trabalho. Após análise dos mesmos, chegou-se a duas categorias analíticas: assistência de
Enfermagem e prevenção do câncer do colo uterino. Observou-se nos artigos analisados que os principais
fatores de risco para o Câncer do Colo do útero estão relacionados à multiplicidade de parceiros, ao inicio
precoce da atividade sexual; tabagismo; o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, baixas condições
socioeconômicas; multiparidade, infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV); higiene íntima inadequada;
menstruação precoce e menopausa tardia. A prevenção para o HPV pode ser feita por meio do uso do
preservativo (camisinha). Assim, o profissional de enfermagem tem uma atuação fundamental na
prevenção e detecção do câncer de colo de útero, pois o enfermeiro é responsável por sensibilizar as
mulheres acerca da realização do exame preventivo (Papanicolau), por meio de programas educativos na
Unidade de Saúde ao qual esta está inserida e tem papel importante nas ações de promoção da saúde e de
prevenção do câncer do colo do útero pela sua atuação diretamente junto às mulheres na faixa de idade de
25 a 64 anos, posto que, é esse profissional que realiza o preparo, a coleta do material para o exame e o
acompanhamento dessas mulheres no território da Unidade Básica de saúde. Conclui-se que a atuação do
profissional enfermeiro é fundamental na assistência a mulher, com atenção voltada a prevenir o câncer
cervical na promoção de ações de educação em saúde fornecendo à mulher informações relevantes acerca
da doença e do resultado do exame a fim de combater o alto índice de câncer de colo uterino.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA, ENFERMAGEM.
__________________________
AMANDA ELLEN SILVA SANTOS
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SA - SAO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: aaellen1995@gmail.com
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ESTUDO DE CASO SOBRE OSTEOPOROSE
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF
DENIZE GONÇALVES BRITO-FAESF
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF
THAMYRES DA SILVA SANTOS-FAESF
CONCEIÇÃO CAENNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

Introdução: Trata-se de um estudo de caso aplicado a uma paciente acamado em domicílio com diagnóstico médico de de
Osteoporose, Artrose, Arritmia e Hérnia umbilical, é assistido pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, utilizando as
etapas do precesso de Enfermagem,e indentificação dos diagnósticos de Enfermagem propostos pela NANDA.Objetivo:
Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. Metodologia: Tratar-se de um estudo de caso, com
enfase na Sistematização da Assistência de Enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. Resultado e Discução: R.M.C.S de 91
anos acamada, dona de casa, viúva com diagnóstico médico de de Osteoporose, Artrose, Arritmia e Hérnia umbilical. Mora em área
urbana com saneamento básico, cuidado pessoal aprentava asseada, com roupas limpas, com cabelos, boca e unhas higienizados.
Seu hábito higienico é de no mínimo três banhos por dia, sendo manhã, tarde e noite. Em relação á sua atividade física, encontra-se
aposentada, apresenta dificuldade em conciliar o sono, não faz exercício progamado, usa TV como recreação e lazer. Alimenta-se
três veszes ao dia, sendo somente dieta líquida, como: sopas, caldos e sucos. Eliminações fisiológicas presentes e normais (s ic).
Encontra-se no periodo de menopausa, e sem relações sexuais. Ao exame fisico apresentou normotenso, normorcardio,
eupneico,afebril. Em estado de desnutrição, nivel de consciência, acordada, consciente . Pele e tecidos sem alterações, crânio sem
anormalidades, com diminuição da acuidade visual, com uso de óculos. Mucoso nasal e bucal sem anormalidades, tórax e mamas
sem alterações anatômicas. À ausculta pulmonar normal com murmúrios vesiculares presentes, oxigenação ao ar ambiente,
coração com arritmia, precordio sem alterações. Abdomem, globoso, com presença de ruídos hidroaérios e com cicatriz de incisão
cirúgica. Genitália sem alterações anatômicas. MMSS e MMII apresentam-se pulsos perifericos palpáveis. Idosa faz uso de
Clortalidona 12,5 mg, Doreme pregabolina 75mg, OHDE colecalciferol 7.000ui, Succinato de metopolol 25mg, e ácido
acetilsolicelico 81mg. Interaçao social normal, costuma pedir ajuda para os familiares e amigos, possui crença religiosa, possui
convênio, seguro de saúde, orientada quanto ao conhecimento sobre o seu problema de saúde, é totalmente dependente para seu
autocuidado, refere-se está desanimada quanto as mudanças percebidas no humor ou nos sentimentos após ter reconhecimento
do seu problema de saúde. DIAGNÓSTICO DE ENFERGEM: Risco para lesão relacionado com o potencial de fraturas. Mobilidade
fisica prejudicada relacionada com a limitação da flexão da coluna vertebral. Dor crônica relacionada com o estresse aplicado aos
ossos com redução da massa óssea. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Oferecer apoio emocional e tranquilidade para ajudar o
paciente com a mobilidade limitada. Oferecer uma dieta balanceada e rica em nutrientes que favoreçam o metabolismo ósseo, tais
como Vitamina D, Cálcio e proteínas. Administrar analgesicos e calor para aliviar a dor de acordo com a prescrição.
Na osteoporose, um distúrbio metabólico ósseo, aumento da taxa de reabsorção e redução da taxa de formação óssea, resultando
na redução da massa óssea. Os ossos perdem cácio e fosfato, tornam-se porosos, quebradiços e são suscetíveis às fraturas. A
imobilidade que acompanha uma fratura pode agravar a osteoporose. Os sinais e sintomas da osteoporose são dor lombar, que se
desenvolveu lentamente por vários anos ou que começou subitamente, com colapso vertebral, dor lombar e dor irradiada ao redor
do tronco, que são agravada por qualquer movimento. O diagnóstico da osteoporose e realizadas pelas radiografias, exames de
sangue, a biopsias ósseas, a tomografia computadorizada e as cintilografias ósseas. Para controlar a perda óssea, atenuar a d or e
evitar fraturas adicionais, o tratamento focaliza um programa de fisioterapia com exercícios suáveis e atividades e tratamentos
farmacológicos para retardar a progressão da doença. Os dispositivos de suporte, como cinta lombar, ajudam a manter a
mobilidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a Osteoporose é uma das pricinpais doenças que acometem os idosos,
princimpalmente mulheres. E a melhor forma de previnir-la é por meio de dietas balanceadas e ricas em cálcio,vitamina D, e
cuidados diarios para a prevenção de quedas, principalmente as fraturas.PALAVRAS CHAVES: osteoporose,menopausa,atividadade
fisica.
PALAVRAS-CHAVE: OSTEOPOROSE,MENOPAUSA,ATIVIDADE FISICA
__________________________
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 74800000 E-mail: valdines_sepulvida59@hotmail.com
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS CUIDADORES DE ACAMADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
LANA LETICIA SILVA-FAESF
JAYRA ADRIANNA DA SILVA SOUSA-FAESF
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF
YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF
SÁVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLÊTO-FAESF

O cuidador é um individuo que presta assistência a quem necessita de cuidado físico no enfrentamento de
doença e não tem capacidade para o auto cuidado. Dados apontam que com o aumento da expectativa de
vida e consequentemente, o crescimento do envelhecimento demográfico, além do aumento de doenças
crônicas degenerativas incapacitantes e os elevados casos de acidentes em quer as vítimas tornam-se
dependentes observou-se a necessidade cada vez maior do cuidador. Os cuidadores por terem uma
dedicação permanente, a assistência contínua está sujeitos a alterações na qualidade de vida e até mesmo
problemas patológicos. O objetivo do estudo é conhecer o que há de atualizado na literatura cientifica
sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos cuidadores de acamados. A pesquisa trata-se de um
estudo bibliográfico, cuja finalidade foi conhecer as atualizações cientificas sobre as principais dificuldades
enfrentadas pelos cuidadores de pacientes restrito ao leito. Foi realizado uma pesquisa com 13 artigos em
bases dos dados Scientific Electronic Library Online (Scielo),Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde
(BVMS) foram pesquisados artigos de 2012 a julho de 2017. Os resultados encontrados nos artigos
analisados evidenciam que os cuidadores apresentam dificuldade na assistência prestada ao acamado,
sobretudo, por falta de formação/preparaçãa, mudança na sua rotina e sobrecarga fisíca e emocional, pelo
acúmulo de funções e tipos de tarefas que assumem, e constatou-se a importância da atuação dos
programas públicos de saúde frente aos cuidadores de acamados. Concluiu-se que este estudo permitirá
aos programas de saúde pública analisar e refletir sobre a atenção dada aos cuidadores, abrir discussões
sobre assistência ao cuidador, e identificar os problemas relados pelos cuidadores.
PALAVRAS-CHAVE: CUIDADORES, DIFICULDADES, ASSISTÊNCIA, ACAMADOS
__________________________
LANA LETICIA SILVA
TRAVESSA VERIADOR MARIANO JOSÉ DE MORAIS - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: lanna_leticia10@hotmail.com
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AÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL NA PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPSIA EM UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE DE FLORIANO-PI
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF
JESSICA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA-FAESF
LETÍCIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF
LANAY SARAIVA DA SILVA-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia tem etiologia desconhecida, sendo considerada uma patologia especifica da gestação que
surge após a 20ª semana de gestação, a condição também é chamada de toxemia ou doença hipertensiva específica da
gravidez (DHEG). Durante a realização do pré-natal e possível diagnosticar uma variedade de doenças, que por sua vez
podem ter o seu quadro clinico reversível quando detectadas no início. O acompanhamento ao pré-natal tem importância
imprescindível para manter uma gravidez segura dando ênfase na prevenção assistência emocional durante o período
gestacional. O Pré-Natal é o nome dado para o acompanhamento da gestante e ao feto, sendo importante e necessário para
a detecção precoce de algumas patologias especificas da gestação. O principal objetivo do pré-natal é prestar assistência de
qualidade e humanizada a mulher em idade fértil. É importante orientar os grupos de gestante quanto as alterações e
modificações do seu próprio corpo, ajudando-as entender que essas eventualidades são consideradas normais durante o
período gravídico. OBJETIVO: Identificar quais as ações de enfermagem são realizadas no Pré-Natal para a prevenção da PréEclâmpsia em Unidades Básicas de Saúde de Floriano - PI. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido
um estudo exploratório, descritivo com abordagem quali-quantitativo. Sendo está a melhor forma para entrevistar as
gestantes no 1º, 2º e 3º trimestre de gestação através da coleta e análise de dados, a respeito das ações de enfermagem
durante a consulta pré-natal na prevenção da pré-eclampsia. Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de um
questionário com dados referentes aos objetivos que guiaram a pesquisa, a partir de dados coletados através de uma
avaliação sistemática. A avaliação foi baseada diante dos objetivos norteadores da pesquisa. A pesquisa consiste em verificar
as das ações de enfermagem são realizadas durante a consulta pré-natal para prevenção da pré-eclâmpsia, tais como idade,
patologias mais comuns, diagnóstico precoce (Clinico e Laboratorial) e outros. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados
foram obtidos por meio da aplicação de um questionário com dados referentes aos objetivos que guiaram a pesquisa, a
partir de dados coletados através de uma avaliação sistemática. A avaliação foi baseada diante dos objetivos norteadores da
pesquisa. A pesquisa consiste verificar as ações de enfermagem são realizadas durante a consulta pré-natal para prevenção
da pré-eclâmpsia, tais como idade, patologias mais comum, diagnóstico precoce (Clinico e Laboratorial) e outros. De acordo
com dados obtidos, mostrou uma prevalência de idade entre 21 a 30 anos corresponde a (59,38 %), esses dados ajudam a
confirmar que durante esse intervalo de idade tange para coincidir com o período reprodutivo da mulher. Sabidamente a
idade materna é um fator determinante de complicações durante o período gravídico, que mais contribui para a
predisposição dessas gestantes a ter problemas no pré e pós-parto. Quanto aos sintomas da pré-eclâmpsia HAS, edema e
proteinúria na urina prevaleceu com (56,25), dor de cabeça, dor abdominal e náuseas (28,125), vômito, náuseas, tontura
(15,625). A identificação precoce desses sintomas é um dos pontos para equipe está em alerta que tem a finalidade de
diagnostica a doença ou ainda diminuir os riscos referente a mãe-bebê. A pré-eclâmpsia permanece como uma síndrome
cercada de incertezas em relação à sua etiopatogenia. O avanço no conhecimento de seus mecanismos fisiopatológicos tem
permitido uma revisão de sua classificação baseada não apenas em achados clínicos. CONCLUSÃO: Com presente estudo foi
possível demonstrar a importância na qual acompanhamento da consulta pré-natal tem, haja vista que deve ser iniciado o
mais precocemente ajudando assim na detecção das complicações e intercorrências clinicas que podem acometer a mulher
no período gravídico, quando identificadas durante o pré-natal devem ser encaminhadas esta gestante para atendimento de
alto risco. Diante do exposto esse trabalho permitiu avaliar as ações de enfermagem que previne a pré-eclâmpsia, qualidade
da assistência prestada a mulher durante a consulta pré-natal assim como as doenças que mais acometem as gestantes.
PALAVRAS-CHAVE: Pré-eclâmpsia,Conhecimento,Gestantes.
PALAVRAS-CHAVE: Pré-eclâmpsia,Conhecimento,Gestantes.
__________________________
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 74800000 E-mail: valdines_sepulvida59@hotmail.com
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Análise comparativa da musculatura respiratória no paciente de pós-operatório abdominal utilizando
a manovacuometria.
ANGELINA MARIA RODRIGUES LEAO-FAESF
ANTONIA MARIA PEREIRA FERREIRA-FAESF
FRANCISCO NERY DA FONSECA NETO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Resumo
Introdução: A força muscular é mensurada pela Manovacuometria na qual consiste, em determinar com
ótima precisão as alterações na musculatura respiratória, pois permite a mensuração da força da
musculatura inspiratória e a força da musculatura expiratória, determinada pela pressão negativa e pressão
positiva. A mensuração da força dos músculos respiratórios tem inúmeras aplicações, como: diagnosticar
insuficiência respiratória por falência muscular; diagnosticar fraqueza, fadiga, auxiliar na elaboração de
protocolos terapêuticos, entre outras funções. (ROBACHER, s.d). Objetivo: Analisa a força da musculatura
respiratória em paciente de pós cirurgia abdominal utilizando o método da Manovacuometria para obter os
resultados. Mensurando a capacidade funcional dos músculos inspiratório e expiratórios. Comparar o caso
do paciente de 45 anos no pós-operatório de cirurgia abdominal e suas capacidade funcionais musculares
respiratórias com valor referencial de uma pessoa normal da mesma idade. Buscando os possíveis fatores
que levaram a alterações em possíveis incapacidades encontradas. Métodos: O estudo se caracterizou se
pela análise, do caso do paciente de 45 anos de idade, do Hospital Regional Tibério Nunes, na cidade de
Floriano-PI. Levando em consideração o critério da cirúrgia abdominal. Realizou-se uma avaliação da força
muscular respiratória no pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia abdominal.
Resultados/Discursão: Todo procedimento cirúrgico promove algum grau de disfunção respiratória, mesmo
quando os pulmões não se encontram diretamente envolvidos. Anestesia, uso de ventilação mecânica
invasiva, hipoventilação dependente da dor, imobilização e depressão do sistema nervoso central imposta
pela ação de drogas anestésicas, intubaçao e ineficácia da tosse, representam apenas alguns dos elementos
potencialmente capazes de alterar a mecânica respiratória e comprometer a ventilação pulmonar do
paciente (FORD et al., 1983; MIMICA et al., 2007; GASTALDI et al., 2008). Foi realizado a coleta de dados
onde o paciente de 45 anos havia passado por cirurgia abdominal com um longo período de internação,
com uso de anestésico e sedativos, acamado com a considerável disfunção respiratória na fase inspiratória.
Considerações Finais: No estudo do caso do paciente de 45 anos, no pós-operatório foram avaliados suas
capacidade muscular funcional, no qual foram encontrados os valores que apresentaram alterações de PI
máx e PE máx, principalmente de PI máx. Foram levados em consideração o estado de saúde que o
paciente encontrava-se, que contribuíram para alterações dos respectivos valores pois o paciente
apresentava-se no estado de longa internação com uso de anestésicos e sedativos e foram realizados os
teste em posição de decúbito dorsal pois o mesmo não encontrava-se capaz de realizar em posição
sentado.
PALAVRAS-CHAVE: Manovacuometria; Musculatura; Pós-operatório.
__________________________
angelina maria rodrigues leao
FRANCISCA DE SOUZA LIMA - sambaiba velha
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelina.leao@hotmail.com

138

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

A PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS DE BAIXA RENDA
HERISSON FELINTRO DA ROCHA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS-FAESF
ANNANDA REGINA RODRIGUES ROSA-FAESF
MYKAELLE DANTAS DE SOUSA-FAESF

INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva é caracterizada pela diminuição na produção de ferro o qual é o
principal responsável pela formação da hemoglobina que é uma proteína constituinte das hemácias, com
finalidade de transportar Oxigênio (O²) dos pulmões para os tecidos do corpo. OBJETIVO: A presente
pesquisa tem por objetivo investigar a prevalência da anemia ferropriva em crianças de classe
socioeconômica baixa. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura do tipo
exploratória e com abordagem qualitativa. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS,
SCIELO e BVS. DESENVOLVIMENTO: A anemia em crianças impede ou dificulta a evolução do crescimento,
as alterações nos hábitos comportamentais ou psíquicos, menor rendimento na escola, ocasionando assim
uma diminuição na qualidade de vida da criança em decorrência dos fatores em geral que retardam o seu
desenvolvimento. CONCLUSÃO: Contudo, podemos observar o prejuízo alimentar que as crianças
pertencentes a famílias de classe socioeconômica baixa adquirem por não terem condições suficientes de
ter uma alimentação adequada, equilibrada e rica em ferro.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA FERROPRIVA; ANEMIA EM CRIANÇAS DE BAIXA RENDA; ANEMIA POR CARÊNCIA
DE FER
__________________________
HERISSON FELINTRO DA ROCHA
RUA JOAO DANTAS / Nº 1935 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: irapua.farmacia@gmail.com
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O JUS POSTULANDI NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL
EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
ADAIRLY CAMPELO BOTELHO-FAESF
TATIANE DUARTE ALMEIDA TOMAZ-FAESF
EVANDA MARIA CARVALHO MOREIRA-FAESF

INTRODUÇÃO: O Juspostulandi no Juizado Especial Federal é considerado um meio de acesso à justiça sem
a presença de um advogado nas causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários
mínimos. Os juizados especiais tem como objetivo facilitar o acesso da população à justiça, bem como
tornar mais célere e efetiva a prestação jurisdicional tendo como princípios informativos a oralidade, a
simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. O Juizado Especial Federal (JEF),
objeto dessa pesquisa, é regido pela Lei nº 10.259/2001 aplicando-se também de forma subsidiária a Lei nº
9.099/1995. OBJETIVOS: Observar a efetividade do Jus Postulandi no Juizado Especial Federal.
METODOLOGIA: Pesquisa de natureza bibliográfica tendo como fonte de coleta de dados a legislação,
jurisprudências, doutrinas jurídicas, artigos científicos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O acesso à justiça foi
facilitado com a criação dos Juizados Especiais permitindo assim a resolução das pequenas demandas de
forma mais célere e sem custos com advogados. Uma ferramenta valiosa que a Carta Magna determinou
que fosse implantada. Assim, é possível concluir que o Jus Postulandi é o direito dado as partes de
ingressarem com uma ação judicial independentemente de habilitação técnica, tornando o judiciário mais
próximo
do
cidadão
que
tem
um
litígio
menos
complexo
para
solucionar.
Palavras-chave:
JUS
POSTULANDI.
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.
PRINCÍPIOS.

PALAVRAS-CHAVE: JUS POSTULANDI.JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.PRINCIPIOS.
__________________________
EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO
QUDRA C CASA 13 - CONJ PARAISO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808105 E-mail: erogomes@bol.com.br
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A IMPORTÂNCIA DE UMA REDE COLETORA DE ESGOTO EM FLORIANO-PI
ANDERSON LUIZ DA SILVA AGUIAR-FAESF
KEVEN BARBOSA DA SILVA CUNHA-FAESF
ANDERSON DE OLIVEIRA FREIRE-PROFESSOR FAESF

Ao analisar a questão de saneamento básico no Brasil, ação de responsabilidade governamental, que tem
por objetivo viabilizar melhores condições de vida para a população, constata-se que ao longo da história
deste país muito se tem deixado a desejar neste aspecto. No Brasil somente em 1933 que o engenheiro J.P
de Jesus apresentou um estudo pioneiro na área de saneamento que foi sobre a degradação das águas do
rio Tietê que já apresentava sinais de perigo de infecção e poluição. As lacunas são imensas e a falta de
atuação e compromisso do poder público nesta área é visível principalmente no nordeste brasileiro, o
Estado do Piauí, por exemplo, é o sexto do país com o maior número de municípios sem o acesso à rede de
esgoto. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar a real necessidade de uma obra de
esgotamento sanitário. O município de Floriano não possui sistema público de esgotamento sanitário,
como há razoável estrutura urbana, ruas pavimentadas, comércio ativo e serviços de saúde pública,
educação e segurança atendendo as necessidades locais, não havendo sistema de esgotamento sanitário e
considerando as condições social, econômicas e hidrológicas da localidade, os riscos de serem
desenvolvidas doenças de veiculação hídrica são preocupantes. Tem como ferramenta metodológica
pesquisa bibliográfica. Considerando a importância de modificar de maneira qualitativa as ações de
infraestrutura relacionadas ao Meio Ambiente no município de Floriano e para execução de tal serviço se
faz necessário um planejamento e estudo adequado para prevê os problemas a serem encontrados. Assim,
a proposta visa à melhoria das condições de vida local mediante uma ação mais enérgica do poder público
para a realização de obras de saneamento básico. Portanto, é notável que seja essencial uma rede de
esgoto
com
total
qualidade,
evitando
assim
problemas
ambientais
e
sociais.

PALAVRAS-CHAVE: SANEAMENTO. MEIO AMBIENTE. INFRAESTRUTURA.
__________________________
ANDERSON LUIZ DA SILVA AGUIAR
RUA JOÃO DANTAS - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: andersonluag@gmail.com
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UMA ABORDAGEM SOBRE OS ASPECTOS RELACIONADOS A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO-FAESF
RAIMUNDO MARTINS NEIVA FILHO-FAESF
CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO-FAESF
ANA MANUELA CARVALHO SILVA-FAESF
KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF

INTRODUÇÃO: Entende-se por improbidade a conduta considerada inadequada por desonestidade, descaso
ou outro comportamento impróprio. Os atos de improbidade estão dispostos na Lei nº 8.429/1992
conhecida como LIA (Lei de Improbidade Administrativa). Esta lei trouxe uma maior proximidade entre o
Direito e a moral. O princípio da moralidade está expresso no artigo 37, caput, da Constituição Federal de
1988. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho é verificar a relação existente entre a Constituição Federal
brasileira e a Lei de Improbidade Administrativa e identificar as sanções previstas para quem comete os
atos de improbidade. METODOLOGIA: A pesquisa é de natureza bibliográfica tendo como fonte de coleta
de dados pesquisas na legislação, jurisprudência, doutrinas jurídicas, artigos científicos. RESULTADOS:
Observou-se que a improbidade vem das condutas dos agentes públicos contrárias as normas morais e que
as vantagens indevidas são obtidas por meio do exercício abusivo das funções exercidas por tais agentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Lei de Improbidade é aplicada para os agentes públicos que praticam condutas
ímprobas. As sanções para tais agentes estão previstas na Constituição Federal no artigo 37, § 4º que
posteriormente foi regulamentada no artigo 12 da LIA. A Lei de improbidade possui natureza jurídica de lei
nacional e se aplica a todos os entes que compõe a unidade federativa.
PALAVRAS-CHAVE: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.CONSTITUICAO FEDERAL.PRINCIPIOS.MORALIDADE.
__________________________
EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO
QUDRA C CASA 13 - CONJ PARAISO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808105 E-mail: erogomes@bol.com.br
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ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF
THAMYRES DA SILVA SANTOS-FAESF
VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF
DENIZE GONÇALVES DIAS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

Introdução: No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 250.000 mortes por ano, e a hipertensão
arterial sistêmica (HAS) participa de quase metade delas. Estudos recentes mostram que, entre os idosos, sua prevalência
varia de 52% a 63% o que permite identificar a HAS como um problema de saúde pública, conferindo ao paciente um alto
risco cardiovascular. Objetivo: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. Metodologia:
Trata-se de um estudo de caso com ênfase no histórico de Enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. Resultados e
discussão: P.P.C ,idoso 78 anos ,aposentado e lojista ,casado, hipertenso, faz uso de Tenadren, para controle da Hipertensão
Arterial e suplemento vitamínico, reside em casa própria em área urbano, no trabalho não costuma movimentar-se, sono e
repouso satisfatório ,não tem o habito de praticar exercícios físicos, tem como única atividade recreativa a ida
semanalmente a igreja, alimenta-se com frequência de frutas e verduras cruas , alimenta-se de carnes vermelhas com maior
frequência, ingestão de suco, agua e café uma vez ao dia, eliminações fisiológicas normais, atividade sexual regular. Ao
exame físico: apresentava-se normotenso, normocardio, eupnêico e afebril, nível de consciência e deambulação normal,
acuidade visual diminuída, antecedente cirúrgico de catarata em olho direito, presença de prótese dentária, ausculta
pulmonar: murmúrios vesiculares presentes, coração: bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos, abdome: presença
de ruídos hidroaéreos, interação social normal, possui crença religiosa, utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS,
orientado quanto a seu problema de saúde, alimentação e complicações da patologia. Independente quanto ao auto
cuidado. A Hipertensão Arterial é um dos principais fatores de risco cardiovascular e pode resultar em consequências graves
a alguns órgãos (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos), É uma doença crônica multifatorial, de detecção muitas vezes
tardia por sua evolução lenta e silenciosa. A hipertensão arterial é um importante fator de risco para doenças decorrentes
de aterosclerose e trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por acometimento cardíaco, cerebral, renal e
vascular. As alterações das propriedades vasculares da aorta, que ocorrem com o envelhecimento, têm importante papel na
gênese e progressão da HAS. O controle pressórico dos pacientes hipertensos dentro dos parâmetros das diretrizes é uma
das formas de se avaliar a qualidade assistencial na HÁ. Diagnóstico de Enfermagem: Atividade de recreação deficiente
relacionado á ausência de interesse por atividades desse tipo caracterizado por pouca ou ausente pratica de atividade
recreativa, intervenções: orientação para variar a rotina diária, quando possível Incluir o indivíduo no planejamento do
horário para a rotina diária; ajudar paciente a variar o ambiente físico, quando possível. Discutir os hobbies apreciados
anteriormente. Proporcionar material de leitura, rádio, televisão, livros gravados; Desencorajar o uso da televisão como
fonte primária de recreação, exceto quando for extremamente desejada. Estilo de vida sedentário relacionado á interesse
insuficiente por atividade física caracterizada por atividade física diária inferior á recomendada para o gênero e a idade,
intervenções: orientar paciente quanto aos benefícios da pratica de exercícios físicos; alertar cliente quanto aos riscos à
saúde por conta do sedentarismo; atendimento multiprofissional juntamente com educador físico, para elaboração de plano
para realização de atividade física; estimula para adesão ao plano de cuidados e a mudança no estilo de vida. Considerações
Finais: Observou-se no caso estudado, que o paciente mesmo não possuindo o habito de realizar atividades físicas com
frequência, e não participando de atividades recreativas, além da espiritual, o fato de levar uma vida sem excessos e de
acordo com os preceitos da sua religião, estes constituem-se os pontos fundamentais para o controle da patologia e de
possíveis agravos fisiopatológicos relacionados a hipertensão arterial sistêmica.
PALAVRAS-CHAVE: ESTUDO DE CASO;HIPERTENSÃO ARTERIAL;
__________________________
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
AVENIDA SANTOS DRUMOND - CONJUNTO PARAÍSO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jefersonbarbosa2015@outlook.com
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SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI 1 - UM RELATO DE EXPERIENCIA
ALINNE DAYSE REIS MESSIAS RIBEIRO-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
ALEX DOUGLAS NOLETO DA CRUZ-FAESF
ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF

INTRODUÇÃO A Síndrome de Arnold Chiari foi descrita pela primeira vez em 1893, afetando entre 6% e 8% da
população mundial, acometendo principalmente em mulheres. Caracterizada como uma malformação rara do tipo
congênita que descompõe o sistema nervoso central, na altura da união do pescoço e a cabeça. A gravidade dos
sintomas pode aparecer na infância, sendo mais comumente na fase da 3° a 5° década de vida. Logo então a
patologia se divide em três tipos de graus de herniações, as do tipo I, II, III, e IV, envolvendo ou não o tronco
cerebral, classificando também as do tipo 4 . A patologia trata-se de uma malformação que pode acometer até
mesmo hidrocefalia. Na grande maioria dos pacientes que terão uma malformação de Arnold Chiari 1 que é a
forma menos grave da doença, ou seja, o que acomete o deslocamento caudal das tonsilas cerebrais, abaixo do
forame magno, a patologia esta relacionada a “descida” de uma parte do cerebelo chamada tonsila, que é a parte
inferior do cerebelo pelo forame magno, sendo que essa descida comprime o espaço em que o LCR circula, esse
acontecimento pode ser assintomático no qual acontece na maioria dos casos e se tornar sintomático. OBJETIVO O
presente estudo visa relatar a vivência ocorrida com o caso em que teve-se a oportunidade de conviver com o
portador da síndrome de Chiari 1, que atualmente encontra-se com algumas sequelas dificultando a realização de
suas atividades rotineiras, principalmente no comprometimento muscular, na coordenação do equilíbrio, na
marchar e na sua visão, portanto, dependendo parcialmente de cuidados. METODOLOGIA O referente estudo
trata-se de um relato de experiência sobre a vivência de um caso diagnosticado há 15 anos, com a participação
ativa do paciente que convivo parcialmente nas suas rotinas, que baseado na literatura é comum ainda que os
pacientes apresentem dificuldade para se equilibrarem, cefaleias intensas, sensação de fraqueza muscular,
dormência ou mesmo alteração na sensibilidade dos membros, problemas de visão, vertigem, incapacidade de
engolir, redução de habilidades motoras finas, apneia do sono e fadiga crônica. DISCURSÃO No referido caso, o
paciente não faz o uso de medicações, no entanto demanda uma serie de cuidados, priorizando então a
reavaliação médica a cada 12 meses para realização de exames recorrentes baseados na equivalência cirúrgica.
Entretanto sua maior barreira é conseguir realizar todas as atividades rotineiras sem ajuda, pois possui um grande
problema relacionado a macha devido ao desequilíbrio relacionado a síndrome, quanto a visão só consegue ler
com letras grandes, e possui uma grande dificuldade na escrita, obtendo resultado de uma escrita tremulas e
desalinhada. Paciente colaborou com o desenvolvimento do trabalho, assim explicando a ajuda do núcleo familiar
vivenciada em boas condições. CONCLUSÃO O presente trabalho proporcionou mostrar o conhecimento referente
à síndrome de Arnold Chiari 1 , relatando como é a vivencia de um portador, houve uma dificuldade relacionado as
literaturas onde percebeu-se que ainda é pouco discutido a temática desta síndrome, observando que o referido
tema necessita de uma abrangência maior, com mais dados bibliográficos, principalmente em literaturas por se
tratar de ser um tema de difícil acesso. Nessa perspectiva, considera-se relevante o desenvolvimento dessa
pesquisa a qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população, enfatizando a inserção das necessidades dos
portadores e atenção ao cuidado.
PALAVRAS-CHAVE: SINDROME DE CHIARI 1 / ARNOLD CHIARI / CHIARI 1 / PATOLOGIA CEREBRAIS
__________________________
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro
Q.15 / RUA FELIX SÁ - CENTRO
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: alinnedayse13@gmail.com
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ESTUDO DAS PRINCIPAIS ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL:
REVISÃO DE LITERATURA.
ANGELINNE FERNANDES SILVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO:A atrofia muscular espinal é uma doença neuromuscular específica, de origem genética
autossômica, caracterizada pela degeneração dos neurônios motores medulares. É evidenciada pela
alteração do gene Survival Motor Neuron 1 (SMN1), tendo sua localização no braço longo do cromossoma
5q13, onde ocorrem deleções homozigóticas nos éxons 7 e 8 da cópia telomérica do gene SMN1 e nos
éxons 5 e 6 ou ausência completa de outro gene. OBJETIVO: Esse estudo visa demonstrar as principais
abordagens fisioterapêuticas na atrofia muscular espinal. METODOLOGIA: Trata-se de um artigo de revisão
bibliográfica onde foram selecionados 11 artigos, nas seguintes bases de dados: Pubmed, Scielo e Lillacs. As
palavras-chaves foram: fisioterapia, atrofia muscular espinal, protocolo. A busca ocorreu no período de
outubro de 2017, e os critérios utilizados foram artigos publicados entre os anos de 2002 a 2011. Tendo em
vista uma revisão sistemática dessas bibliografias, utilizando as vertentes teóricas de vários autores que
escreveram sobre o assunto. RESULTADO E DISCUSSÃO: Exercícios terapêuticos para pacientes com
doenças neuromusculares devem levar em consideração o curso natural da doença, assim como os efeitos
do exercício no sistema orgânico e as adaptações moleculares observadas em experimentos de curta e
longa duração. Protocolos de treinamento à base de exercícios devem mensurar a intensidade, duração,
frequência e tipo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A fisioterapia em pacientes portadores de atrofia muscular
espinal, deve ser realizada de acordo com sua classificação e sinais que esses pacientes apresentam,
realizando exercícios de acordo com a fase de vida que o paciente se encontra e com as atividades de vida
diária que ele desenvolve, tendo sempre o cuidado de não leva-lo a exaustão, proporcionando assim o
retardo de futuras deformidades e dando qualidade de vida para esses portadores.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA, ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, PROTOCOLO
__________________________
ANGELINNE FERNANDES SILVA
RUA COELHO RODRIGUES - IBIAPABA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelinnefernaandes@gmail.com
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ESTRATÉGIAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM PALMAS/TO.
NATHÁLIA MARIA MENDES GUIMARÃES-FAESF

A gravidade e a complexidade da realidade das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no
Brasil vêm mobilizando diversos setores e instituições governamentais e não-governamentais, na luta pela
defesa dos direitos deste grupo populacional. Neste sentido o presente artigo tem como objetivo principal
relatar as ações interventivas que foram elaboradas no projeto de intervenção, com intuito de sensibilizar,
orientar e esclarecer a comunidade escolar e sociedade civil de Palmas/TO, sobre o alarmante índice de
trabalho infantil na cidade.O programa de erradicação do Trabalho infantil (PETI) tem desenvolvido várias
ações para a erradicação do trabalho infantil em Palmas/TO como a disposição do programa Bolsa
Família.ofertando atividades assistenciais,levando a comunidade informações acerca da temática,bem
como desenvolvendo campanhas de mobilizações como forma de prevenção e promoção.Percebemos que
é de suma importância levantar essa discussão acerca da erradicação do trabalho infantil,haja vista que as
crianças e adolescentes necessitam de atenção e cuidados ,que seus direitos sejam garantidos e
assegurados,para que estes possam viver de forma plena e digna no meio onde estão inseridos.
PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO INFANTIL, PETI .
__________________________
NATHÁLIA MARIA MENDES GUIMARÃES
AVENIDA JOÃO LUIS FERREIRA, 412 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800132 E-mail: nathalia2mg@hotmail.com
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FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA NA PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES PULMONARES EM
CIRURGIAS CARDÍACAS.
SHIRLEY FEITOSA DE MIRANDA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Historicamente, a fisioterapia respiratória tem sido empregada profilaticamente em
pacientes submetidos a cirurgias cardíacas com o objetivo de reduzir o risco de complicações pulmonares,
como a retenção de secreções pulmonares, atelectasias e pneumonia. As complicações pós-operatórias
dependem de fatores pré-operatórios, perioperatórios e pós-operatórios. São considerados fatores préoperatórios: sedentarismo, tabagismo, idade superior a 70 anos, obesidade, diabetes mellitus,
comorbidades previas, em especial doenças pulmonares. Os fatores perioperatórios estão vinculados à
técnica cirúrgica, ao tempo de circulação extracorpórea e medicamentos anestésicos que incluem
depressores do sistema nervoso central e comprometem os reflexos respiratórios mediados pelo centro
bulbar. Já como fatores pós-operatórios são destacados a instabilidade hemodinâmica, disfunção
diafragmática, tempo prolongado de suporte ventilatório invasivo, imobilismo, além do quadro álgico
intenso no período pós-operatório imediato. O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade da fisioterapia
pós-operatória quanto à redução das complicações pulmonares pós-operatória em cirurgias cardíacas.
METODOLOGIA: Tendo em vista o quadro de disfunção pulmonar associado às cirurgias cardíacas e suas
possíveis repercussões, a fisioterapia respiratória tem sido amplamente requisitada com o intuito reverter
ou amenizar tal quadro, evitando o desenvolvimento de complicações pulmonares, com a utilização de
grande variedade de técnicas. RESULTADO: Estudo publicado pela Rev Bras Cir Cardiovasc, em 2009, expõe
a relação entre a função pulmonar pré e pós-operatória e a disposição da deambulação pós-operatória com
tempo de internação hospitalar pós-cirúrgico. Os pesquisadores atentaram-se para os pacientes com uma
capacidade maior para deambulação no pós-operatório e observaram que estes pacientes apresentavam
um menor tempo de internação hospitalar. CONCLUSÃO: As complicações pulmonares no pós-operatório
de cirurgias cardíacas é bastante comum, destacando-se: Pneumonia e Atelectasia. A fisioterapia
respiratória inserida na equipe multidisciplinar tem uma efetividade de extrema importância no
prognostico dessas cirurgias, na prevenção e controle das complicações pulmonares decorrentes do pósoperatório de cirurgia cardíaca e deve ser instituída o mais precocemente possível, à despeito de estudos
que contestam sua eficiência.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA, COMPLICAÇÕES PULMONARES, FISIOTERAPIA
RESPIRATÓRIA
__________________________
SHIRLEY FEITOSA DE MIRANDA
MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO - CAJUEIRO
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: shirley.pi2@otlook.com
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BENEFÍCIOS DO DRY NEEDLING NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL.
FERNANDA THEREZA NUNES DA SILVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARESINTRODUÇÃO: O agulhamento a seco, também é conhecido como Dry Needling, que é caracterizado como
um tratamento especifico para desativação de pontos-gatilho, com utilização de agulhas de acupuntura
que são inseridas na pele e músculo, atuando em nível local, agindo de forma anti-inflamatória e a nível
sistêmico. O agulhamento a seco é uma técnica minimamente invasiva utilizada para desativação do ponto
gatilho (PG)através da aplicação de agulhas de acupuntura no ponto doloroso. É uma técnica rápida e com
limiar baixo de dor, após a aplicação ocorre uma redução da dor e a melhora da função. A Síndrome
Dolorosa Miofascial (SDM) é uma das causas mais comuns de dor musculoesquelética. É muito frequente
na pratica clinica, porém são mal avaliadas e principalmente mal tratadas, no entanto sua característica
mais comum são as dores localizadas nas regiões. OBJETIVO:Este trabalho teve por objetivo identificar a
ação do tratamento do agulhamento a seco no controle da Síndrome Dolorosa Miofascial através de uma
revisão bibliográfica. METODOLOGIA: Apesquisa é de caráter descritivo e apresenta como objeto de estudo
o levantamento bibliográfico, através de uma revisão sistematizada de materiais científicos como artigos e
livros publicados no período 1979 até 2013. Nas buscas, os seguintes descritores, em linguagem
portuguesa, inglesae espanhola, foram considerados: Síndrome dolorosa miofascial, Agulhamento a seco.
RESULTADO:De acordo com a literatura pesquisada o Dry needling uma técnica que envolve a inserção de
uma agulha em um ponto-gatilho sem injetar qualquer medicação e é relatado para ser um eficaz e
eficiente tratamento para reduzir a dor e disfunção somática associado com ponto gatilho em um músculo.
Na técnica são utilizadas as agulhas de acupuntura estéreis de 0,30 mm de diâmetro e 50 mm de
comprimento, onde será inserida na pele durante a palpação do ponto gatilho e lentamente será avançado
até que ele atinja a ponto gatilho e uma resposta de contração seja provocada. As agulhas não são deixadas
no local, eles são removidos uma vez que o ponto de gatilho é inativado.CONCLUSÃO: pode-se afirmar que
o agulhamento a seco faz a sua atuação de forma local, operando como anti-inflamatório de ação
sistêmica, uma vez que nesse processo há liberação de substâncias que melhoram a dor, promovendo
assim a analgesia do paciente acometido pela síndrome de dor miofascial.
PALAVRAS-CHAVE: AGULHAMENTO A SECO, SINDROME DOLOROSA MIOFASCIAL
__________________________
FERNANDA THEREZA NUNES DA SILVA
CONJUNTO HERMES PACHECO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 68400000 E-mail: nandathereza96@hotmail.com
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METODOLOGIA ATIVA E PRÁTICA DOCENTE: FATOR PREPODERANTE NO ENSINO APRENDIZAGEM
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
MARIA LUISA BUCAR MATOS-FAESF

INTRODUÇÃO: As metodologias ativas são métodos inovadores que vem sendo introduzidas nas salas de
aulas, no intuito de contribuir na prática docente, rompendo com as velhas práticas tradicionalistas,
levando a sala de aula novos conceitos, novas abordagens, fazendo com que o professor ora detentor do
saber, seja agora o mediador da aprendizagem, e que os alunos antes mero espectadores, sejam agora os
protagonistas no processo ensino- aprendizagem.OBJETIVO:Descrever a relação entre metodologia ativa e
prática docente como fator preponderante no ensino aprendizagem. METODOLOGIA: Tratou-se de uma
pesquisa descritiva e exploratória, tendo como base as revisões bibliográficas RESULTADOS /DISCUSSÕES
Os estudos apontaram que esse novo método tem causado inquietações por parte de alguns professores,
em virtude dos mesmos não aceitar a utilização dos novos métodos em sala de aula, mantendo-se fiel a
postura de professor tradicional. As leituras evidenciaram também, que os professores que adotaram a
metodologia ativa em sala de aula obtiveram resultados positivos na aprendizagem dos alunos. A pesquisa
também mostrou, que os alunos que adquirem conhecimentos a partir de métodos ativos são alunos
motivados, participativos, dinâmicos, questionadores e produtivos. CONCLUSÃO: Percebe-se então, que a
metodologia ativa influencia de forma positiva no que diz respeito as práticas docentes, e que esta por sua
vez reflete de forma efetiva na aprendizagem, fazendo com que os alunos sejam sujeitos ativos, reflexivos e
críticos, sendo agentes atuantes e participantes de sua aprendizagem e de sua construção de
conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: METODOLOGIA ATIVA. PRÁTICA DOCENTE. ENSINO-APRENDIZAGEM
__________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO,1505 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br
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IMPACTOS ENFRENTADOS PELA MULHER MASTECTOMIZADA
FILIPE SOARES VIEIRA-FAESF
AMANDA ELLEN SILVA SANTOS-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, formando um
tumor, este é o segundo tipo de câncer mais freqüente e mais comum entre as mulheres. Apesar de que
nas fases iniciais o câncer de mama não apresenta sintomas, o principal sinal que pode indicar a presença
do tumor é a palpação de um nódulo endurecido, dor, vermelhidão ou saída secreção pelos mamilos. Uma
das formas de tratamento ao câncer de mama é a mastectomia, uma intervenção cirúrgica radical, porém
não indicada em todos os casos, somente nos casos extremos. Mastectomia é o termo médico usado para a
cirurgia de retirada de um ou dos dois seios, podendo ser total ou parcial, tendo como alvo a área já
atingida pelo tumor ou ainda a que ele venha a se desenvolver. O objetivo dessa pesquisa é Incentivar o
enfrentamento da mulher a mastectomia, com a promoção de estratégias viáveis, bem como, com um
tratamento humanizado. Cuja pesquisa trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa,
realizado com uma mulher mastectomizada em Floriano no estado do Piauí, no mês de outubro de 2017. A
analise dos dados foi realizada segundo o que determina a analise temática, que consiste em identificar os
núcleos de sentido que compõe a comunicação, cuja freqüência ou presença expressa algum significado
para o objetivo visado. Esta tipo de analise é realizado em três etapas: organização dos dados, classificação
dos dados e analise final. Na analise da entrevista permitiu identificar de que forma a entrevistada
vivenciou o diagnostico do câncer e a intervenção as quais ela foi submetida, bem como a forma com que
esta sobrevivente enfrentou toda essa trajetória, desde a descoberta do nódulo ate a confirmação do
diagnostico do câncer, posteriormente a cirurgia. A mulher ao experenciar o câncer de mama e a
mastectomia torna-se fragilizada e passa a diminuir sua alto suficiência e a bloquear sua vida social,
sentimentos evidenciados como medo, desespero e a não aceitação imediata decorrente das alterações
corporais posteriores a cirurgia, isso sem falar na mudança estética apontada como fora dos padrões
impostos a sociedade. Conclui-se que muitas modificações biológicas são geradas pelo câncer de mama,
todavia ressalta-se o papel do enfermeiro, que quando dispensa um trabalho humanizado torna mais fácil o
processo de adaptação das pacientes. Aliado a outros profissionais, família e entidades religiosas se
constituem essencial na superação dos impactos enfrentados pela mulher mastectomizada.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE MAMA, MASTECTOMIA, IMPACTOS, MULHER.
__________________________
FILIPE SOARES VIEIRA
RUA JOSÉ AMANCIO CAVALCANTE - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: felipevieirasenai@hotmail.com
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Os efeitos da massoterapia em pacientes do sexo feminino com fibromialgia.
RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF
GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF
ALYANE OSÓRIO ROCHA-FAESF
VIVIANNE DE JESUS CARVALHO GONÇALVES-FAESF
WENDER LIMA LEAL-FAESF
Introdução: A fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor musculoesquelética difusa e
crônica com presença de pontos dolorosos a palpação (tender points). Além das dores musculares na
região cervical, lombar, ombros, membros superiores e inferiores outros sintomas sempre estão presentes,
impossibilitando o indivíduo de realizar suas tarefas diárias. Uma rigidez que pode vir associada à dor,
fadiga referida como física ou psíquica, presença de parestesia nos locais que se refere dor, cefaleia na
região frontal e dor na nuca, e que muitas vezes está relacionado com alteração de humor, depressão,
ansiedade e irritabilidade proveniente dos distúrbios do sono. Maioria dos indivíduos portadores dessa
síndrome são do sexo feminino. Objetivo: Avaliar, através de uma revisão de literatura, os efeitos da
massoterapia em pacientes do sexo feminino com fibromialgia. Metodologia: O presente estudo foi
realizado uma Revisão bibliográfica da literatura. As buscas foram realizadas em bases de dados
bibliográficas como, Google Acadêmico e Scielo. Onde foram encontrados 82 artigos. Ao finalizar as
pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas. Foram selecionados artigos publicados
entre 2016 e 2017 (incluindo aqueles disponíveis online em 2016 que poderiam ser publicados em 2017).
Foram selecionados artigos escritos apenas em português. Usando os critérios de inclusão e exclusão,
incluídos somente 11 artigos indexados no período entre janeiro de 2016 e setembro de 2017. E exclusos
71 artigos por não conter as informações necessária para revisão literária deste artigo. Resultado: O
principal tratamento massoterapia, realizado é compreendido por atendimento fisioterapêutico com
exercícios físicos resistidos que visam aumentar a força muscular bem como prevenir a dor, além de
diminuir a fadiga muscular. Ambos autores mostraram que a massoterapia é uma forma efetiva de
tratamento da fibromialgia, por gerar efeitos que melhoram significativamente a dor, depressão, cansaço,
rigidez, nervosismo e ansiedade melhorando assim a qualidade de vida do paciente. Considerações Finais:
Considere-se que massoterapia com exercícios resistidos, sobretudo quando de baixa a moderada
intensidade, destacam-se no tratamento e alívio dos sintomas da fibromialgia, por ser de fácil adesão, além
de possibilitar a realização das atividades diárias antes não realizadas pelos pacientes, promover a redução
da dor e fadiga muscular, aumentar o fluxo e oxigenação sanguínea, melhorar a qualidade do sono e as
condições psicológicas, e prevenir hipotrofias musculares.
PALAVRAS-CHAVE: MASSOTERAPIA, MULHER E FIBROMIALGIA
__________________________
RAELMA BRITO OLIVEIRA
RUA JAOA MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: raelmasrn@hotmail.com

151

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA CCIH EM HOSPITAIS PÚBLICOS
VALBER LUZ VELOSO-FAESF
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, diz respeito a um grupo de profissionais da área de
saúde, formalmente designado para, juntamente com a Direção do Hospital, planejar, elaborar, programar,
manter e avaliar a CCIH. Um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo
possível à incidência das infecções hospitalares. Este trabalho tem como objetivo principal promover a
conscientização de pessoas, em nível de decisão, para a importância da constituição de CCIH, órgão
normativo, que centraliza o problema permitindo o pronto reconhecimento dos surtos nas diversas áreas
dos hospitais. Trata-se de um estudo baseado em caráter de literatura bibliográfica e exploratório,
consultados nas bases bibliográficas: LILACS, Google Acadêmico, MEDLINE, SciELO. A infecção hospitalar é
uma das problemáticas existentes dentro de uma unidade de saúde, acarretando um aumento do custo
final de uma hospitalização de uma pessoa enferma, gerando assim uma maior despesa para o hospital. Um
Programa de Controle de Infecção Hospitalar tem pelo menos três objetivos principais: proteger o paciente,
os profissionais de saúde, visitantes e outras pessoas que circulam ou atuam no ambiente hospitalar e
acompanhar esses objetivos de modo eficaz e eficiente, sempre que possível, para garantir o seu alcance.
Portanto é de extrema importância destacar a necessidade de uma CCIH dentro da Unidade Hospitalar, A
CCIH tem o objetivo não somente de prevenir e combater à infecção hospitalar, beneficiando dessa
maneira toda a comunidade assistida, como também de proteger o hospital e o corpo clínico.

PALAVRAS-CHAVE: CCIH, INFECÇÃO, CONTROLE.
__________________________
VALBER LUZ VELOSO
RUA DEFALA ATTEM - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: valber.7@hotmail.com
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Desigualdade social dentro do sistema capitalista
MARIA HERLANE DE HOLANDA LIMA-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
CALINE MARIA MARTINS DA SILVA ARRAIS-FAESF
JANAINA BORGES DE MORAES-FAESF
THAIS SIQUEIRA AGUIAR-FAESF

INTRODUÇÃO: O capitalismo é a forma econômica de produção, produção essas que resulta no capital
produzindo e individual por isso que o Estado não possível o controle do lucro, podendo somente obter
impostos, com isso, a sociedade de forma geral são menos beneficiado no seu processo de políticas de
desenvolvimentos. Desigualdade social nasce da concepção não desenvolvido necessitando de políticas
inovadoras para amenizar a pobreza, gênero, retribuição de renda aumentando devido a uma
modernização tão pouco social, sendo obrigação do Estado abrir possibilidade de globalização de políticas
públicas e políticas sociais. É possível ver que a sociedade é divida por classes, notando-se que ocorrera
uma classe que dependera da outra, historicamente o capitalismo funciona por compra e venda e disputa
de mercado, ou seja, uma desigualdade resumida em um sistema explorador de mão de obra, uma
sociedade que necessita da venda de força de trabalho para a sobrevivência, contraindo uma valorização
social. OBJETIVO: Analisar a questão social dentro da sociedade, fazendo com que o sistema capitalista
valorize a mão de obra, valorizando as políticas de distribuição. METODOLOGIA: Esse trabalho foi realizado
através de pesquisa bibliográficas de diversos autores, no intuito de mostrar o que o sistema capitalista trás
a sociedade, podendo observar que ele aumenta a desigualdade, pois sua distribuição de renda é de
concentrar somente a uma maior classe, uma menor com sua força de trabalho que são os quem mas
produzem e menos adquire. Materiais usados são livros, artigos e citações de forma qualitativo.
CONCLUSÃO: É possível concluir que a desigualdade surge devido uma má distribuição de produção e lucro,
causado por um sistema onde visa o beneficio apenas de poucos. Através dessa reflexão fica possível
perceber que a desigualdade social é a fonte de toda pobreza, tanto na dimensão individual quanto na
dimensão coletiva, causando diversos sentimentos que afetam negativamente o individuou, e ainda
humilhação e discriminação, pessoas que necessitam observar a valorização da sua força de trabalho,
trabalhando de forma coletiva para que a desigualdade não destrua seu direito a saúde e educação dentre
outros direitos garantido pelas políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdade Social, Capitalismo e Questão Social.
__________________________
MARIA HERLANE DE HOLANDA LIMA
RUA AFONSO NOGUEIRA - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI-PI CEP: 64800350 E-mail: herlanelima.s10@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB) NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA ARTERIAL
OBSTRUTIVA PERIFÉRICA
SÁVIO OLIVEIRA LIMA-FAESF
LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF
PEDRO SAMUEL RODRIGUES REGO-FAESF
JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) tem por definição a redução do fluxo
sanguíneo para os membros inferiores, decorrente de processos oclusivos nos leitos arteriais. Estima-se
que 15% a 20% da população com mais de 55 anos seja portadora de DAOP, com cerca de 70% desses
indivíduos, assintomáticos. Sua principal alteração funcional é a claudicação intermitente (CI),
apresentando dor em queimação ou sensação de câimbra na região da panturrilha ou nádegas após a
realização de certo grau de esforço físico, sendo amenizada com o repouso. Os fatores de risco são
semelhantes aos da doença arterial coronariana: idade avançada, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia,
diabetes mellitus tipo II (DM II), hipertensão arterial sistêmica, história familiar de doenças vasculares e
fatores genéticos. OBJETIVO: Detectar de forma precoce a DAOP, através da análise dos fatores de riscos e
as alterações hemodinâmicas dos sujeitos pesquisados, após estes terem realizados cinco minutos de
exercícios. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de campo, do tipo exploratório, de abordagem
quantitativa. Participaram do estudo 10 pacientes, sendo cinco do sexo masculino e cinco do sexo
feminino, com idades entre 55 e 80 anos, internados em um hospital público de Floriano-PI, escolhidos de
forma aleatoriamente no local da pesquisa. Os dados foram coletados através de uma ficha de avaliação
elaborada pelos pesquisadores responsáveis, sendo posteriormente realizada a análise estatística dos
dados coletados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisar a amostra, verificou-se que nenhum dos
pesquisados apresentaram ITB menor que 0,9, ou seja, presença de uma DAOP. Quanto aos fatores de risco
para o seu desenvolvimento, destacaram-se o sedentarismo (100%), hipertensão arterial sistêmica (70%),
tabagismo (30%) e diabetes mellitus (20%). Pode-se comparar o ITB antes e após a aplicação de exercícios
durante cinco minutos, e conclui-se que houve uma melhora em torno de 80% dos pesquisados após o
exercício. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A DAOP é uma doença arteriosclerótica sistêmica, com elevada
morbidade e mortalidade, mas ainda pouco diagnosticada e tratada. Alteração no ITB (<0,90) não foi um
achado frequente em indivíduos acima dos 55 anos neste estudo, o que demonstra que esta doença
continua tendo um diagnóstico subestimado e, consequentemente, sendo os pacientes subtratados. Foi
demonstrada que a utilização do índice tornozelo-braquial é uma estratégia extremamente eficaz na busca
por um diagnóstico precoce em pacientes assintomáticos, principalmente nos de alto risco, sendo
fundamental para a diminuição na morbimortalidade desses indivíduos e possíveis estratégicas
terapêuticas precoces. Sugere-se que essa prática seja repetida em futuras pesquisas para consolidar a
utilização deste indicativo e a sua relação com o exercício físico.
PALAVRAS-CHAVE: DAOP, EPIDEMIOLOGIA, ITB, EXERCÍCIO.
__________________________
SÁVIO OLIVEIRA LIMA
RUA JOÃO CHICO - Irapuá I
FLORIANO-PI CEP: 64800320 E-mail: savio_fisio@hotmail.com
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IMPACTOS DO DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO & TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UM ESTUDO
HISTOPATOLÓGICO
VALBER LUZ VELOSO-FAESF
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FAESF
JAINE ALVES DA COSTA-FAESF
IVO FERREIRA DE SANTANA-FAESF
RAINNA VIRGINIA NERES-FAESF

O câncer de próstata é caracterizado pelo crescimento exagerado da próstata, glândula localizada na parte
baixa do abdômen, integrante do sistema reprodutor masculino. É considerado o sexto tipo de câncer mais
comum no mundo e o segundo mais prevalente entre os homens no Brasil. O objetivo deste trabalho é
mostrar, através de revisão de literatura, os principais métodos histopatológicos de diagnóstico, prevenção
e tratamento para o câncer de próstata. Trata-se de um estudo exploratório, por meio de uma pesquisa
bibliográfica onde foram selecionados artigos nacionais disponíveis online em texto completo, com data
após o ano 2002, usando os bancos de dados Google Acadêmico, SciELO e LILACS. A próstata é uma
glândula que se localiza na parte baixa do abdômen, se situa abaixo da bexiga e à frente do reto; envolve a
porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. O diagnóstico é feito por
diversos exames como toque retal, biópsia, PSA ultrassonografia e estudo histopatológico. A prevenção é
feita através de medidas indispensáveis, como exames periódicos de rastreamento, prática de atividades
físicas, alimentação. O tratamento contra o câncer de próstata deve ser individualizado para cada paciente
e leva em consideração o estágio do tumor. Contudo observou-se que o câncer de próstata é o segundo
tipo de câncer mais prevalente entre homens no Brasil, como também a importância de prevenir e tratar
inicialmente as alterações prostáticas evitando o aumento da incidência de câncer de próstata.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER, PRÓSTATA, DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO, TRATAMENTO.
__________________________
VALBER LUZ VELOSO
RUA DEFALA ATTEM - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: valber.7@hotmail.com
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A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO NA EMPRESA RURAL
WIGOR DE ARAUJO FEITOSA-FAESF
BARBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF
VICENTE PAULO SOUSA DE ARAUJO-FAESF
LUCAS DANIEL DANTAS FURTADO-FAESF
JEFFERSON DA SILVA MOURA-FAESF

INTRODUÇÃO: O Planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão administrativa, que está relacionada com preparação,
organização e estruturação de um determinado objetivo. Nesse enfoque de planejamento e tomada de decisão temos a
contabilidade como fundamental ferramenta, a contabilidade e responsável por fornecer informações gerenciais, econômicas e
financeiras da empresa. Mostrando seu estado financeiro atual e provisionando acontecimentos futuros. OBJETIVOS: O objetivo
geral desse artigo é evidenciar de forma simples e de fácil entendimento, as características e definições do planejamento rur al.
Objetivos Específicos: caracterizar alguns aspectos do processo de gerenciamento rural, passando por planejamento gerencial;
definir as formas de captação e alocação de recursos; definir tarefas a serem executadas a contabilidade rural e suas aplicações e
finalidades. METODOLOGIA: A elaboração desse artigo teve como base a análise e seleção bibliográfica, que abordassem sobre a
importância da Contabilidade Rural, perfil do produtor rural, a importância da informação certa para o produtor, a recuperação
judicial, seguro rural. DISCUSSÃO: PLANEJAMENTO GERENCIAL: O fazendeiro está se transformando em empresário rural, um
administrador profissional, que, além de se preocupar com a produção, busca a produtividade e a lucratividade. Seu objetivo é
produzir mais com menos recursos e para isso necessita de informações para avaliar, controlar e decidir; as propriedades do futuro
tendem a ser verticalizadas e integradas à agroindústria, havendo a transição da fazenda familiar para a empresa familiar. A
profissionalização do produtor rural faz-se com a incorporação tecnologias através de equipamentos e maquinários, novas práticas
(plantio direto, manejo rotacionado), utilização de animais e plantas geneticamente melhorados (melhoria genética de rebanho,
cruzamento industrial.) CONTABILIDADE GERENCIAL: A contabilidade gerencial consiste no processo de produzir informações
operacionais e financeiras para seus usuários. Estas informações geradas são direcionadas a atender as necessidades os
administradores e funcionários e para orientá-los em suas decisões operacionais aperfeiçoando seus processos e o desempenho da
empresa. Segundo Atkinsonetal. (2001,p.36), a contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, relatar, e analisar as
informações sobre eventos econômicos da organização. A contabilidade gerencial dispõe de algumas ferramentas para alcançar as
informações desejadas. Crepaldi (2012) destaca entre elas, o controle gerencial de resultado e o controle técnico-gerencial.
GESTÃO DA ATIVIDADE RURAL: Para um gestor rural, o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência pelo diagnóstico da
empresa determinam grande parte do seu sucesso na agropecuária devido às múltiplas atividades e ao volume financeiro das
operações, constituindo-se, na realidade, como uma empresa, apesar de nem sempre estar estruturada e denominada dessa
forma. CONSIDERAÇÕES FINAIS: No cenário do agronegócio, o produtor rural tem um longo caminho a percorrer este caminho
passa pelo conhecimento dos conceitos e estratégias ligadas ao agronegócio; das técnicas de produção; do conhecimento da
contabilidade moderna; do conhecimento tecnológico. O produtor rural já não pode mais apenas produzir. Ele deve estar inserid o
em seu tempo, ou seja, no tempo da tecnologia, do conhecimento. Quanto maior for o conhecimento do produtor rural sobre
técnicas, estratégias, contabilidade rural, maior será seu desempenho como gestor e melhor será a qualidade de seus produtos.
gestão uma variante de incógnitas. Assim, considera-se que o gestor do agronegócio deve estar integrado com as tecnologias, com
os setores da propriedade rural – desde a compra de sementes e implementos agrícolas até a silagem – com as inovações para o
plantio e colheita e estar sempre em afinidade estreita com a contabilidade, pois esta serve não apenas para lhe informar sobre
créditos ou débitos, serve para lhe mostrar quais caminhos possíveis de serem trilhados, evitando riscos desnecessários, visando a
lucratividade, crescimento e eficácia na gestão do agronegócio. Palavras-chave – Contabilidade, Planejamento e Gerenciamento
rural. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: ATKINSON, Anthony A., BANKER, Rajiv D., KAPLAN, Robert S., YOUNG, S. Mark, Contabilidade
Geranial, 3 ed. – São Paulo: Atlas, 2011. CREPALDI, Silvio Aparecido, (2005) - Contabilidade Rural: Uma abordagem decisória, 3 ed.
São Paulo: Atlas. CREPALDI, Sivio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisória. São Paulo: Atlas, 2012.
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO RURAL.
__________________________
WIGOR DE ARAUJO FEITOSA
RUA ELIAS OKA - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wigorfeitosa96@hotmail.com
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RELAÇÃO ENTRE INGESTÃO FREQUENTE DE ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS E GLICEMIA EM IDOSOS
MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA-FAESF
MARIA DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS-FAESF
MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARVALHO E MARTINS-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
JUCIMARA PITOMBEIRA DE SOUSA SOARES-FAESF

Introdução: O consumo alimentar da população brasileira, é caracterizado por baixa frequência de
alimentos ricos em fibras e aumento do consumo de alimentos com grande proporção gorduras saturadas e
açúcares na dieta, associado a um estilo de vida sedentário compõem um dos principais fatores etiológicos
do DMT2. Objetivo: Avaliar a frequência de ingestão de alimentos ricos em fibras e a glicemia capilar
aleatória em idosos. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, de caráter exploratório
e descritivo, que avaliou a glicemia capilar aleatória e o consumo de alimentos ricos em fibras de idosos,
em uma Unidade Básica de Saúde de Baixa Grande do Ribeiro, Piauí. A amostra do tipo não probabilista por
acesso fácil constituída por 49 idosos. Foram utilizados questionários sociodemográficos, questionário de
frequência alimentar e medida de glicemia capilar aleatória. Resultados: Estudo foi realizado com idosos 49
idosos, que apresentaram em uma maioria (69,38) com glicemia capilar aleatória dentro do valor normal.
Quanto à frequência do consumo de alimentos ricos em fibras, observou-se que o consumo de grãos – o
mais citado foi o feijão – foi o mais frequente (97,98%). De acordo com os dados obtidos, comparando a
frequência do consumo de três das categorias (grãos, frutas e verduras) com a glicemia de cada voluntario,
observou-se que 71,43% dos idosos que referiram o consumo frequente de alimentos ricos em fibras
apresentaram glicemia capilar aleatória mais baixa. Conclusão: Valores normais de glicemia estavam
presentes entre os idosos que referiram consumo frequente de grãos e legumes.
PALAVRAS-CHAVE: FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE FIBRAS; GLICEMIA CAPILAR ALEATÓRIA E IDOSOS.
__________________________
MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA
RODOVIA 343 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800490 E-mail: marcielanegreiros@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS FASES DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO MUSCULAR: UMA
REVISÃO DA LITERATURA
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF
LAZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF
SÁVIO OLIVEIRA LIMA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A cicatrização que é composta de três fases. Na fase 1, ocorre a inflamação, que tem duas
subfases: vascular e celular. Fase 2 reparadora, onde acontecem as subfases proliferativa e fibroblástica. Na
fase 3 ocorre a remodelagem com a maturação. A fisioterapia atua em todas as fases do processo e
cicatrização. OBJETIVO: Analisar a atuação da fisioterapia nas fases de cicatrização muscular.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão literária da atuação da fisioterapia nas fases de cicatrização no
tratamento de lesões musculares. Fez-se um levantamento documental cientifico a partir da análise de
aproximadamente 20 artigos científicos publicados nos últimos quinze anos, e a base de dados consultada
foram obras literárias do acervo disponíveis na SciELO e Lilacs utilizando os seguintes descritores:
cicatrização muscular e fisioterapia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Durante essa revisão da literatura
observou-se que atualmente usam-se várias modalidades fisioterápicas de acordo com o estágio da lesão:
crioterapia, laserterapia, ultrassom terapêutico, e cinesioterapia. Visando primeiramente controlar os
efeitos da inflamação, nessa fase incluem o PRICE (Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação),
ultrassom terapêutico, mobilização grau I ou II, etc, posteriormente na reparadora, pode se usar
laserterapia de baixa intensidade, exercícios com resistência progressiva e alongamento progressivo
desenvolvendo cicatrizes móveis. E, por fim, na fase de fase de maturação continua os alongamentos
progressivos, exercícios resistidos, exercícios aeróbicos e Exercícios proprioceptivos objetivando alinhar a
cicatriz, aumentar a força e desenvolver a independência funcional do indivíduo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A
Atuação fisioterapêutica é extremamente importante nas fases do processo de cicatrização muscular para
isso o mesmo necessita entender o processo de cicatrização para usar as abordagens terapêuticas no
período apropriado para a reabilitação e proporcionar ao individuo sua independência funcional.
PALAVRAS-CHAVE: CICATRIZAÇÃO MUSCULAR E FISIOTERAPIA.
__________________________
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO
R. GENESIO ROSADO Nº1951 CS1 - PEDRO SIMPLICÍO
FLORIANO-PI CEP: 64808038 E-mail: valdirene_rocha11@hotmail.com
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SEGURANÇA NO TRABALHO PARA EMPREGADOS TERCEIRIZADOS: ILUSÃO OU REALIDADE?
ARÍCIA DA SILVA MORAIS-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA-FAESF
JOCILÉ PEREIRA DIAS JÚNIOR-FAESF
VIVIANY COSTA DE SÁ-FAESF

RESUMO: A presente pesquisa, têm como objetivo tratar da ambiguidade referente à segurança dos
trabalhadores terceirizados e a pejoratividade trazida pela mitigação dos reais direitos trabalhistas.
Denotando a exposição de informações concernentes ao tema proposto, alcançados com a exploração de
trabalhos realizados por pesquisadores. Este trabalho possui natureza qualitativa e modalidade descritiva,
realizado de forma bibliográfica. Percebe-se que grande parte dos estudiosos que manifestaram seu
entendimento sobre o tema, consideram a terceirização um ato de retrocesso aos reais direitos trabalhistas
garantidos na CLT(Consolidação das Leis Trabalhistas), pela maior dificuldade de comprovar vínculo direto
de trabalho, tendo este, sido mitigado pela falta de regulamentação no que consiste às formas dignas de
prestação de serviço. Acredita-se que o empregado terá diminuída a segurança no trabalho, uma vez que
não há lei específica que regule o padrão de atividade realizada, o que acarreta, consequentemente,
relações de emprego instáveis e provisórias. Segundo doutrinadores, para os trabalhadores acomoda-se
uma imensa gama de desvantagens: redução de postos de trabalho, aumento da carga de subordinação,
destruição do sentimento de classe, degradação de condições de higiene e segurança e redução de valores
salariais. Persevera, além da insegurança jurídica, a física. Um estudo feito em 2015 pela EBC (Empresa
Brasil de Comunicação) consumou que a cada 10 acidentes no local de trabalho no Brasil, 8 acontecem com
os empregados terceirizados. Posto isso, conclui-se que a relação empregado/empregador na terceirização
é maleável e insegura em todos os aspectos, quer seja nos direitos e garantias, quer seja na sua proteção
física.
PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRIZAÇÃO. INSEGURANÇA. DESPROTEÇÃO. DEGRADAÇÃO DE CONDIÇÕES.
__________________________
ARÍCIA DA SILVA MORAIS
RUA ONDINA DE CARVALHO - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: mmorais0909@gmail.com
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COMPORTAMENTO DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL APÓS O EXERCÍCIO DE MEMBROS
INFERIORES EM PACIENTES DAS ENFERMARIAS DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES (HRTN)
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF
FRANCIÉLICA DA COSTA CRUZ-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
As Doenças Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no mundo, sendo as mesmas de
caráter crônico e secundárias a efeitos cumulativos de longo prazo. Sendo a Doença Arterial Periférica
(DAP) de alta prevalência, assintomática e de alto risco cardiovascular. Teve como objetivo avaliar o
comportamento do índice tornozelo-braquial(ITB) após exercício nos membros inferiores em pacientes das
enfermarias do Hospital Regional Tibério Nunes (HRTN). O estudo metodológico trata-se de um estudo de
campo transversal de caráter exploratória descritivo, No qual a população pesquisada compreendeu a 10
voluntários internados das enfermarias do HRTN no qual, antes da realização do programa de exercício
foram mensurados o Indice tornozelo-braqueal, onde aferiu a Pressão Arterial Sistólica (PAS) dos membros
inferiores (artérias pediosa e tibial posterior) e dos membros superiores (artéria braquial) e após uma
sessão de exercícios nos membros inferiores por 5 minutos foram aferidos novamente. Dos 10 pacientes
avaliados com o Índice tornozelo-braqueal, 62 anos foi a média de idade dos pacientes masculino. Do sexo
feminino a média de idade foi 63 anos. Esse estudo indicou uma melhora rápida na vascularização arterial
periférica após o exercício, fato este evidenciado pelo aumento do ITB, sendo a media do ITB pré-exercício
de 0,98 e do ITB pós-exercício de 1,04, nota-se também que todas as médias verificadas foram classificadas
dentro da normalidade do ITB já que adota o ponto de coorte de 0,91 a 1,30. Portanto, pode-se considerar
nesse estudo a idade como fator relacionado à Doença arterial periférica e, com a mensuração pelo ITB
constatou que após uma sessão de exercícios nos membros inferiores, o mesmo foi capaz de melhorar a
circulação periférica através do estimulo muscular. Porém, todas as médias verificadas foram classificadas
dentro da normalidade do ITB.
PALAVRAS-CHAVE: ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL, EXERCÍCIO, DAP.
__________________________
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO
R. GENESIO ROSADO Nº1951 CS1 - PEDRO SIMPLICÍO
FLORIANO-PI CEP: 64808038 E-mail: valdirene_rocha11@hotmail.com
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OLIGOIDRÂMNIO
KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
KELLY AQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
INTRODUÇÃO: Conceitua-se como oligoidrâmnio a presença de quantidade de LA (liquido amniótico)
inferior à normal. Quantitativamente, o oligoidrâmnio é caracterizado quando o LA encontra-se abaixo do
5° percentil para a idade gestacional ou quando o volume de LA é inferior a 300 a 400 ml. Esta alteração do
volume do LA incide em 0,5 a 5,5% das gestações. Pode ser decorrente da diminuição na produção do LA ou
da perda dele por via vaginal, nos casos de ruptura prematura das membranas ovulares. OBJETIVO:
Conceituar através da revisão de literatura a patologia de oligodrâminia na gestação. METODOLOGIA: O
trabalho trata-se de uma revisão de literatura baseado nos livros: Complicações em Obstetrícia, GPS – Guia
Pratica de Saúde – Obstétrica encontrados na Biblioteca Digital e Obstetrícia Fundamental. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: A diminuição significativa do volume do liquido amniótico (vLA) sempre trará consequências ao
concepto. A quantidade de liquido amniótico é indispensável para o desenvolvimento do pulmão fetal,
permite o livre movimento do concepto, e ainda atua como barreira contra infecção. Varias são as
situações que podem conduzir ao aparecimento de oligoidrâmnio. A ruptura prematura das membranas
ovulares é responsável por, aproximadamente, 25% dos casos. Quando o oligoidrâmnio resulta da
deficiência na produção do líquido amniótico, as principais alterações envolvidas são: Malformações fetais,
principalmente do trato urinário (agenesia, displasia renal e obstrução e estenose de uretra) e
cromossomopatias (trisso-mias dos cromossomos 13 e 18). Contanto o diagnostico de oligoidramnia seja
suspeitado clinicamente, maioria das vezes (útero-pequeno-para-a-idade-gestacional), sua confirmação se
faz a ultrassonografia, que mostra o bolsão de liquido amniótico menos que 2 cm no seu diâmetro vertical.
Exame físico: medida de fundo uterino menor do que esperado para idade gestacional diminuição da
circunferência abdominal, partes fetais facilmente palpáveis, redução dos movimentos fetais, perda da
sensibilidade uterina excessiva à palpação. CTB: desacelerações variáveis (umbilicais) da FC fetal, devido à
compressão do cordão umbilical. Conduta: Pesquisa causa determinante, repouso no leito, dieta
hiperproteica, hiper-hidratação, amnioinfusão com soro fisiológico a 37ºC (sem bons resultados), avaliação
periódica da vitalidade fetal pela dopplerfluxometria e pelo perfil biofísico fetal, corticoterapia, para
acelerar a maturidade pulmonar fetal, com idade gestacional entre 26 e 34 semanas, idade gestacional
entre 34 e 37 semanas e ILA (índice de liquido amniótico) inferior a 3 cm: resolução, oligoidrâmnio +
mecônio: realizar CTB e resolução. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O oligoidrâmnio acarreta várias complicações
ao feto e seu desenvolvimento saudável, já que alterações no volume do liquido amniótico são fatores de
risco a vida e bem estar fetal. Prevenindo complicações como traumas mecânicos, deficiência do
desenvolvimento musculoesquelético e amadurecimento pulmonar e óbito fetal. Conclui-se então a
importância do pré-natal ativo, acompanhamento continuo, identificação dos fatores de risco, diagnóstico
e tratamento precoce, para melhor qualidade de vida da gestante e bom prognóstico ao feto.
PALAVRAS-CHAVE: OLIGOIDRAMNIO, LIQUIDO AMNIÓTICO
__________________________
KEVIA DOS SANTOS SILVA
RUA COELHO RODRIGUES 152 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kevia.santos@hotmail.com
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PERFIL ALIMENTAR E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
JUCIMARA PITOMBEIRA DE SOUSA SOARES-FAESF
LORENA DA ROCHA BARROS SOUSA-FAESF
CARLOS EDDER TELES RIBEIRO MIRANDA-FAESF
IZABELA CRISTINA PEREIRA-FAESF
MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA-FAESF

Introdução: A insuficiência renal crônica é uma síndrome que se caracteriza pela perda das funções renais,
de forma progressiva e irreversível. Objetivo: Identificar o perfil alimentar e a associação com a qualidade
de vida de pacientes portadores de IRC da cidade de Floriano-PI. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
transversal, com análise descritiva e exploratória dos dados. A amostra foi constituída por 12 pacientes
residentes na cidade de Floriano-PI. Os instrumentos usados para a coleta dos dados foram um
questionário socioeconômico, questionário de frequência alimentar adulto e instrumento para avaliação da
qualidade de vida (SF-12). Os marcadores bioquímicos foram extraídos de exames disponíveis nas
residências dos pacientes. Resultados: A maioria dos pacientes pesquisados era do sexo masculino
(91,67%), de cor negra (75,00%), e com renda mensal de até 02 salários mínimos (75,00). Quanto aos
grupos alimentares, os mais consumidos foram cereais, pães e tubérculos, verduras, legumes e
leguminosas. Com relação a os marcadores bioquímicos, a pesquisa mostrou alteração nos níveis de uréia
da maioria dos pesquisados. A associação entre perfil alimentar e qualidade de vida mostrou maior bem
estar físico, emocional e social nos pacientes que consomem com frequência cereais, pães e tubérculos,
verduras, legumes e leguminosas, além de carnes e ovos. Conclusão: As avaliações feitas nesta pesquisa
mostram que existe relação entre a alimentação dos pacientes estudados com sua qualidade de vida, uma
vez que, a DRC é uma doença que exige cuidado multidisciplinar, e a terapia nutricional é parte importante
do tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: PERFIL ALIMENTAR; HEMODIÁLISE E RINS.
__________________________
JUCIMARA PITOMBEIRA DE SOUSA SOARES
RUA DO SOL / 1228 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: jupitombeiranutri@gmail.com
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CRIMES VIRTUAIS
TIAGO DE MATOS OSORIO-FAESF
ITALO CRISTIANO SILVA E SOUSA-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOME-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

Com a utilização da internet como o principal meio de comunicação e também como uma das principais
ferramentas de trabalho atualmente, tornou-se comum as denúncias relacionadas a crimes praticados
nesses espaços virtuais, é o que podemos chamar de crimes virtuais, nessas praticas geralmente a intenção
do criminoso é a mesma utilizada nos crimes reais, causar prejuízo as vitimas. A presente pesquisa visa
compreender a partir do ordenamento jurídico brasileiro quais os elementos definidores para a
caracterização dos crimes virtuais. Diante dessa realidade elaboramos uma pesquisa exploratória e
descritiva, com a finalidade de evidenciar os tipos mais comuns de crimes executados nesses ciberespaços,
e de expor algumas medidas adotadas pela nossa legislação no combate a essas praticas delituosas. Nesta
analise verificou-se que na maioria dos crimes que tem como principal meio de ação essa rede que interliga
o mundo, o nosso sistema jurídico ainda não mostra uma evolução significativa se comparada ao alto poder
de desenvolvimento tecnológico vivenciado, em muitas situações é utilizado o direito de emergência, dado
a um grande clamor popular, e em outros casos os criminosos acabam não sofrendo nenhuma sanção
penal, pois a justiça não dispõe de delegacias especializadas na investigação de tais crimes, e tampouco de
profissionais treinados para lhe dar com a demanda crescente dessas infrações. Dessa forma chegamos à
conclusão que, devido a discreta estrutura disponível no país para a investigação e consequentemente a
punição do infrator, estamos cada vez mais vulneráveis a esses ataques.
PALAVRAS-CHAVE: INTERNET, CIBERE, COMBATE
__________________________
TIAGO DE MATOS OSORIO
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ, 2161 - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64808265 E-mail: matsso9@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF
SUZANA DE SOUZA SENA-FAESF

INTRODUÇÃO: T.M.C, 88 anos, aposentada, residente em Floriano, solteira, acamada, com diagnóstico médico de
Hipertensão Arterial Sistêmica, sobe cuidados do sobrinho e de uma vizinha, reside em uma residência de apenas um
cômodo inapropriado para moradia. OBJETIVO: Elaborar planos de cuidados, coletar dados para o histórico de enfermagem,
fazer exame físico, traçar plano de cuidados e realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem visando melhorar a
saúde e o bem estar da cliente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da assistência
de enfermagem e fisiopatologia da atual doença. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Solteira, aposentada, hipertensa, acamada
parcialmente dependente, nega alcoolismo, tabagismo e diabetes. A paciente mora sozinha, em uma casa de apenas um
cômodo, de pouca iluminação e ventilação, fica sob os cuidados de um sobrinho e de uma vizinha, a mesma dorme sozinha.
Paciente tem hábitos de tomar banho à tarde, afirma ter sono satisfatório, sua recreação e lazer é costurar e assistir TV.
Realiza 04 refeições por dia, eliminação urinaria com sonda vesical de demora, constipada, em menopausa. Cliente
encontra-se consciente, orientada em tempo e espaço, pupilas isocóricas, audição prejudicada e visão preservada, eupneica,
respiração em ar ambiente, mucosas labiais normocoradas e hidratadas, ausência de lesões na mucosa oral, faz uso de
prótese dentária, verbaliza sem dificuldade. Pele normocorada, identificou-se presença de nódulos palpáveis na mama, vale
lembrar que a paciente nunca fez exame de mamografia. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios fisiológicos
vesiculares e bulhas cardíacas em dois tempos e normofonéticas. Apresenta pulso normocardico. Perfusão tissular
preservada em ambos os membros. Abdômen flácido a palpações. Membros inferiores com pele íntegra, queixa-se de algia
MMII, a mesma relata que sente uma queimação nos pés. Faz uso de medicação propranolol 400mg. A Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS) é uma doença crônica multifatorial caracterizada pela alteração na força exercida sobre a parede de uma
artéria pelo sangue pulsante sob a pressão do coração. A Hipertensão Arterial é diagnosticada quando cliente apresenta
resultados em duas ou mais aferições valores diastólicas maiores que 90 mmHg e sistólicas maiores que 140 mmHg. O
sangue que passa pelos vasos sanguíneos é bombeado pelo coração, os rins eliminam o excesso de substancias do sangue e
o sistema nervoso autônomo controla quase inteiramente essas funções, com o avanço da idade resíduo como o cálcio
aderem aos vasos sanguíneos fazendo com que sua luz fique mais estreita e enrijecida, ocasionando o aumento na pressão
em seu interior, prejudicando então os rins, coração e também o sistema nervoso. As causas da hipertensão, estão
relacionadas a diversos fatores de risco, os quais podem ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro congênitos:
hereditariedade, idade, raça e sexo e o segundo adquiridos: obesidade, alimentação rica em sal e gordura, álcool, tabaco,
drogas anticoncepcionais e estresse. Na Atenção à Saúde da Família a equipe de enfermagem tem um papel imperioso no
tratamento dos idosos hipertensos. O enfermeiro responsável pela unidade de Saúde da Família deve realizar ações de
gestão em saúde, educação em saúde para comunidade e capacitações para sua equipe, e atendimento aos pacientes
buscando práticas para melhor adesão ao tratamento da doença e consequentemente prevenção e controle da doença.
DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM: Estilo de vida sedentário evidenciado por falta de condicionamento físico. Intervenções:
Incentivar a família para ajudar para na deambulação com auxilio. Mobilidade física prejudicada evidenciada pela redução
das atividades motoras. Intervenções: Encaminha para o fisioterapeuta afim da melhora do condicionamento físico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo de caso realizado através da visita domiciliar possibilitou o conhecimento e as atividades
diárias do paciente, bem como compreender as suas necessidades, a fim de ajudá-la na realização dos cuidados com a sua
própria saúde. O atendimento a paciente vítima de hipertensão, permitiu direcionar o atendimento para o autocuidado com
auxílio da cuidadora, afim de proporcionar melhor qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, IDOSO
__________________________
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CENTRO
NAZARÉ-PI CEP: 64825000 E-mail: thay.naragomes@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARA A ECONOMIAATUAL
BRASILEIRA
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF
JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF

INTRODUÇÃO:
Tributariamente
somos
acometidos
de
várias
formas
e
levados
a
contribuir
financeiramente
com
o
Estado,
porém
estas
contribuições
devem
ser
observadas e dispensadas de uma maneira justa, equilibrada, de acordo com a
desigualdade econômica de cada indivíduo contribuinte, nascendo assim o princípio da
capacidade contributiva, que tem como escopo alocar em posições isonômicas cada
contribuinte e permitir que cada um desses concorra para atender a necessidade da
coletividade
na
medida
de
suas
forças
econômicas.
OBJETIVO:
É
extremamente
relevante tratarmos e avaliarmos assuntos que dizem respeito à justiça tributária na
sociedade marcada por injustiças sociais e financeiras e analisarmos a eficácia ou não
do princípio em tela e seu desenvolvimento ao longo dos tempos e como se comporta no
nosso
direito
brasileiro.
METODOLOGIA:
O
conteúdo
do
artigo
exposto
foi
articulado através da pesquisa bibliográfica, buscando o conhecimento tido em lei, de
conteúdos de livros, artigos e textos presentes na rede de internet. RESULTADO: Há
muito tempo, desde as civilizações mais remotas, notamos a presença do princípio
tributário exposto, em alguns momentos com participações mais tímidas, mas sempre
visando a garantia de tratar desigualmente os desiguais para obter-se um melhor e mais
justo
gerenciamento
no
recolhimento
das
cargas
tributárias,
sendo
de
extrema
necessidade desde sempre observar-se o conjunto de forças econômicas de cada um.
Assim, o direito brasileiro, através da Constituição Federal em seu artigo 145, §1
estabeleceu que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, estabelecendo-se assim
uma
grande
importância
no
quadro
de
caos
generalizado
em
nosso
país.
CONSIDERAÇÕES
FINAIS:
Na
presente
situação
brasileira,
onde
crises
econômicas
remontam-se exasperadamente e enfrentamos dilemas causados pelo grande índice de
impostos que pagamos todos os dias, cabe a nós apropriarmo-nos e voltarmos nossos
olhos a princípios como o exposto a fim de chegarmos todos a usufruir de melhores
condições de sobrevivência, em vista de que todos possuem o direito de gozar de uma
situação digna, sendo cada um responsável pela parte que lhe caiba no meio de uma
sociedade em que todos participam e contribuem.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO TRIBUTÁRIO, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, ECONOMIA ATUAL BRASILEIRA.
__________________________
ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO
RUA SETE DE SETEMBRO, 1564 - SÃO CRISTÓVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800850 E-mail: abigail.carvalho@hotmail.com
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A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO: UMA REVISÃO
LUCIANNE MOREIRA E SILVA DOS SANTOS-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
ALAIANE DA SILVA MATOS-FAESF

INTRODUÇÃO: A automedicação é definida como uso de medicamentos sem prescrição médica onde o
próprio paciente decide qual fármaco utilizar. Inclui nessa designação genérica a prescrição ou orientação
de medicamentos por pessoas habilitadas, como amigos familiares ou balconista de farmácia, nesse caso
também denominados de exercício ilegal da medicina, outro termo é a automedicação orientada que se
refere a reutilização de receitas antigas sem que elas tenham sido emitidas para uso continuo. A
automedicação traz consigo inúmeros malefícios, dente eles pode cita a intoxicação é uma das causas
direta da prática da automedicação, a falta de informação é idealização do medicamento eficaz e de ação
rápida, quase sempre vinculada nas propagandas facilita essa pratica, trazendo consigo danos muita das
vezes irreversíveis. OBJETIVO: Avaliar através de levantamento bibliográfico os riscos da prática da
automedicação para a saúde. METODOLOGIA: Para a consecução do presente estudo, realizou-se pesquisa
na forma de revisão sistemática, onde se utilizou como fonte de dados sites como: scielo google acadêmico.
Foram considerados artigos publicado em língua portuguesa no período 2011 a 2016. RESULTADOS: Dos
artigos analisados observou-se que a prática da automedicação ainda é muito comum entre a população
apesar dos riscos inerentes a saúde do indivíduo, sendo prevalente no sexo feminino com o uso de
analgésicos e antinflamatórios. CONSIDERAÇÃOE FINAIS: Segundo a constituição brasileira, todos os
brasileiros tem direito a saúde, isso deve ser garantido por todos os nossos governantes, mas diante do
descaso da saúde pública inerente no nosso país, a prática da automedicação é frequente, tornando mais
cômodo e fácil a aquisição da medicação em farmácia próxima a sua casa, do que a burocracia que nos é
imposta pelos órgãos públicos, para adquiri atendimento e medicação adequada.
PALAVRAS-CHAVE: RISCOS. AUTOMEDICAÇÃO. MEDICAMENTOS
__________________________
LUCIANNE MOREIRA E SILVA DOS SANTOS
AV.AFRANIO FILHO - ESCALVADO
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: luciannemoreira15@gmail.com
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AUXÍLIO- RECLUSÃO: MITOS E VERDADES
KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
EVANDA MARIA DE CARVALHO MOREIRA-FAESF
CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO-FAESF
EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO-FAESF
A lei 8.213/91 trata sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências, em seu
art. 80 encontramos disposto sobre o auxílio-reclusão, trata-se de um benefício mensal pago pela
Previdência Social aos dependentes do segurado que se encontra recluso em regime fechado ou
semiaberto. Será prestado um auxílio aos segurados do preso desde que as condições do mesmo respeitem
certos requisitos, quais sejam ter o preso a qualidade de segurado da Previdência Social, ser de baixa
renda, bem como não estar recebendo remuneração da empresa e nem estar gozando de auxílio-doença,
da aposentadoria ou abono de permanência em serviço. O projeto tem como objetivo dirimir dúvidas sobre
quem tem direito a receber este auxílio, qual suas condições, requisitos que devem ser atendidos para que
seja assegurado aos dependentes da pessoa que se encontra recolhida em sistema prisional. Um ponto
bastante importante é que o benefício do auxílio-reclusão tem natureza jurídica alimentar e tem por
objetivo salvaguardar o sustento da família do segurado recolhido em sistema prisional, estando assim
impossibilitado de exercer suas atividades e garantir a subsistência da família. São três as classes de
dependentes, listados no art. 16 da lei citada, a primeira classe se encontra o cônjuge, onde não precisa ser
comprovada a dependência haja vista ser presumida, a segunda classe se enquadram os pais e na terceira o
irmão não emancipado, sendo que as duas ultimas classes devem comprovar a dependência para fazer jus
ao auxílio. É de suma importância citar que se o preso fugir ou for libertado o auxilio é cessado
imediatamente. O presente projeto tem como metodologia adotada à modalidade de pesquisa bibliográfica
e documental, baseando-se em artigos, livros e jurisprudências. Podemos concluir que o benefício tem por
objetivo o auxilio na vida dessas pessoas que são dependentes do preso e que estão agora passando por
dificuldades devido à situação em que o mesmo se encontra, para que se possa ter direito ao auxílio o
detento deve se enquadrar como segurado da Previdência, se não for não terá direito, ou seja, o preso
deve ter contribuído para a previdência.
PALAVRAS-CHAVE: AUXILIO;PREVIDENCIA; SEGURADOS
__________________________
KAIO DE SANTANA BORGES
Rua Castro Alves - Centro
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com
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O REGISTRO PUBLICO DA MULTIPARENTALIDADE E PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA
KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
LARISSA RODRIGUES BARROS-FAESF
WESLEY BARBOSA DE LIMA-FAESF
INTRODUÇÃO: o Direito como uma ciência que rege as relações entre as pessoas e demais elementos que
são relevantes no campo jurídico deve evoluir com a sociedade. Estamos passando por uma grande
mudança no conceito e formação da família tradicionalmente conhecida, qual seja composta pelo pai, mãe
e filhos. O reconhecimento no campo jurídico da multiparentalidade e das famílias socioafetivas é um
grande reflexo dessas transformações. Este reconhecimento é um direito não apenas do filho, mas também
do pai e da mãe, em decorrência da aplicação dos direitos e garantias fundamentais, o respeito ao princípio
da dignidade da pessoa humana e do afeto. OBJETIVO: o presente artigo tem como objetivo mostrar a
relevância das mudanças realizadas com o reconhecimento da multiparentalidade e das famílias
socioafetiva no que diz respeito ao direito registral. METODOLOGIA: a metodologia adotada no presente
artigo foi à modalidade de pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e
jurisprudências. CONSIDERAÇÕES FINAIS: diante dos estudos feitos, podemos perceber a relevância do
reconhecimento desses fenômenos no campo jurídico, pois regula uma situação que na maioria das vezes
acontece no mundo dos fatos. É possível notar que será fundamental a realização da averbação no registro
civil do reconhecimento da socioafetividade e multiparentalidade para que ela seja oponível erga omnes
diante das demais consequências do seu reconhecimento. O direito ao nome reflete o exercício do direito
de personalidade, a partir do registro tem todos os demais efeitos decorrentes da filiação múltipla,
começando pela formação do vínculo de parentesco com os demais familiares.
PALAVRAS-CHAVE: FAMILIA, MULTIPARENTALIDADE, SOCIOAFETIVIDADE, REGISTRO PÚBLICO
__________________________
KAIO DE SANTANA BORGES
Rua Castro Alves - Centro
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com
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PREVALÊNCIA DE LESÕES DESPORTIVAS NO VOLEIBOL
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF
BRUNA EVELYN-FAESF
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF
LIVIO ADRIANO FONTES-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF
-

INTRODUÇÃO: O voleibol é uma modalidade completa, em que os jogadores, devido à variedade de gestos
específicos e à sua repetitividade realizada ao longo de toda uma época, estão sujeitos a um elevado
número de lesões. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi caracterizar as lesões desportivas mais comuns
da pratica do voleibol. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de campo transversal de caráter exploratória
descritivo, no qual foi feito um levantamento de dados, através da aplicação de um questionário de modo a
quantificar a prevalência de lesões nos jogadores de voleibol bem como a localização anatômica das
mesmas. RESULTADOS: Foi possível concluir que 100% dos jogadores têm ou já tiveram alguma lesão
decorrente da pratica do voleibol. As lesões de maior prevalência foram entorse (40,6%), lesão muscular
(29,6%) e tendinopatia de ombro (17%). A nível de localização anatômica, de maior prevalecia foram as
áreas de membros inferiores, principalmente no tornozelo com 30% dos pesquisados. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Este estudo foi de suma importância para a soma de conhecimento de cada um dos integrantes
desse trabalho, pois contribuiu com informações do esporte e das lesões no mesmo, assim, como
fisioterapeutas podemos participar na adoção de medidas preventivas de modo contínuo a todos os
envolvidos na pratica do esporte, assumindo o tratamento do atleta e minimizando lesões no voleibol.

PALAVRAS-CHAVE: PREVALENCIA,LESÕES DESPORTIVAS,VOLEIBOL
__________________________
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA
LOTEAMENTO KELVIN BARROS - VEREDA
BARAO GAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: carol-alter@hotmail.com
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CIRTOMETRIA NA COMPARACÃO DA EXPANCÃO TORÁCICA EM JOVENS DE PÓS OPERATÓRIO DE
DRENAGEM TORÁCICA EM RELACÃO A JOVENS SAUDÁVEIS.
WALESKA SOUSA COELHO-FAESF
LOURIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIOR-FAESF
MATEUS EMIDIO-FAESF
SEBASTIAO WAGNER DAS NEVES OLIVEIRA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇAO - A avaliação da mobilidade torácica permite avaliar de forma estimativa a expansibilidade
pulmonar. Dentre as várias técnicas utilizadas com este intento, a cirtometria torácica de forma dinâmica e
estática constitui-se como sendo um método simples, acessível e de baixo custo. Do ponto de vista
fisioterapêutico, o reconhecimento de técnicas que possam avaliar de forma efetiva a mobilidade torácica e por
seguinte a expansibilidade pulmonar, tem grande importância no diagnóstico de patologias que comprometam a
dinâmica ventilatória. OBJETIVO- O objetivo deste trabalho foi de comparar o coeficiente respiratório obtido
através da cirtometria realizada com a técnica por incentivo dinâmico e estático através da inspiração e
expiração. METODOLOGIA- A pesquisa se caracteriza como um estudo transversal, descritivo e quantitativo da
cirtometria, realizado no Hospital Regional Tibério Nunes – HRTN do município de Floriano– PI, no período de
outubro do ano de 2017, aplicado em 10 jovens todos do sexo masculino com faixa etária de 18 a 27 anos de
idade sendo 5 jovens saudáveis 5 jovens de pós operatório de drenagem torácica.A cirtometria foi realizada em
apenas um indivíduo por vez, sendo que sempre o mesmo examinador realizava a técnica. Mediram-se os
perímetros torácicos em três regiões: 1) perímetro axilar com a fita métrica passando pelos cavos axilares ao
nível da terceira costela; 2) perímetro xifóide, passando sobre o apêndice xifóide ao nível da sétima cartilagem
costal e 3) perímetro umbilical. Primeiramente a medida foi realizada na inspiração máxima ao nível da
capacidade pulmonar total e posteriormente na expiração máxima ao nível do volume residual, nas três regiões
citadas anteriormente, com três mensurações em cada região e em incentivo verbal. RESULTADOS – Os jovens
saudáveis apresentaram uma media de na INS 92,7 e de 88.1 na EXP enquanto os jovens em pós-operatório
apresentaram uma media de menor domínio completo da musculatura sendo INS de 89,5 e EXP. 86,3
DISCUSSAO- Ao avaliar os valo¬res da cirtometria torácica entre grupos de indivíduos jovens saudáveis e jovens
de pós-operatório de drenagem torácica respiratória, observaram uma minoria aos jovens de pós-operatório.
Pressupõe-se que isto ocorra devido ao menor controle da musculatura intercostal externa, em comparação à
muscu¬latura dos jovens saudáveis. O completo domínio de tal musculatura não é obtido quando solicitada uma
inspiração máxima, devido ainda estar em processo de melhora, demonstrou ainda que umas das técnica
utilizada durante a cirtometria influenciava no valor a ser obtido e que uma abordagem com incentivo ou seja
dinâmica interfere diretamente no aumento do coeficiente respiratório. CONSIDERACOES FINAIS - O estudo
mostrou que existe sim uma variação de cm em jovens de pós-operatório de drenagem torácica em comparação
aos jovens saudáveis e que o método utilizado que foi o incentivo verbal fez perceber que ocorresse uma maior
alteração que o esperado, pois os mesmos estavam sendo incentivado a manter sua inspiração e sua expiração
ao máximo. Além disso, a interpretação dos resultados foi dificultada pela escassez de estudos prévios com a
faixa etária avaliada, pela falta de padronização na literatura quanto à realização técnica da cirtometria.
PALAVRAS-CHAVE: CIRTOMETRIA, MOBILIDADE
__________________________
WALESKA SOUSA COELHO
RUA FERNADO MARQUES 1396 - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: waleska_coelho@hotmail.com
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O ACORDO DE LENIÊNCIA NO COMBATE A CORRUPÇÃO NO BRASIL
SARA DE SOUSA LIMA-FAESF
CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR-FAESF
CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF
LARA VERENA OSORIO ALMEIDA-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

Observando os inúmeros escândalos de corrupção protagonizados no Brasil, mais uma Lei foi editada no
ordenamento jurídico brasileiro visando o combate à corrupção. A Lei nº 10.149, de 21 de dezembro de
2000 altera e acrescenta dispositivos à Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, que transforma o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE em autarquia, dispõe sobre a prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica, e dá outras providências. Nela, já se trazia o acordo de leniência no
combate às práticas de anticoncorrências pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com o
objetivo de coibir a prática de infração à ordem econômica, entretanto só em 2013, com a incorporação da
Lei nº 12.486 é que este instituto passou a ser de fato utilizado no combate a corrupção. Esse acordo de
leniência se equipara às delações premiadas que são aplicadas nos processos criminais e a pessoas físicas,
enquanto a leniência se aplica à pessoas jurídicas na esfera administrativa. O principal objetivo deste
estudo é analisar a eficácia do Acordo de Leniência ao longo da sua implementação no combate a
corrupção e a procura por esse instituto de direito. A pesquisa é de caráter bibliográfico, desenvolvida com
base em material já elaborado. Buscou-se, então, a leitura de livros, artigos científicos, revistas
especializadas, jornais, bem como outros escritos encontrados em outras fontes de pesquisas e nos meios
virtuais. Como resultado, foi constatado que a corrupção é um dos crimes que mais afeta diretamente a
vida dos brasileiros. A falta de punição aos corruptos sempre foi uma falha histórica da justiça desse país.
Prova da eficácia desse instrumento foi o acordo celebrado com a J&F, em que houve o pagamento de 10,3
bilhões de reais de multa, o maior para esse tipo de acordo no mundo. Ademais, desde 2014, após a edição
da lei anticorrupção, os pedidos no CADE aumentaram em cerca de 50%. Isto posto, apesar das
divergências quanto à justiça da punição, é fato que nunca na história desse país se puniu tanto os
corruptos, quanto corruptores. Deste modo, o diploma normativo é atual, eficaz e adota a responsabilidade
objetiva (civil e administrativa) de pessoas jurídicas pela prática de ato de corrupção contra a
Administração Pública nacional ou estrangeira. Em sintonia com as mais importantes legislações do mundo,
introduz instrumentos modernos e arrojados que se adaptam as particularidades da corrupção, o que vem
apresentando efeitos significativos na cessação desse mal que é a corrupção e a impunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Acordo de leniência, Lei anticorrupção, Corrupção no Brasil.
__________________________
SARA DE SOUSA LIMA
RUA DELSON FONSECA, 1113 - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806005 E-mail: saralima_110@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DAS ÓRTESES ESTÁTICAS PARA PACIENTES COM ESPASTICIDADES ORIGINADAS
PELO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
GILBERTO MARTINS MOUZINHO JUNIOR-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença decorrente de alterações vasculares focais ou globais
por um período superior às 24h que pode resultar em déficits neurológicos e/ou motores, entre eles a
espasticidade que é um dos distúrbios motores mais frequentes e incapacitantes observados nos indivíduos
com lesão do sistema nervoso central (SNC), que pode ser tratada com órteses estáticas com a finalidade
de melhorar a vida dos pacientes acometidos. A instalação de tal comorbidade leva a necessidade de
hospitalização, esta, quando culmina com um período superior a 20 dias, resulta em complicações clínicas
e/ou neurológicas como trombose venosa profunda (TVP), úlceras de pressão, infecção do trato
respiratório (ITR), infecção do trato urinário (ITU) e ombro doloroso. O objetivo deste estudo é realizar uma
revisão de literatura com a finalidade de oferecer uma abrangência de informações sobre a importância das
órteses estáticas para pacientes acometidos por acidente vascular encefálico. Foi realizada uma revisão de
literatura em vários artigos, a fim de garantir uma melhor abrangência do assunto discutido. Os mesmos
foram analisados criticamente quanto à menção de alterações estruturais musculares decorrentes de um
quadro clínico de espasticidade. Foram incluídos no estudo trabalhos clássicos para definição e
caracterização da espasticidade, bem como artigos relacionados a mudanças na morfologia muscular
decorrentes da mesma. Foi observado que as órteses estáticas apresentam grande importância visto que as
mesmas auxiliam, com frequência, na manutenção do comprimento de musculaturas de pacientes que
foram acometidos por AVE e encontram-se com a espasticidade. Uma extensa gama de modalidades
terapêuticas para o seu tratamento está disponível. O tratamento precisa ser individualizado dependendo
da localização, gravidade e duração dos sintomas. Os objetivos terapêuticos devem ser estabelecidos antes
do início do tratamento e devem ser entendidos e compartilhados pelos pacientes e seus familiares.
Conclui-se que em meio ao leque de tratamentos para esse tipo de disfunção que pode ser tanto cirúrgico
como farmacológico, o uso de órteses estáticas bem como a fisioterapia são fatores imprescindíveis na
reabilitação em todas as fases do tratamento do paciente com o membro espástico possuindo assim a sua
eficácia no meio clínico. Todavia relatou-se que para se obter uma melhora no grau de espasticidade do
membro afetado é necessário ser trabalhado em conjunto, associando diversas técnicas e conhecimentos
para conseguir um resultado satisfatório, pois a fisioterapia apresenta uma abordagem bastante
importante na reabilitação desses pacientes oferecendo uma melhora significativa em relação à amplitude
de movimento, relaxamento muscular, aumento do tônus e diminuição da rigidez muscular.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: “AVE”, “Espasticidade”, “Órteses estáticas”
__________________________
GILBERTO MARTINS MOUZINHO JUNIOR
RUA MANOEL CAMARÇO - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gilberto.junior20171@outlook.com

172

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DOR DA DISMENORREIA PRIMÁRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
WALESKA SOUSA COELHO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO - O termo dismenorréia é originado do grego e significa fluxo menstrual difícil, sendo
caracterizada por dor pélvica pré-menstrual, com presença ou não de sintomas sistêmicos. A dismenorreia
pode ser primaria ou secundaria, e de acordo com a intensidade dos sintomas, a dismenorréia primaria
pode ainda ser classificada em leve, moderada ou grave. Quando estes fenômenos são mais expressivos
pode incapacitar a mulher para o desempenho das suas atividades de vida diária. Existem inúmeros
recursos fisioterapêuticos para eliminar a dor, promovendo,assim, a analgesia. Entre eles destacam-se a
termoterapia, a crioterapia, a eletroestimulação transcutânea (TENS). OBJETIVO- Caracterizar o efeito da
fisioterapia sobre a dor da dismenorreia primaria. MATERIAIS E METODOS – Esta pesquisa é do tipo
exploratória e se caracteriza como uma revisão bibliográfica. A mesma enfatizou pesquisas por meios de 15
artigos científicos na base de dados da saúde (Bireme, Scielo, Cochrane), livros e artigos científicos. Os
descritores utilizados foram Dismenorreia primaria, tratamento da dor e fisioterapia. Estes foram
selecionados a partir de ano de 2000 até a atualidade. RESULTADOS- Mostrar que nas mulheres tratadas
com a tens, observou-se queda na pontuação média de dor (p=0,0009 ) . A intensidade da dor foi
significativamente menor em grupo tratado com a crioterapia e no grupo tratado com a termoterapia. As
pacientes submetidas ao tratamento apresentaram uma satisfação com os métodos utilizados. A tens
promoveu alívio total da dor em 80% das pacientes e alívio parcial em 20%. Muitas mulheres conhecem e
aplicam a termoterapia na região ventral e observam alívio na sua utilização, quanto à crioterapia, com
aplicação na região lombar, observou-se que existe pouco conhecimento dessa técnica mais,embora pouco
frequente, apresentou um índice de 50% de eficácia no combate à dor menstrual. CONSIDERACOES FINAIS
– Observa- se que existe sim uma melhora no controle da dor de mulheres com dismenorreia primaria, e
que os recursos citados tem uma grande eficácia. Apesar dos estudos existentes, há ainda uma necessidade
de que sejam realizados outros estudos nesta área, pois o número de publicações de técnicas
proporcionadas
pela
Fisioterapia
ainda
se
encontra
pequeno.
PALAVRAS-CHAVE: dismenorreia, tratamento e dor
__________________________
WALESKA SOUSA COELHO
RUA FERNADO MARQUES 1396 - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: waleska_coelho@hotmail.com
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INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM UM HOSPITAL REGIONAL DE FLORIANO - PI
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF
KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJORONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF
ROSEANNE ALMEIDA RESENDELUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA-FAESF
A infecção hospitalar representa uma grande preocupação podendo ocorrer diversas propagações no
Brasil. No ano de 1998, através da emissão da Portaria nº. 2.616, feita pelo Ministério da Saúde que dispõe
sobre a obrigatoriedade do programa de controle das infecções hospitalares. Infecção hospitalar é
adquirida após a entrada do paciente no hospital. Dessa forma, esse trabalho objetivou-se verificar o
levantamento dos registros de Infecções Hospitalares levantados pela Comissão de Controle de Infecções
hospitalares (CCIH) de Hospital Regional da cidade de Floriano-PI. O delineamento do estudo foi descritivo,
prospectivo e epidemiológico. Os dados foram coletados n Centro de Controle de Infecção Hospitalar de
um hospital regional de Floriano-PI.. Todos os resultados foram disponibilizados através da Coordenação do
Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital. O total de 1.082 pacientes divididos em 4 mês
foram observados na UTI do Hospital Regional, durante o período de coleta de dados, os mesmos 1.082
(100%) foram elegíveis para o estudo. No Mês de Janeiro foi registrado o maior índice de infecção, 36
infecções detectadas, percentualmente é equivalente a 14,11 % ao todo do mês. No mês de Fevereiro
pacientes que se utilizavam de um ventilador mecânico, ás infecções caíram para 1,17% dos 255 pacientes
No mês de março com um resultado de 4 pacientes com infecção por ventilação mecânica, equivalente a
1,36% e 0 pacientes com infecção do trato urinário. No mês de Abril, as infecções provenientes de
ventilação mecânica se mantiveram na média em relação aos dois últimos meses, com um valor de 3
pacientes, equivalente a 1,07%. Já em relação a pacientes com infecção do trato urinário, o índice de
pacientes acometidos foi de 18, equivalente a 6,62% dos pacientes. Ás bactérias encontradas foram:
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanni, Candida spp não albicans,
Stenotrophomonas maltophilia. Os índices de infecções no primeiro mês revelam uma preocupante
situação de muitos hospitais de rede pública do Brasil. Além da árdua situação que o paciente é acometido
durante todo o tratamento, podem ocorrer situações como essa, agravando ainda mais o estado de saúde
já debilitado por outras enfermidades.
PALAVRAS-CHAVE: INFECÇÃO HOSPITALAR, BACTÉRIAS, EPIDEMIOLOGIA
__________________________
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PRESENTE NOS COMPRIMIDOS COMERCIALIZADOS
NAS DROGARIAS DE FLORIANO – PI
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF
KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJORONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF
ROSEANNE ALMEIDA RESENDEO ácido acetilsalicílico, que tem como referência a Aspirina®, é um analgésico, anti-inflamatório não
esteroide, antitérmico, antiagregante plaquetário. A qualidade de um medicamento é um atributo de
caráter não apenas comercial, mas também legal e moral. A concentração de AAS C9H8O4 por comprimido
deve estar entre a faixa de 95 a 105 % declarada. Um mesmo fármaco produzido numa mesma forma
farmacêutica e em uma mesma concentração pode apresentar perfis de bioequivalência e
biodisponibilidade que se diferenciam de marca para marca, ou mesmo entre lotes produzidos por uma
mesma empresa, devido a diversos fatores inerentes à fabricação do mesmo. OBJETIVO: Analisar a
Concentração de AAS em comprimidos comercializados nas drogarias de Floriano-PI. METODOLOGIA: Essa
pesquisa será efetuada através da análise de comprimidos de ácido acetilsalicílico 500 mg comercializados
nas drogarias da cidade de Floriano-PI, com o intuito de identificar sua concentração. A metodologia
utilizada neste trabalho é caracterizada como pesquisa quantitativa experimental. Todos os procedimentos
para análise de teor, dissolução, dureza, desintegração e friabilidade são retirados da Farmacopeia
Brasileira 5ª Edição do ano de 2010. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Levando em consideração aos parâmetros
como forma, aparência e cor, de todos os comprimidos de ácido acetilsalicílico de 500 mg, apresentaram-se
adequados aos padrões exigidos pela Farmacopéia Brasileira 5ª edição. Em relação ao teor, todos os
comprimidos se apresentaram dentro das especificações, nas outras análises apresentaram alguma
desconformidade nos comprimidos B e C. CONSIDERAÇÕES FINAIS: possível afirmar que a concentração de
ácido acetilsalicílico nos comprimidos de 500 mg comercializados na cidade de Floriano-PI, estão de fato
dentro das especificações. Já o resultado da dissolução do comprimido B se mostrou insatisfatória. O
comprimido C, se apresentou com uma friabilidade fora das especificações. Ficou evidente a importância
das análises-físico químicas do controle de qualidade tanto da indústria que produz o medicamento,
quanto dos órgãos de fiscalização.
PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. FARMACOPEIA.
__________________________
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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A MEDIAÇÃO COMO FERRAMENTA INDISPENSÁVEL NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES
CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR-FAESF
CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF
LARA VERENA OSÓRIO ALMEIDA-FAESF
SARA DE SOUSA LIMA-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

INTRODUÇÃO: O instituto da mediação tem sua importância no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em
vista que a técnica trata-se de uma possibilidade de acesso à justiça, bem como uma política pública de
resolução de conflitos em face do crescente número de lides presentes no judiciário. No Brasil, a técnica
constitui uma alternativa capaz de solucionar conflitos, até mesmo antes da instauração do processo, pois,
segundo a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça de 2010, traz a ampliação do acesso à justiça e
pacificação do conflito através de métodos consensuais, considerando que a conciliação e a mediação são
instrumentos efetivos de pacificação social. Além disso, o emprego da mediação na problemática familiar
pode contribuir para que esses litígios pautados pelo lado emocional ou afetivo sejam solucionados de
forma rápida e pacífica, já que no trato das demandas familiares requer-se ética, cuidado, além da
necessidade de serem trabalhadas num ambiente no qual os familiares em conflito possam expor suas
ideias e sentimentos. OBJETIVO: Analisar a utilização da mediação como método consensual de solução de
conflitos familiares. METODOLOGIA: Trata-se de pesquisa de caráter bibliográfico, desenvolvida com base
em literaturas referentes ao assunto em estudo, além de artigos publicados em bases eletrônicas
(ScientificEletronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e Jus.com), permitindo assim, que o trabalho
tomasse forma e embasamento teórico. RESULTADO: Percebeu-se, claramente que, o papel do mediador é
provocar e estimular as partes, na tentativa de identificar os interesses de cada um dos envolvidos até que
se encontre uma solução para isso. Nessa perspectiva, a utilização da mediação traz benefícios capazes de
tornar os processos mais céleres e reduzir custos, tendo em vista a problemática e os benefícios oriundos
da técnica, por isso a mediação deve ser utilizada pelas varas de família para além de pacificar as
demandas, promover a escuta de ambos os conflitantes com o intuito de tomar conhecimento dos seus
respectivos sofrimentos e conceder a oportunidade para evoluir em busca da solução do conflito.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nesse contexto, conclui-se que a mediação é o instrumento mais apropriado para
a solução de litígios, pois a prestação jurisdicional deve ser feita com qualidade, eficácia, dentro de um
prazo razoável, no que se refere aos conflitos em família, faz-se necessário mais ainda aplicação desses
aspectos. Tal instituto é capaz de provocar o fortalecimento das relações familiares, a prevenção de novos
litígios, bem como a possibilidade de decisão em curto prazo e consequentemente a diminuição de custos
processuais.
PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO; CONFLITOS FAMILIARES; PACIFICAÇÃO SOCIAL.
__________________________
CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR
RUA JOSÉ AMÂNCIO CAVALCANTE, 108 - VIAZUL
FLORIANO-PI CEP: 64806590 E-mail: carlitojuniur@gmail.com
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FATORES RELACIONADOS AOS AGRAVOS EM SÍFILIS CONGÊNITA
CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
ANTONIO EDUARDO OSÓRIO CAVALCANTE-UFPI
FELIPE MARTINS BARBOSA-FAESF
FELIPE VIEIRA AMORIM-UESPI
IGHO LEONARDO DO NASCIMENTO CARVALHO-UFPI

INTRODUÇÃO: A Sífilis Congênita, também conhecida como Lues, é uma infecção sexualmente transmissível,
causada pelo Treponema pallidum, que acomete o feto por via transplacentária, por meio de uma mãe infectada
ou inadequadamente tratada, podendo resultar em agravos ou morte fetal. Trata-se ainda de uma doença de
notificação compulsória, mas que encontra-se subnotificada pelos profissionais, o que dificulta detecção e
acompanhamento previsto pelo Ministério da Saúde. OBJETIVO: Identificar fatores relacionados à subnotificação
de sífilis congênita. MÉTODO: Trata-se de um estudo de revisão narrativa de literatura, realizada através de
levantamento bibliográfico em sites científicos, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciência da Saúde, Medical Literature Analysisand Retrieval System on-line, Scientific Electronic Library Online,
usando os descritores: Sífilis Congênita; Notificação de Doenças; Profissional de Saúde, associados pelo indicador
booleano AND. A coleta de dados foi realizada no período de setembro a outubro de 2017, sendo selecionados
oito artigos científicos, no idioma português, disponível na íntegra. RESULTADOS: O entrave no diagnóstico é
dado por impasses na prevenção da Sífilis, tendo em vista as causas multifatoriais que influem sobre o
tratamento, dentre elas: a possibilidade de reinfecção, o tratamento inadequado do parceiro sexual, a falta de
materiais adequados para realização de exames, acompanhamento pré-natal incompleto ou, quando completo,
a não realização de exames de rastreamento durante toda a gravidez, causando impacto direto na persistência
do diagnóstico tardio e em complicações. Um fator crucial na verificação da gravidade desse problema está na
Vigilância Epidemiológica adequada. Entretanto, a realidade do país mostra que a subnotificação tem sido o
maior impasse na adoção de medidas de prevenção e controle da infecção. Em um estudo feito por Lafeta et al.,
a subnotificação em Sífilis Congênita foi responsável por negligenciar o triplo de casos notificados em
Maternidades e Centros de Infectologia de referência em Montes Claros, MG. Resultados que integram a ideia
de que os profissionais demonstram falta de preparo, e da importância do Serviço de Vigilância Epidemiológica.
A falta de compromisso para manter o fluxo de informações funcionante se dá pela irresponsabilidade na equipe
multiprofissional. Saraceni et al. reitera que a educação é a maneira mais viável de melhoria da assistência,
devendo ser continuada para que haja compreensão da importância do problema, uma vez que a inobservância
confere infração à legislação de saúde. A subnotificação da Sífilis congênita ocorre por fatores relacionados a
falta de preparo dos profissionais, dificuldade no diagnóstico e tratamento associado à possibilidade de
reinfecção, tratamento inadequado do parceiro sexual, acompanhamento pré-natal incompleto ou, quando
completo, a não realização de exames de rastreamento durante toda a gravidez, causando impacto direto na
persistência do diagnóstico tardio, em complicações e, principalmente na subnotificação. CONCLUSÃO: Os
resultados evidenciam a subnotificação e a persistência da transmissão vertical, sinalizando assim, controle
ineficaz da sífilis congênita. Percebeu-se a necessidade de políticas públicas que promovam a sensibilização e
capacitação da equipe de saúde voltada para assistência pré-natal, visando capacitá-los e alertá-los quanto à
importância da notificação, além do mais, elaboração de medidas mais efetivas dos programas desempenhados
pela Estratégia de Saúde da Família.
PALAVRAS-CHAVE: SÍFILIS CONGÊNITA. NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS. PROFISSIONAL DE SAÚDE.
__________________________
CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS
RUA FURTUOSO PACHECO - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kaumarts_soares@hotmail.com
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PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO DELEGADO DE POLÍCIA.
CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
HAMON OLIVEIRA LEITE-FAESF
MARCILENE FONSECA DA SILVA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

O princípio da insignificância consiste no afastamento da tipicidade de um crime em seu aspecto material e
por consequência o próprio crime. Este trabalho objetivou compreender a aplicabilidade do princípio da
insignificância pelo delegado de polícia. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de cunho
qualitativo, utilizando-se da técnica de revisão bibliográfica e documental, sendo que a busca de estudos foi
realizada a partir do buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Princípio da Insignificância,
aplicabilidade e delegado, sendo adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de
inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de
exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. O aporte teórico utilizado
na presente pesquisa teve como abordagem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância pelo
delegado de polícia na doutrina de Cleber Masson. Diante do estudo observou-se a origem histórica do
princípio da insignificância, além da importância que este princípio tem para o Direito Penal. Para Masson,
se o fato é atípico para a autoridade judiciária, também apresenta igual natureza para a autoridade policial.
Neste sentido cita como exemplo o flagrante da subtração de um “pãozinho”, considerando inconcebível a
obrigatoriedade da prisão sob pena de banalização do Direito Penal, além do esquecimento de princípios
relevantes tais como o da intervenção mínima do Estado, da subsidiariedade, da proporcionalidade e da
lesividade. Masson considera que o mais correto é atuar prudentemente diante de um caso concreto, deste
modo pode ser verificada a incidência do princípio da insignificância quando assim o fato admitir. Dessa
maneira pode-se compreender o princípio da insignificância como desdobramento lógico do princípio da
fragmentariedade, além da identificação dos requisitos relacionados à aplicação do Principio da
Insignificância de acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nota-se também no decorrer deste
estudo que de acordo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a valoração acerca do princípio da
insignificância é de competência do Poder Judiciário. Conclui-se que entre as razões consideradas
importantes para a aplicação do Princípio em comento pelo delegado de polícia está a relevante
contribuição deste agente público para o processo penal, em virtude de exercer uma função préprocessual. Desta forma evita-se a movimentação desnecessária do Judiciário, evidenciando maior
celeridade aos trâmites processuais bem como a garantia do caráter fragmentário do Direito Penal
brasileiro. Conclui-se que, a valoração do juízo acerca da aplicabilidade do Princípio da Insignificância ou
Bagatelar pode ser realizada pelo delegado de polícia como forma de acelerar a sistemática processual, em
face da apuração de crimes mais graves em detrimento daqueles não lesivos a bens jurídicos tutelados.
Sendo assim o mesmo poderá ou não proceder a lavratura do ADPF (Auto de Prisão em Flagrante Delito),
tendo como base a análise do fato concreto.
PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. DELEGACIA
__________________________
CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS
RUA SÃO JERONIMO - LÍDER
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: cidielson.santos@hotmail.com
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A LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NAS TENSÕES MUSCULARES E AUMENTO DA FLEXIBILIDADE E
ELASTICIDADE
LOURIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIOR-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

INTRODUÇÂO: A liberação miofascial (LMF) é uma técnica a qual mescla apoios, pressão manual e
deslizamentos no tecido miofascial, que requer o reconhecimento das áreas e trajetos de resistências e
tensões, que se dá num processo interativo, pois necessita da resposta do corpo do paciente para
determinar a duração, profundidade e direção da pressão exercida sobre o tecido. OBJETIVO: O presente
trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a Liberação Miofascial nas
Tensão Musculares e Aumento da Flexibilidade e elasticidade, que tem se mostrada uma técnica de
bastante eficiência e com grandes benefícios sobre o sistema musculoesquelético. MÉTODO: Trata-se de
uma revisão sistemática da literatura onde foram selecionados após leitura de resumo de 20 artigos, foram
utilizados como descritores liberação miofascial, ganho de flexibilidade e elasticidade e tratamento no das
tensões musculares. RESULTADOS: Foram encontrados em 04 artigos que a liberação miofascial por sua vez
gera apenas uma calor superficial e um pequeno relaxamento e em 16 artigos os resultados que indicam
que a liberação miofascila (LMF), técnica refere-se à ação de destravar e reequilibrar os músculos (mio) e
seus envelopes de tecido conjuntivo (fáscias), a manipulação deste tecido pelo terapeuta promove sua
liberação e melhora da função musculoesquelética e nas tensões musculares, os efeitos destas, tem sido
indicada como tratamento e aumento da flexibilidade e elasticidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, a
técnica supracitada mostrou-se ser eficaz no tratamento das Tensões Musculares (Tensão Muscular) e
melhora da flexibilidade e elasticidade, sendo uma técnica de mobilização manual da fáscia objetivando o
aumento da flexibilidade e elasticidade, mais sendo necessária a realização de maior número de ensaios
clínicos controlados e aleatórios envolvendo a técnica de liberação miofascial (LMF), principalmente
quando se fala em flexibilidade e elasticidade, bem como a utilização de dados mais fidedignos, a fim de
comprovar os seus reais efeitos.
PALAVRAS-CHAVE: FLEXIBILIDADE; LIBERAÇÃO MIOFACIAL; TENSÃO MUSCULAR.
__________________________
LOURIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIOR
PÇ DR. SEBASTIÃO MARTINS - CENTRO S/N
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lourivalloco@hotmail.com
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INDICAÇÃO TERAPÊUTICA DOS FITOTERÁPICOS MAIS DISPENSADOS EM DROGARIAS DE BAIXA
GRANDE DO RIBEIRA- PIAUÍ
ALAIANE DA SILVA MATOS-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
LUCIANNE MOREIRA E SILVA SOUSA-FAESF

Fitoterápicos são definidos como medicamentos obtidos empregando-se exclusivamente, matérias primas
vegetais, sendo caracterizados pelo conhecimento de sua eficácia e dos riscos associados ao seu uso, assim
como, pela reprodutibilidade e constância de qualidade, tendo a eficácia e segurança validadas, por meio
de levantamentos etnofarmacológicos de utilização. O desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos
com garantia de segurança e eficácia tem produzido um aumento da busca, pela população, por esse tipo
de terapia. A utilização desses medicamentos é considerada como uma terapia complementar ou
alternativa em saúde. O objetivo desse trabalho foi identificar as indicações terapêuticas dos fitoterápicos
mais dispensados no município piauiense de Baixa Grande do Ribeira que conta com uma população de
10.516 de habitantes e está localizado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 51' 1'' Sul,
Longitude: 45° 12' 49'' Oeste. Esse trabalho foi realizado no referido município, no período de setembro e
outubro de 2017, quando foram feitas visitas as drogarias da cidade, com o objetivo de realizar um
levantamento sobre os fitoterápicos mais dispensados em cada estabelecimento. A partir desse ponto,
consultou-se as bulas desses medicamentos, para a identificação de suas indicações terapêuticas. Os
resultados obtidos mostraram que os fitoterápicos mais dispensados são a base de Passiflora e tem
indicação nos quadros de ansiedade e de distúrbios de sono, seguidos de medicamentos à base de Hedera,
utilizados para o tratamento sintomático da doença bronco pulmonares inflamatória, os outros
medicamentos dispensados são indicados para varizes, como laxantes e antiespasmódicos e para
verminoses. A maioria dos medicamentos são dispensados com prescrição médica e a devida orientação do
profissional responsável pelo atendimento. Com o crescimento da utilização de medicamentos
fitoterápicos pela população brasileira, surge também a necessidade do esclarecimento da população sobre
o uso destes, pois juntamente com sua eficácia no tratamento de diferentes males eles também, podem
causar riscos à saúde.
PALAVRAS-CHAVE: MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS, DISPENSAÇÃO, INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS
__________________________
ALAIANE DA SILVA MATOS
RUA EMIDIO ROCHA - MAGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800235 E-mail: alaiane_gata@hotmail.com
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IMAGEM CORPORAL EM PACIENTES SUBMETIDAS À MASTECTOMIA
DOUGLLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FAESF
DOUGLLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FAESF
THALMA KAROLINE FERREIRA CARVALHO-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

IMAGEM CORPORAL EM PACIENTES SUBMETIDAS À MASTECTOMIA: Revisão Sistemática de Literatura
O câncer de mama continua sendo uma das principais causas de morte de mulheres no mundo, é umas das
doenças mais temida entre as mulheres, causando danos físicos e psíquicos. O diagnóstico de câncer causa
impacto na vida da pessoa, além das mutilações físicas e desfiguração que o tratamento provoca, gera
também danos psicológicos, já que a mama representa a mulher e a sua feminilidade. Apesar dos avanços
no tratamento do câncer de mama, a mastectomia continua sendo bastante utilizada, podendo prejudicar a
condição emocional e social da mulher em decorrência de alteração de sua imagem corporal. Este estudo
teve como objetivo disseminar através de dados científicos sobre indicadores de insatisfação relacionados à
imagem corporal de mulheres com mastectomia. Constitui-se de uma revisão sistemática de literatura
realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017 por meio de buscas de artigos publicados
entre os anos de 2005 a 2015 na base de dados eletrônicos Google acadêmico, Scientic Eletronic Library
Online Brasil (SCIELO), Revista Brasileira de Ciência da Saúde, Revista Rene, que abordaram os fatores
predisponentes sobre a imagem do corporal da mulher de câncer de mama submetidas à mastectomia.
Foram utilizados as palavras-chaves “Câncer de Mama”, “Mastectomia”, Imagem corporal”. Foram
identificados 10 estudos que abordaram o tema com o perfil da clientela de interesse. Identificam-se que,
na avaliação pós-operatório de câncer de mama, as mulheres mastectomizadas apresentam níveis mais
elevados de estresse em relação a imagem corporal e relatam a insatisfação na aparência de suas mamas.
Os indicadores de insatisfação relacionados à imagem corporal em pacientes submetidos a mastectomia
são: vergonha de não terem uma mama, insatisfação com a sua aparência física, estresse , baixa
autoconfiança, além de se sentirem menos atraentes sexualmente. Portanto todos esses fatores de
insatisfação relacionados à imagem corporal em pacientes submetidos a mastectomia é um desafio intenso
para a mulher , por trazer implicações negativas nos aspectos emocionais e sociais. Em virtude do reduzido
número de estudos encontrados e considerando-se sua relevância para a saúde psíquica da mulher
mastectomizada, sugere-se que nossos estudos sejam desenvolvidos para a compreensão dos sentimentos
negativos que a mulher apresenta após uma mastecomia.
PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM CORPORAL, MASTECTOMIA, CÂNCER DE MAMA
__________________________
Dougllas de oliveira santos
RUA 9 DE novembro - centro
Landri Sales-PI CEP: 64850000 E-mail: dougllasoliveira1@hotmail.com
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UTILIZAÇÃO DA KINESIO TAPING NO DESEMPENHO NEUROMUSCULAR DE ATLETAS
FELIPE MARTINS BARBOSA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS-UFPI
MATHEUS AMORIM OSORIO BORGES-FAESF
INTRODUÇÃO: Exercícios de resistência e tipos de formações locomotoras são responsáveis pela melhoria
da velocidade e do movimento coordenado, além de promover o equilíbrio entre funcionalidades
necessárias para alcançar melhorias visíveis na força muscular e desempenho. Além dos exercícios de
resistência, atualmente é muito frequente o uso KinesioTaping (KT) que é denominado adesivo de alta
viscosidade, proporcionando prevenção de lesões e aumento da capacidade do desempenho
neuromuscular em atletas. OBJETIVO: Identificar a utilização da Kinesio Taping no desempenho
neuromuscular de atletas. MÉTODO: Trata-se de um estudo de revisão sistemática, realizada através de
levantamento bibliográfico em sites científicos, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciência da Saúde, Medical Literature Analysisand Retrieval System on-line, Scientific Electronic Library
Online, PubMed, Scielo, usando os descritores: kinésio taping, tratamento, lesões, neuromuscular,
associados pelo indicador booleano AND. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro de
2017, sendo selecionados dez artigos científicos, no idioma português e inglês disponível na integra.
RESULTADOS: As pesquisas mostraram que existem poucos estudos que investigaram tanto na pesquisa
quan¬to na prática clínica da KT e entre esses estudos poucos são de alta qualidade e, por conseguinte, as
evidências são inconclusivas sobre o uso dessa técnica em prática, É proposto que a aplicação de KT possa
causar um pequeno aumento imediato na força muscular puxando a fáscia, estimulando o músculo
aumentado contração. Contudo, falta evidência empírica sobre os efeitos da aplicação de KT com relação
ao esforço para a obtenção da força. Até o momento, nenhum trabalho foi desenvolvido para avaliar os
efeitos em longo prazo do KT, o período máximo foi de 4–6 semanas. CONCLUSÃO: Foi possível avaliar que
não existe consenso na literatura sobre os efeitos reais da KT, embora essa técnica esteja sendo
amplamente utilizada por pessoas saudáveis que procuram aumento do desempenho neuromuscular
durante atividades físicas. Portanto, a KT é recomendada apenas para um tratamento alternativo ou
complementar, pois, poucos estudos avaliaram seus efeitos crônicos sobre desempenho neuromuscular em
logos períodos de tempo.
PALAVRAS-CHAVE: KINÉSIO TAPING.TRATAMENTO.LESÕES.NEUROMUSCULAR
__________________________
FELIPE MARTINS BARBOSA
RUA FURTUOSO PAXECO - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64806285 E-mail: lipembarbosa@hotmail.com
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: EQUIPE DE ENFERMAGEM E A QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF
SUZANA DE SOUZA SENA-FAESF
THAMYRES DA SILVA SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre a enfermagem e sua qualidade de vida no trabalho na
Unidade de Terapia Intensiva. A pesquisa foi realizada de forma descritiva. Portanto, no presente trabalho, as temáticas
foram distribuídas em categorias temáticas para serem discutidas e analisadas em seguida. No contexto moderno do
ambiente de trabalho verifica-se que este vem se tornando cada vez mais competitivo e assim, as organizações têm buscado
novas tecnologias e profissionais capacitados com múltiplas funções que consigam lidar com todas essas expectativas e que
prestam uma assistência de qualidade. Dentro da Unidade de terapia intensiva o profissional enfermeiro enfrenta exigências
de pacientes e familiares, médicos e diretores em geral das organizações, e estas estão relacionadas especificamente na
assistência ao paciente, na organização do funcionamento do setor, no gerenciamento da equipe de enfermagem e na
complexidade da assistência a ser exercida. O profissional enfermeiro gerência o processo de assistência a ser trabalhada no
paciente, lida com a inquietude ou insatisfação de familiares já emocionalmente abalados e ainda tem que dar
resolutividade a questões administrativas, o que demonstra a complexidade para que esse cuidado seja realizado de forma
satisfatória ao cliente e a exigência de um enfermeiro multe nas organizações. OBJETIVO: Através de uma revisão
bibliográfica tem como objetivo geral relatar sobre a qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem da UTI na
assistência ao paciente. METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se por ser uma revisão de literatura descritiva, de
abordagem qualitativa sobre os principais resultados da qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem atuante na
UTI. Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases eletrônicas de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciência da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), acessado através do site da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS). Os critérios de inclusão utilizados foram somente artigos publicados no período 2006 a 2016 na íntegra, em
português. Os critérios de exclusão foram artigos que não estivessem disponíveis na integra, que abordassem o assunto em
outro idioma, publicados no ano inferior a 2006 e artigos de revisão de literatura. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O ambiente
de trabalho influência a qualidade de vida dos profissionais, podendo desencadear estresse, irritabilidade e desmotivação.
Tornando-se importante o acompanhamento dos profissionais em tratamento ambulatorial, apoiando-os para a
recuperação ou a melhoria da condição de saúde, a fim de que não interfira quantiqualitativamente na vida e no trabalho.
Assim, destaca-se que a Qualidade de Vida dos profissionais reflete diretamente no cuidado exercido e vale enfatizar que o
lazer, atividades junto à família são de grande valia para a QV, refletindo positivamente na QVT. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Baseando-se nesta revisão integrativa apresentada, evidencia-se que os trabalhadores mostram que a forma como está
estruturado o trabalho em equipe nas UTIs, apesar de garantir a produtividade e qualidade do cuidado, impede a obtenção
de maior satisfação no trabalho, sobretudo porque não há espaço para os integrantes do grupo manifestarem as suas
necessidades e angústias a ele relacionadas. Desta forma, como observado na discussão dos resultados dos artigos, os
profissionais de enfermagem apresentam desgaste físico e emocional devido assistência de paciente, provoca
dor/sofrimento ao ponto de transferirem estes sentimentos para o lar, e como consequência de desajuste, advêm o
absenteísmo. Pode-se concluir que faz necessário buscar intervenções que garantam os motivos que estão interferindo na
assistência como também o prazer ao realizar o trabalho como enfermeiros. Percebe-se, então, que é de suma relevância
que as instituições avaliem os fatores de insatisfação no trabalho da UTI, tanto do enfermeiro como dos demais
profissionais, intervindo com medidas de qualificação e incentivo, o que consequentemente contribuirá para o sucesso da
instituição hospitalar e uma assistência de qualidade. Pode-se concluir que faz necessário buscar intervenções que garantam
os motivos que estão interferindo na assistência como também o prazer ao realizar o trabalho como enfermeiros.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: Enfermeiro. Qualidade de vida no trabalho. Unidade de Terapia In
__________________________
MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA
RUA SEBASTIAO RIBEIRO - SAO CRISTÒVAO
BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: mirllaneaires18@hotmail.com
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AMNIORREXE PREMATURA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
MAIRES JORGE CORREIA-FAESF
MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
KELEANE PASSOS GOMES-FAESF
EMILAY DA SILVA REIS-FAESF

Introdução: É a rotura das membranas antes do início do trabalho de parto, o que aumenta a morbimortalidade materna e
perinatal, resultando da perspectiva de infecção da cavidade uterina. A probabilidade aumenta com o número de horas que
decorrem a partir da rotura das membranas até o parto. A ruptura prematura de membrana no entanto é considerada uma
das complicações que tem maior relevância na gravidez, pois tem um grande impacto para a morbidade e mortalidade
neonatal e perinatal. Quanto menor for a idade gestacional e o peso ao nascer, o risco para prematuridade e adaptação da
ida extrauterina é bem mais complicada. As infecções maternas (do trato urinário, sexualmente transmissíveis), as cervicites
e as gestações múltiplas são os principais fatores de risco da amniorrexe prematura. Amniorrexe prematura está incluída nas
gestações de alto risco, sendo sua etiologia pouco conhecida, de diagnostico difícil. Onde causa uma carga emocional de
medo, insegurança, incertezas e dúvidas. Objetivo: Através de uma revisão de literatura o presente estudo tem como
objetivo aprofundar os conhecimentos acerca da amniorrexe prematura e de seus riscos durante a gestação. Metodologia:
Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de 12 artigos e livros selecionados sore o assunto amniorrexe
prematura, enfocando os riscos na gestação. A pesquisa sobre a temática de interesse foi levantada através da busca de
literaturas cientificas na internet, a qual se teve acesso pela biblioteca virtual em saúde, sendo utilizada as palavras chaves:
amniorrexe prematura, ruptura das membranas e RUPREME. Foi feita uma busca de arquivo na base de dados scielo, no
google acadêmico e livro. Para a inclusão de artigos na revisão de literatura pretendida, foram estabelecidos os seguintes
critérios: artigos de revistas; livros; publicação em português; realizada entre 2005 a 2017. Resultados e discussões: Na
busca da literatura foram levantados 12 artigos nos quais podemos aprofundar nosso estudo em Amniorrexe prematura.
Amniorrexe prematura é uma das maiores complicações que acometem as gestantes e tem importante impacto na
morbidade e mortalidade perinatal. Seu acontecimento executa direta ou indiretamente na maioria dos partos prematuros
ocasionando na gestação uma situação de risco. Foi verificado que amniorrexe prematura afeta cerca de 8 a 10% das
gestantes, e é responsável por 1/3 dos partos prematuros, contribuindo para um pior prognóstico neonatal. Esse processo
patológico obstétrico ocorre na ruptura das membranas ovulares-âmnio e córion- quando antecede o início do trabalho de
parto, acomete a perda de líquido amniótico. Durante a ruptura das membranas e começo do trabalho de parto é
denominada como período de latência. A antibioticoterapia é utilizada em países desenvolvidos para prolongar o período de
latência e conter os riscos de infecção materna e neonatal nos casos de ruptura prematura de membranas ovulares prétermo, podendo ser uma estratégia eficiente e de baixo valor para melhorar as condições neonatais em países
subdesenvolvidos. Porém não se sabe a respeito de qual antibiótico é mais indicado nesses casos. Em todo caso se
reconhece que a presença de amniorrexe pré-termo e infecção urinaria na gestação são fatores que influenciam para a
prematuridade e infecção neonatal, sendo que as bactérias estão relacionadas a fisiopatologia da ruptura de membrana
devido produção de substancia e início de processos inflamatórios. No parto prematuro, é necessário administração
parenteral de corticoides no feto por pelo menos 24 horas para acelerar a maturidade pulmonar. A partir desses problemas
decorrentes da amniorrexe prematura, devemos ressaltar a importância do pré-natal no decorrer da gestação. O
profissional de enfermagem, em seu âmbito de trabalho, tanto na assistência primaria ou terciaria, deve orientar a gestante
quanto à sintomatologia da amniorrexe prematura, podendo assim evitar complicações que possam acometer a vida do
bebê. Considerações finais: No presente estudo, pode-se observar que a amniorrexe prematura ou ruptura das membranas
amnióticas, pode ocorrer grande risco para saúde da mãe e do feto. E assim podemos observar a importância dos cuidados
de enfermagem no acompanhamento da gestação.
PALAVRAS-CHAVE: Amniorrexe prematura, Ruptura das membranas e RUPREME
__________________________
MAIRES JORGE CORREIA
RUA SEBASTIÃO RIBEIRO - SÃO CRISTOVÃO
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: mayres_16@hotmail.com
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EFEITO ÁLGICO DO KINESIO TAPING SOBRE O LINFEDEMA EM MEMBROS INFERIORES: REVISÃO DE
LITERATURA
CARLOS AUDÊNIO RODRIGUES DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

INTRODUÇÃO: O linfedema é um problema quantitativo entre o fluxo linfático produzido e a capacidade de
transporte. Se a produção normal de proteínas linfáticas for maior que a capacidade de transporte, o
linfedema aparecerá imediatamente. Cerca de 450 milhões de pessoas possuem linfedema, sendo
representado por 15% da população mundial. (SUNEMI, 2015). A técnica de Kinésio taping (KT) é um
recurso fisioterápico constituído por uma bandagem elástica, posicionada sobre a pele, representam uma
das formas de intervenção no tratamento de linfedema e ajudaria na remoção dos fluídos acumulados
(SUNEMI,2015). OBJETIVO: O estudo teve como objetivo apontar os efeitos álgicos e relatar a influência do
kinesio taping sobre linfedema em membros inferiores. METODOLOGIA: Foi realizada através de uma
revisão bibliográfica, nos quais foram realizadas buscas de dados bibliográficos nas plataformas de dados
(Scielo, Lilacs), Google Acadêmico e artigos científicos atualizados de 2005 a 2016. A busca foi realizada no
período de outubro de 2017, todos os artigos foram revisados e utilizados de forma que acrescentassem
sobre a delimitação do tema do presente artigo e que contribuíssem para enriquecer o mesmo.
RESULTADOS: Foi observada redução na circunferência do membro afetado, após o tempo de intervenção
com a KT e todas as pacientes relataram que a KT é uma terapia confortável. Sendo assim, a técnica pode
ser abordagem adicional no tratamento de linfedema, principalmente em regiões do corpo onde se torna
difícil a aplicação de outra terapia, CONCLUSÃO: Verificou-se que a atuação do KT tem resultados benéficos
sobre o linfedema segundo trabalhos científicos citados no presente artigo, Trazendo assim boas
perspectivas para pessoas que são acometidas com linfedema e para fisioterapeutas que utilizam o KT
como recurso.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVES: KINESIO TAPING, LINFEDEMA, FLUXO LINFÁTICO, DRENAGEM
LINFÁTICA.
__________________________
CARLOS AUDÊNIO RODRIGUES DE SOUSA
RUA ELIAS OKA - BAIRRO IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carlosaudenio3@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: DOENÇA DE ALZHEIMER
MAIRES JORGE CORREIA-FAESF
MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF
CONÇEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF
SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO :A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência no idoso. A doença se torna clinicamente aparente com
comprometimento insidioso das funções intelectuais superiores, com alterações de humor e no comportamento. Depois apresenta
desorientações progressivas, perda da memória e afasia, que indicam uma severa disfunção cortical e em 5 a 10 anos o pa ciente se
torna incapacitado, mudo e imóvel. A incidência da doença aumenta com a idade, e a prevalência dobra a cada 5 anos, começando
de um nível de 1% para a população entre 60 e 64 anos de idade e alcançando 40% ou mais para a coorte dos 85 a 89 anos. Tem
causa desconhecida. Diversos fatores foram associados à doença incluindo fatores neuroquímicos, como deficiência dos
neurotransmissores acetilcolina, somatostatina, substancia P e. Os fatores ambientais como traumatismo craniano repetido, e
exposição ao alumínio noradrenalina e ao manganês. Os fatores genéticos incluem a forma autossômica dominante da doença de
Alzheimer, associado ao início e morte precoce e fatores de risco estabelecido como história familiar da doença ou presença de
síndrome de Down. O diagnóstico definitivo e seguro DA é feito pelo exame neuropatológico. Não há tratamento definitivo ou cura
para a doença de Alzheimer. A terapia pode incluir vasodilatadores cerebrais, como os mesilatos de ergolóide, a isixsuprina e o
ciclandelato, para aumentar a circulação cerebral. O oxigênio hiperbárico é usado para aumentar a oxigenação cerebral. OBJETIVO:
Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, com
ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. RESULTADOS E DISCUSSÃO: J.M.S de
91 anos, doméstica, viúva com doenças crônicas Alzheimer e HAS, ex-tabagista em uso de cardizem 90 mg, vertizine D, com
antecedentes familiares de hipertensão. Habita em área urbana, asseada, com roupas limpas, com cuidados higiênicos
preservados, com habito de tomar banho no período da manhã, acamada, não tem insônia, dormi durante o dia, não pratica
exercícios. Tem uma alimentação balanceada, com eliminações urinarias normais, eliminações intestinais presentes e normais,
menopausa, não tem relacionamento sexual. Ao exame físico hipertensa, normotensa, afebril, eupneica, peso: 66 Kg, altura: 1,65
m, IMC: 24,2. Nível de consciência com falhas na memória. Sem alterações na pele, sem anormalidades no crânio, visão normal,
audição normal, nariz sem anormalidades, falhas dentarias, sem anormalidades no pescoço, sem alteração anatômica no tórax,
ausculta pulmonares com murmúrios vesiculares normais. Respira ar ambiente, coração com ritmo normal, sem alteração no
precordio, abdome indolor a palpação. Membros superiores com sensibilidade e força motora preservadas em todas as
extremidades. Membros inferiores com sensibilidade preservada em todas as extremidades. Interação social normal. Não consegue
tomar decisões em resolução de problemas, possui crença religiosa. Possui recursos para tratamento médico. Pouco orientada
sobre seu problema de saúde. Totalmente dependente. Está otimista com o tratamento. Diagnóstico de Enfermagem: Déficit no
autocuidado para higiene intima relacionado a mobilidade prejudicada evidenciado por restrição ao leito; Intervenção de
Enfermagem: |Dar assistência no banho/higiene; Auxiliar na utilização do vaso sanitário; Auxiliar o paciente a vestir-se/arrumar-se;
Estimular o exercício de vestir-se; Diagnóstico de Enfermagem: Conhecimento deficiente relacionado a alteração na memória
evidenciado por Alzheimer; Intervenções de Enfermagem: Estimular a memória através de imagens como: fotografias; Estimular a
leitura; Diagnóstico de Enfermagem: Risco de integridade da pele prejudicada relacionada a circulação prejudicada ou pressão
sobre a saliência óssea evidenciada a restrição ao leito; Intervenção de Enfermagem: Observar e registrar possíveis alterações nas
extremidades inferiores; Orientar e posicionar o paciente para melhor fluxo circulatório; realizar massagem, mudança de decúbito
de 2 em 2 horas, observar alterações na pele. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o presente estudo foi possível compreender que a
Doença de Alzheimer é uma demência que afeta a população a partir dos 60 anos de idade e que causa dependência muitas vezes
total do cliente, levando-o a necessitar de cuidados especiais para realizar todas as necessidades da vida diária.
PALAVRAS-CHAVE: ALZHEIMER; DEMÊNCIAS; DOENÇA DE ALZHEIMER.
__________________________
MAIRES JORGE CORREIA
RUA SEBASTIÃO RIBEIRO - SÃO CRISTOVÃO
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: mayres_16@hotmail.com
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LEGISLAÇÃO DO ABORTO NA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
MATHEUS SILVA MOUZINHO LIMA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
FELIPE CRONEMBERGER SARAIVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
ROBSON CARLOS PACHECO DO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
BRUNO BORGES RIBEIRO-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
JOFRESSON GOMES DOS SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

Introdução: O aborto é definido pela Medicina como o nascimento de um feto com menos que 500 g ou
antes de 20 semanas completadas de idade gestacional no momento da expulsão do útero, não possuindo
nenhuma probabilidade de sobrevida. Objetivo compreender através de estudos da revisão sistemática
como o tema de legislação do aborto na adolescência no Brasil vem sendo discutido nos artigos científicos.
Metodologia: A pesquisa é do tipo revisão sistemática. Foi consultada em banca de dados da Bireme e
fontes de dados da SciELO, Lilacs, Cochrane e PUBmed. Todos os artigos selecionados para o estudo da
pesquisa aconteceram em Junho de 2017. Os artigos encontrados para a revisão do estudo foram
escolhidos a partir do ano de 1985 a 2010. Sendo seus descritores: Legislação do Aborto. Adolescência.
Aborto. Caracterizou em torno de 16 artigos, dos quais 11 foram eliminados por não terem os critérios de
inclusão. Tendo como critérios de inclusão, artigos que abordassem o tema proposto e de exclusão, artigos
que fugissem do tema e que antecedesse o ano de 1985. No entanto, só 5 artigos foram revisados e
analisados conforme o objetivo e metodologia do estudo. Resultados: Para efetivar a proposta de
legalização elaborada pela Comissão Tripartite, instituída em 2005 pela Secretaria de Políticas para as
Mulheres, e que foi aprovada na II Conferencia Nacional de Políticas para Mulheres como a proposta a ser
levada ao Congresso: Retirar a prática de abortamento do código penal, mas deixar como crime o aborto
forçado. Ou seja, impor e obrigar uma mulher a abortar deve continuar a ser crime, pois é uma violência
contra a autonomia das mulheres. Considerações Finais: Em nosso sistema legal, somente são permitidas
duas formas de aborto legal: o necessário ou terapêutico e quando a gravidez decorre de estupro, chamado
de aborto sentimental ou humanitário. Temos, então, a seguinte posição legal em nosso Código Penal:
praticar o aborto é crime, salvo quando praticado por médico para salvar a vida da gestante e quando a
gravidez provém de estupro e é vontade da gestante interrompê-la. Tais excludentes de antijuridicidade
estão
previstos
no
artigo
128,
incisos
I
e
II,
do
Código
Penal.

PALAVRAS-CHAVE: Legalização do Aborto. Adolescência. Brasil
__________________________
MATHEUS SILVA MOUZINHO LIMA
BR 343 EDIFICIO CLICERIO NOGUEIRA APT 304 - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mattheussilva1990@hotmail.com
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AVALIAÇÃO DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB) ANTES E APÓS EXERCÍCIO DE MEMBROS
SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES.
MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO-FAESF
GLAMARA BRITO DA SILVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÂO: Na literatura médica está muito bem estabelecida a importância da determinação do Índice
Tornozelo-Braquial (ITB), tanto no diagnóstico de doença arterial periférica (DAP) como no prognóstico de
eventos e mortalidade cardiovasculares. O índice tornozelo-braquial é um exame complementar não
invasivo auxiliar no diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) dos membros inferiores.
OBJETIVO: Consistem em avaliar a prevalência e de analisar a relação ITB antes e após o exercício, com os
fatores de risco cardiovascular e em relação a outras doenças. METODOLOGIA: O projeto de investigação
insere-se na categoria de tipo de estudo de campo transversal de caráter explanatório descritivo. Este tipo
de estudo fornece uma descrição de dados, quer seja sob a forma de palavras, de números ou de
enunciados descritivos de relações entre as variáveis. O presente estudo foi desenhado para se avaliar a
aplicabilidade da determinação do ITB com o uso de esfigmomanômetros e o manguito posicionado de
forma confortável, ajustados nos braços. O local escolhido para a realização desta pesquisa foi o Hospital
Tibério Nunes com pacientes do sexo feminino e masculino. RESULTADOS: A pesquisa contou com a
participação de 10 pacientes, sendo 50% mulheres e 50% homens, com idade mínima de 50 e máxima de
88 anos. Fatores de risco encontrado foram AVC, tabagismo, derrame pleural, desnutrição, ulcera e
hipertensão (TABELA 01). Analisando a Tabela 02 obteve-se uma média de 0,95 para o ITB dos pacientes
femininos antes do exercício, e 1,05 para o ITB depois, indicando uma associação elevada entre o teste e
reteste. Para o ITB masculino antes, verificou-se média de 1,0 e depois uma média de 1,09.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Salienta-se a importância da determinação do ITB como instrumento
imprescindível no protocolo de avaliação clínica dos pacientes com risco para doença coronariana. Além
disso, um ITB &#8805; 0,90 constituiu-se em um fator de proteção tanto para as DAOP. Sugere-se, ainda,
que fatores de risco, tais como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, sejam adequadamente
tratados, e que a desidratação e o tabagismo sejam fortemente desencorajados.
PALAVRAS-CHAVE: índice tornozelo-braquial, doença arterial periférica, exercício.
__________________________
MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO
RUA DESEMBARGADOR EVERTON - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800265 E-mail: irclarinha@hotmail.com
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ENDOCARDITE BACTERIANA: SIM OU NÃO?
MONIQUE LOPES RÊGO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
THAIANE EMANUELLE NUNES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
RODOLFO NUNES DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
LAYNNA MARINA SANTOS LIMA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
INGRID MACÊDO DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

Introdução: A endocardite é um processo infeccioso que acomete o endocárdio valvular e tecidos
vasculares. É causada por microrganismos da microbiota normal tais como o Staphylococcus, Streptococcus
e Enterococos, que possuem alta virulência. Diversos procedimentos realizados no consultório
odontológico causam bacteremia, levando a entrada desses microrganismos na corrente sanguínea e a
colonização de válvulas cardíacas. O cirurgião-dentista, dessa forma, deve conhecer os aspectos
relacionados a endocardite infecciosa. Objetivo: Analisar a relação da endocardite infecciosa com a
realização de procedimentos odontológicos envolvendo a manipulação da cavidade bucal. Métodos: O
presente estudo é uma pesquisa exploratória descritiva, utilizando-se a técnica de revisão sistemática. O
levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Pubmed, Sciello e Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), tendo como descritores “endocardite”, “odontólogos”, “saúde bucal” e “bacteremia”, no período
correspondente aos anos de 2007 a 2017. Os critérios de inclusão foram artigos relacionados ao tema,
publicados na íntegra e disponíveis online. As pesquisas que não atenderam ao tema proposto e não
publicadas na íntegra foram excluídas. Ao total utilizou-se dezenove artigos. Resultados: Foi verificado que
a forma subaguda da endocardite infecciosa é de relevância ao Cirurgião-dentista, pois sua disseminação
tem íntima relação com procedimentos odontológicos que geram bacteremia, o que representa mais de
50% dos procedimentos odontológicos. As bactérias encontradas nos locais de infecção pertencem a
microbiota endógena da cavidade oral como Streptococcus Viridans, mas também foram encontradas
bactérias patogênicas como Enterococcus faecalis. A profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos é
recomendada para pacientes de alto risco, tais como portadores de válvulas cardíacas protéticas,
endocardite infecciosa prévia, cardiopatia congênita cianótica não corrigida e valvulopatias adquiridas após
transplante cardíaco. Procedimentos de desinfecção prévios como a realização de bochechos com
clorexidina 0,12% ajudam a diminuir os riscos para a infecção. Conclusão: Os estudos apontam que há uma
relação direta entre a microbiota normal e patogênica de origem bucal e a sua disseminação para outros
órgãos, principalmente o coração e suas estruturas após procedimentos odontológicos. Saúde bucal nos
pacientes, orientações adequadas e o conhecimento por parte dos Cirurgiões-dentistas sobre os riscos para
o desenvolvimento de endocardite bacteriana em pacientes susceptíveis contribui de forma efetiva na
prevenção dessa patologia. Assim como a profilaxia antibiótica deve ser utilizadas somente quando
necessária, a fim de evitar resistência bacteriana aos antibióticos.
PALAVRAS-CHAVE: ENDOCARDITE; ODONTÓLOGOS, SAÚDE BUCAL; BACTEREMIA
__________________________
Monique Lopes Rêgo da Silva
RUA ELIAS OKA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: moniquerego14@gmail.com
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EFEITOS DOS EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS EM INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA RENAL
CRÔNICA
SÉRGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
ÍTALO DE JESUS MIRANDA-FAESF
JAINA DA SILVA ARAÚJO-FAESF

INTRODUÇÃO- A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é a perda irreversível da função renal, caracterizada por
diminuição da taxa de filtração glomerular, geralmente decorrente de um processo patológico lentamente
progressivo. A capacidade funcional destes pacientes tem-se demonstrado diminuída devido a vários
fatores, entre eles a diminuição da atividade física. A fisioterapia, através de suas técnicas de atuação nas
disfunções osteomioarticulares, neurológicas e cardiorrespiratórias, contribui de forma significativa na
prevenção, no retardo da evolução e na melhoria de várias complicações apresentadas pelo paciente renal.
OBJETIVO- Tendo como objetivo nesse estudo verificar a eficácia dos exercícios fisioterapêuticos na
melhoria da funcionalidade dos pacientes com insuficiência renal crônica. METODOLOGIA- O estudo foi de
revisão bibliográfica, através de literaturas e artigos publicados em línguas português e inglês, contidos nas
bases de dados LILACS, SCIELO e BIREME, utilizando os descritores: Fisioterapia, Insuficiência Renal e
Exercícios fisioterapêuticos. Foram pesquisados 30 artigos, 12 deles enquadraram para uso nos resultados
da pesquisa, artigos entre os anos de 2000 a 2017, essa pesquisa sendo realizada no período de agosto a
outubro de 2017. RESULTADOS- Todos os 12 artigos analisados mostraram benefícios proporcionados
através de diferentes programas de exercícios fisioterapêuticos, verificou-se também que uma divergência
entre o tempo e o modo de aplicação dos exercícios. CONSIDERAÇÕES FINAIS- Após uma extensa revisão de
literatura pode-se evidenciar que os exercícios fisioterapêuticos aplicados aos pacientes com doença renal
crônica promove benefícios em vários sistemas corporais, em especial promovendo melhoria da
capacidade aeróbica, força muscular e da capacidade funcional dos pacientes submetidos aos exercícios.
Sobre o tema ainda há uma diversidade quanto a forma aplicação, a intensidade e a duração da aplicação
desses exercícios, tendo assim a necessidade mais estudos nessa área para dar mais ênfase e embasamento
a essa pratica. DESCRITORES: Fisioterapia. Insuficiência Renal. Exercícios Fisioterapêuticos.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA. INSUFICIÊNCIA RENAL. EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS
__________________________
SÉRGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA
RUA FRANCISCO DE ABREU ROCHA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800124 E-mail: sergio_henrique007@hotmail.com
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GÊNERO E VIOLÊNCIA: UMA AVALIAÇÃO DO NÚCLEO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE
FLORIANO-PI
CRISMARIA RODRIGUES FERREIRA-FAESF
RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA-FAESF
JOELMA FERREIRA SOARES-FAESF
PRISCILA DOURADO DE ARAÚJO RODRIGUES-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUSA-FAESF
Os Núcleos de Penas e Medidas Alternativas possuem como metas manter o convívio familiar, comunitário
e o trabalho daqueles que recebem sentenças judiciais de crimes de baixa periculosidade, para assim,
mantê-los em convívio com a sociedade, no entanto, com limitações de frequentar determinados locais
que são propícios para cometerem atos violentos. Esta política funciona como se fosse uma segunda
chance para que o apenado possa recomeçar a sua vida refletindo as atitudes. As Penas e Medidas
Alternativas é uma política pública, com caráter penal que fiscaliza e monitora apenas indivíduos que
cometem crimes de baixa periculosidade. Esta política emergiu como uma alternativa para suprir as falhas
do sistema carcerário brasileiro, para prevenir a reincidência, e as superlotações das prisões, dificultando as
chances de ressocialização (SANTOS; ROBERTO, 2012; WAISELF, 2010). O objetivo deste trabalho é analisar
as incidências do sexo masculino em relação ao feminino no Núcleo de Penas e Medidas Alternativas de
Floriano-PI. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo
com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada no núcleo de penas e medidas
alternativas de Floriano- PI onde foram analisados 69 processos referentes a fevereiro 2016 a fevereiro
2017. Ao analisarmos as incidências criminais dos gêneros femininos e masculinos do Núcleo de Penas e
Medidas Alternativas de Floriano-PI, foi possível constatar que a maior parte dos apenados são do sexo
masculino com cerca de 89,85% (62 homens) e do sexo feminino são 10,14% (7 mulheres). Assim podemos
notar que o sexo masculino cometeu mais crimes do que o sexo oposto, pois estão em maioria no Núcleo.
Silva (2017) mostra que a violência hoje avança principalmente sobre a parte mais jovem da sociedade,
atingido em maiores números o sexo masculino encontrando-se na 1º posição de mortes por violências,
contribuindo assim, para uma redução no número de crianças e adolescentes e jovens, resultando em uma
mudança demográfica no país, aumentando as chances de desequilíbrio da sociedade. Já Njaine et al.,
(2014) afirma que o sexo masculino é mais vulnerável a violência por vários fatores, alguns iniciam na
infância, na forma da educação familiar ou social, por acreditaram que o homem nunca pode falhar, são
ensinados a não chorar, que chorar são para as mulheres, estigmas vão gerando, criando naquelas crianças
uma mentalidade machista. Os homens geram mais violência como também são alvos dela, e maioria são
jovens.: Observa-se que o sexo masculino tem uma parcela maior de chances que as mulheres de
cometerem crimes, pois a sociedade em que vivemos impõe desde a infância as crianças a serem
machistas, tornando-os com um ar de superioridade às mulheres, onde são ensinados a não fraquejar,
assim quando se deparam com situações perigosas ou erronia, a propensão do sexo masculino cometer
erros é maior, pois já foram educados a não temerem.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÚCLEO DE PENAS E MEDIDAS
ALTERNATIVAS. PO
__________________________
CRISMARIA RODRIGUES FERREIRA
MILTON LAVOR - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: crismariarodrigues@outlook.com
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A VACINA DO HPV NO COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO
NAYRA SANTANA DA SILVA NASCIMENTO-FAESF
LUÍS FERNANDO DE SOUSA QUEIROZ-FAESF
THALES VICTOR SILVA CIPRIANO-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

INTRODUÇÃO: Os HPVs vêm sendo citados desde a antiguidade grega e romana, período esse no qual eram apontados
como uma doença relacionada ao homossexualismo, sendo citados como manifestação da sífilis e da gonorréia.
Somente em 1949 sua etiologia viral foi descoberta em estudos realizados em microscopia eletrônica, mas foi em
1954 que pesquisadores associaram as suas características sintomáticas com a transmissão por via sexual. Isso
disseminou um interesse maior no estudo desses vírus e possibilitou as identificações de seus tipos, subtipos e
características. O papilomavírus humano conhecido também como o HPV é um vírus transmitido por via sexual
provocando verrugas genitais e o câncer do colo do útero, ânus, pênis e orofaringe. Apresenta-se com mais de 100
tipos sendo 40 deles transmitido por via sexual e sua infecção atinge a pele e a mucosa de homens e mulheres em
específico a região genital. Todo ano, aproximadamente 270 mil mulheres morrem em decorrência de tumores no
colo do útero provocado pelo HPV. No Brasil, estipula-se 15.000 novos casos a cada ano sendo a quarta causa de
morte de mulheres e o terceiro tumor mais frequente. A vacinação é defendida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como a principal forma de prevenção contra o HPV, sendo imprescindível também o uso do preservativo
mesmo não garantindo a proteção total contra o contágio. OBJETIVO: Destacar a importância da vacina contra o HPV
na prevenção do câncer do colo do útero. METODOLOGIA: caracteriza-se por uma pesquisa de caráter bibliográfico.
DISCUSSÃO/DESENVOLVIMENTO: Sabe-se que o HPV é um grande problema de saúde pública e um dos meios de
enfretamento utilizado é a introdução da vacinação, por ser um método eficaz e de relevante custo benefício. Limberg
(2012) afirma que a vacina é um forte aliado no combate ao HPV impedindo a formação de lesões por conta do vírus
prevenindo assim o câncer do colo do útero. Um grande ganho da vacina segundo Borsatto (2011), foi sua inserção na
atenção básica possibilitando a ação em nível primário antes de se contaminar com o vírus. Atualmente há duas
vacinas no mercado: a bivalente que protege contra os tipos 16 e 18, responsáveis por cerca de 70% dos casos de
câncer do colo do útero, e a quadrivalente que protege contra esses antígenos e também o 6 e 11, principais agentes
de verrugas genitais e condilomas produzidas pelo vírus. O Ministério da Saúde aponta que a eficácia da vacina contra
o HPV contribuirá para a prevenção de cânceres cervicais. . A transmissão sexual representa a via clássica de
contaminação do HPV e a contaminação por meio de superfície contaminada parece existir devido ao fato do vírus ser
relativamente resistente à água. Sendo assim, o único meio para que o nosso organismo possa apresentar algum tipo
de resposta imune ao HPV é a utilização de meios para a indução da resposta imunológica adquirida. Tal é o caso do
uso de vacinas que já vêm sendo utilizadas, especialmente aquelas que possuem maior capacidade oncogênica. Para
Schatzmayr (2003), a produção de vacina tem sido bastante influenciada pelos avanços tecnológicos e científicos nas
áreas da imunologia e biologia molecular, possibilitando a redução das doenças infecciosas na população.
CONSIDERÇÕES FINAIS: A introdução da vacina deve ser realizada em conjunto com um projeto de educação em
saúde, de modo a aumentar a compreensão da população sobre o HPV, principalmente entre os adolescentes.
Reitera-se, finalmente, que a melhor forma de controlar o vírus do HPV é a prevenção. No entanto é oportuno
registrar a importância da realização do exame Papanicolau e o uso de preservativo como opções prioritárias e que a
vacina contra o HPV, mesmo sendo eficaz, não substituirá outros métodos de prevenção de câncer de colo de útero.
PALAVRAS-CHAVE: HPV, PREVENÇÃO, VACINAÇÃO
__________________________
NAYRA SANTANA DA SILVA NASCIMENTO
AV: SANTOS DUMMOND RESIDENCIAL VOVO IZABEL 1600-23 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayrassn21@gmail.com
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PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM PERCUSSO HISTÓRICO
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
SILVAI REGINA MOREIRAVALE-ESTACIO DE SA
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF
CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS-ESTACIO DE SA

INTRODUÇÃO: A Psicologia configurou-se como ciência a partir das pesquisas realizadas no laboratório de Psicologia Experimental,
em Leipzig, na Alemanha. Com mais de um século de sua origem, observa-se que o seu desenvolvimento tivera ligado por diversos
momentos aos mais variados contextos históricos. No Brasil, no ano de 1980, foi fundada a Associação Brasileira de Psicologia
Social (ABRAPSO) em meio a um governo civil, final do militarismo. Na mesma época e mesmo contexto sócio-político brasileiro foi
criado o Sistema Único de Saúde, incorporando novos princípios de compreensão do contexto saúde através da Lei 8.080 de 1990.
O SUS foi declarado oficialmente a Política de Estado de Saúde Brasileira. OBJETIVOS: apresentar a relação entre a Psicologia e a
Política Pública de Saúde (SUS) a partir da descrição de um percurso histórico que une as duas áreas e, ainda, compreender a
inserção da Psicologia, enquanto área de conhecimento e campo do fazer, no SUS, viabilizando assim a compreensão da prática da
Psicologia na Saúde Pública. MÉTODO: realizou-se consulta a literatura especializada por meio de livros, artigos constantes no
banco de dados Scielo, à Constituição Federal Brasileira de 1988, às Leis No 8080 e No 8.142 de 1990 e outras fontes disponíveis do
Ministério da Saúde. RESULTADOS: verificou-se que as Reformas Sanitária e Psiquiátricas, momentos de luta por melhorias do
sistema democrático e de denúncias dos desmandos que ocorriam com a população, sobretudo os serviços precários nos serviços
psiquiátricos, foram caminhos que impulsionaram a entrada da Psicologia no SUS. A implantação e implementação de serviços de
Psicologia proporcionou, além de suporte aos pacientes em tratamento em hospitais psiquiátricos, a disponibilização de um ser viço
eficaz e de menor custo, contrapondo os quadros assistenciais tradicionais que não apresentavam resultados consistentes. Vale
ressaltar a constatação da inadequação de um modelo assistencial unifocal, médico assistencial, a inicialização do atendimento
multiprofissional. A interface entre Psicologia e SUS suscita a discussão sobre o equívoco de proposições de um distanciamento
crítico entre Ciência e Política. A discussão sobre essas duas áreas de modo a considerar uma visão de um homem biologicamente
determinado, fora do seu contexto, o cuidado com a saúde das pessoas pode está separado do cuidado da saúde da população; a
partir das dicotomias, a consideração de um homem socialmente determinado, o questionamento sobre as ações que os psicólogos
têm tomado e quais os compromissos ético-políticos que se tem priorizado. Dessa forma a Psicologia ao adentrar o SUS poderá
efetivamente assumir como diretrizes de suas práticas os princípios da inseparabilidade, da Autonomia e Co-responsabilidade e,
ainda, o da Transversalidade. No Brasil a Psicologia foi regulamentada como profissão no ano de 1962. Pensar nas possibilidades de
articulação entre a Psicologia e a Política Pública de Saúde Brasileira- SUS consiste em conhecer o seu percurso já iniciado, analisar
as práticas já realizadas e (re) construir novos modelos. CONCLUSÃO: Como desdobramento dessa prática ainda em construção, a
Psicologia assim como o SUS são áreas do saber novas, o que indica muito a ser discutido e implementado. Compete ao profissional
da Psicologia, nesse âmbito de atuação, o da saúde pública, as políticas públicas, contribuir de forma clara a fim de efetivar seus
saberes e fazeres de modo abrangente. Vale dizer que os fazeres são efetivados e legitimados quando se propõe aprofundamento
dos saberes, das ações, das pesquisas, da discussão, não deixando de lado a consideração de uma intervenção multiprofissional e
para os usuários de saúde, a fim de se construírem criativamente, tornando-se sujeitos autônomos, participativos de sua sociedade
de forma ética e cidadã. REFERÊNCIAS: BENEVIDES, Regina. A Psicologia e o Sistema Único de Saúde: quais interfaces? Psicologia e
Sociedade. 17 (2) p.21-25; mai/ago. 2005. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: http://dtr2004.
saude.gov.br/susdeaz/legislação/arquivo/01_constituição.pdf. BRASIL. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Brasília (DF); BRASIL.
Ministério da Saúde (1990). Disponível em: www.planalto.gov.br www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8142.htm. SCHULTZ, Sydney
Ellen. História da Psicologia Moderna 2. Ed.São Paulo: Cengage Learning, 2011
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA; POLÍTICAS PÚBLICAS E DE SAÚDE; PERCURSO HISTÓRICO;
__________________________
MARY CORREIA MOREIRA KALUME
RUA FELIX PACHECO 1075 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800018 E-mail: coordenacao_administracao@faesfpi.com.br
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ESTUDO DE CASO: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
MARINEIDE COÊLHO ALVES-FAESF
SÔNIA MARIA ALVES DOS SANTOS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
MAIRES JORGE CORREIA-FAESF
MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF
INTRODUÇÃO: o acidente vascular encefálico (AVE) consiste em um quadro neurológico agudo, provocado pela obstrução
vascular que determina isquemia em determinada área encefálica ou pelo rompimento de vasos sanguíneos que irrigam
essa região, causando um evento hemorrágico. em estudos anteriores, foi definido que a idade de corte superior para os
pacientes jovens com AVE era de 40 a 45 anos de idade, no entanto, estudos mais recentes têm aplicado 50 a 55 anos com a
idade limite possivelmente devido ao aumento da longevidade em países em desenvolvimento. OBJETIVOS: tem como
objetivo compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: trata-se de um estudo
de caso com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e na fisiopatologia da atual doença do paciente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: D.B.A, 92 anos, comerciante, viúva, portadora de Acidente Vascular Encefálico e Alzheimer,
sofreu anteriormente uma fratura femoral e um processo cirúrgico na mama direita. medicamentos em uso: Sinostalina e
Aspirina, antecedentes familiares com cardiopatias. Reside em área urbana, casa própria e saneamento básico, cuidado
corporal asseada, com vestimentas limpas, higienização dos cabelos, unhas e higienização bucal adequada, tem hábito de
tomar banho pelo período da manhã, realiza fisioterapia três vezes por semana. sono e repouso satisfatório, dorme doze
horas por dia, possui uma alimentação variada, faz em média seis refeições ao dia, eliminações fisiológicas presentes,
atividade sexual inativa. Ao exame físico: pressão arterial: normotenso, pulso: normocárdico, temperatura: afebril,
frequência respiratória: eupnéico. Nível de consciência apresentado confusão e falhas na memória, acamada, pele e tecido
sem alterações, sem anormalidades cranianas, acuidade visual e auditiva diminuídas, nariz, boca e pescoço sem
anormalidades, alterações anatômica, torácica, presença de nódulos palpáveis nas mamas. Ausculta pulmonar: murmúrios
vesiculares presentes, ausculta cardíaca: bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos presentes; ausculta abdominal:
ruídos hidroaéreos presentes. abdômen indolor de aspecto anatômico normal, sem alterações anatômicas, geniturinário
com presente de micção espontânea. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem com os seguintes resultados:
mamografia com achados benignos; lipidograma completo: 77,8 mg/dl; colesterol total: 106 mg/dl; VLD: 15,56 mg/dl; ureia:
38, 6 mg/dl; creatinina: 2,1 mg/dl; ácido úrico: 5,0 mg/dl. Como suporte financeiro possui convênio/seguro de saúde, utiliza
hospitais conveniados do SUS e privados. DISCUSSÃO: é muito importante o diagnóstico precoce do AVE para o início do
tratamento do paciente onde deve-se classificá-lo e excluir outras doenças que estejam mimetizando. Portanto deverá ser
feito a anamnese e exame físico detalhado, bem como exames complementares, a neuroimagem, tomografia e ressonância
magnética. o tratamento do AVE é específico para cada tipo, além disso há medidas para tentar estabilizar o quadro do
paciente até a confirmação do diagnóstico e também depois do tratamento. As intervenções de Enfermagem podem ser
educativas e gerenciais ao paciente. as Intervenções de Enfermagem educacionais ao paciente com AVE são: educação do
paciente e dos familiares sobre o tratamento; informar as consequências da doença; explicar ao paciente sobre os exames
de imagem; educação para a prevenção de recorrência de Acidente Vascular Encefálico; orientar sobre o repouso no leito;
educação e treinamento da equipe para o cuidado ao paciente com AVE. As Intervenções de Enfermagem gerenciais ao
paciente com AVE são: coordenação do cuidado; organização, avaliação e coordenação do tratamento que será necessário
no domicílio; transferência do paciente para outros setores do hospital. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o AVE é um
grande causador de morbimortalidade em países desenvolvidos, acometendo principalmente pessoas da terceira idade. No
entanto, alguns fatores de risco podem ser evitados, e diminuir assim as causas do Acidente Vascular Encefálico.
PALAVRAS-CHAVE: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, ISQUEMIA CEREBRAL, INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA
__________________________
MARINEIDE COÊLHO ALVES
RUA ASSAD KALUME 1068 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800048 E-mail: marineidealves04@outlook.com
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Avaliação do Índice Tornozelo-Braquial (ITB) antes e após exercício de membros superiores e
membros inferiores.
MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO-FAESF
GLAMARA BRITO DA SILVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÂO: Na literatura médica está muito bem estabelecida a importância da determinação do Índice
Tornozelo-Braquial (ITB), tanto no diagnóstico de doença arterial periférica (DAP) como no prognóstico de
eventos e mortalidade cardiovasculares. O índice tornozelo-braquial é um exame complementar não
invasivo auxiliar no diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) dos membros inferiores.
OBJETIVO: Consistem em avaliar a prevalência e de analisar a relação ITB antes e após o exercício, com os
fatores de risco cardiovascular e em relação a outras doenças. METODOLOGIA: O projeto de investigação
insere-se na categoria de tipo de estudo de campo transversal de caráter explanatório descritivo. Este tipo
de estudo fornece uma descrição de dados, quer seja sob a forma de palavras, de números ou de
enunciados descritivos de relações entre as variáveis. O presente estudo foi desenhado para se avaliar a
aplicabilidade da determinação do ITB com o uso de esfigmomanômetros e o manguito posicionado de
forma confortável, ajustados nos braços. O local escolhido para a realização desta pesquisa foi o Hospital
Tibério Nunes com pacientes do sexo feminino e masculino. RESULTADOS: A pesquisa contou com a
participação de 10 pacientes, sendo 50% mulheres e 50% homens, com idade mínima de 50 e máxima de
88 anos. Fatores de risco encontrado foram AVC, tabagismo, derrame pleural, desnutrição, ulcera e
hipertensão (TABELA 01). Analisando a Tabela 02 obteve-se uma média de 0,95 para o ITB dos pacientes
femininos antes do exercício, e 1,05 para o ITB depois, indicando uma associação elevada entre o teste e
reteste. Para o ITB masculino antes, verificou-se média de 1,0 e depois uma média de 1,09.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Salienta-se a importância da determinação do ITB como instrumento
imprescindível no protocolo de avaliação clínica dos pacientes com risco para doença coronariana. Além
disso, um ITB &#8805; 0,90 constituiu-se em um fator de proteção tanto para as DAOP. Sugere-se, ainda,
que fatores de risco, tais como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, sejam adequadamente
tratados, e que a desidratação e o tabagismo sejam fortemente desencorajados.
PALAVRAS-CHAVE: índice tornozelo-braquial, doença arterial periférica, exercício.
__________________________
MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO
RUA DESEMBARGADOR EVERTON - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800265 E-mail: irclarinha@hotmail.com
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ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DA PARALISIA CEREBRAL
JUCELANE RODRIGUES REIS-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é uma doença de múltiplas etiologias e constitui uma das principais
patologias neurológicas caracterizada principalmente pela manifestação de alterações motoras com
padrões de anomalia de postura e as vezes distúrbios mentais. Para um tratamento eficaz desses pacientes
é preciso estabelecer um plano terapêutico onde seja usadas técnicas habilitacionais e reabilitacionais que
viabilize melhoras ao paciente. O tratamento terapêutico baseado na literatura proporciona diferentes
meios de que possibilite melhor integração do individuo com Paralisia cerebral. Objetivo: O objetivo desse
estudo foi revisar o exercício fisioterapêutico nas deficiências funcionais e na avaliação das habilidades
motoras e adaptativas no tratamento da Paralisia Cerebral. Métodologia: A metodologia utilizada para a
pesquisa foi de acordo com os procedimentos técnicos como uma pesquisa bibliográfica, baseados em
materiais já elaborados disponíveis nas bases de dados coletados em dissertações, teses, monografias,
artigos científicos, livros e revistas cientificas, publicadas no período de 2000 a 2015. Para critérios de
inclusão de artigos na pesquisa foi verificado o título, palavras-chave e o seu resumo, incluindo apenas
artigos que abordassem o uso da fisioterapia no tratamento de crianças com Paralisia. Para critérios de
exclusão foram retirados do estudo os artigos que não obedeceram a algum critério de inclusão já citado.
Revisão bibliográfica: Segundo a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral, pode-se entender PC por um
conjunto de alterações resultantes de um determinado acometimento encefálico, caracterizado por uma
persistente alteração não estável do tônus, do movimento e da postura, que se inicia no período de
desenvolvimento do encéfalo, anátomofisiológica do Sistema Nervoso Central (LIANZA, 2004-4006).
Resultados e discussões: Os estudos indicaram que a fisioterapia tem efeitos terapêuticos e funcional na
vida da criança portadora de PC na área da mobilidade e nas habilidades funcionais. A movimentação feita
no tratamento fisioterápico proporciona a criança diferente sensações, entre elas: motoras, orgânicas,
sensoriais e efetivas. Permitindo a elas experimentarem sensações que as fazem viver de forma adequada,
coerente e funcional. (HERRERO, MONTEIRO, 2008). Considerações finais: A partir da análise do material
científico incluído na revisão de literatura foi possível sugerir que o atendimento fisioterapêutico em
crianças com Paralisia Cerebral, com cognitivo preservado e função motora afetada promove melhoras
significativas nas alterações de equilíbrio, controle motor e esquema corporal e ganho de função em
crianças mais comprometidas.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA E PARALISIA CEREBRAL
__________________________
JUCELANE RODRIGUES REIS
AVENIDA SANTOS DUMOND - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: jocelmarodrigues@outlook.com
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CIMENTO :A ESCOLHA IDEAL PARA SUA OBRA
CELIO NASCIMENTO DE LIMA-FAESF
CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS-FAESF
DAVY DIAS MIRANDA MACEDO-FAESF
ADELMIR DA SILVA CRUZ-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: Nos dias atuais, com o desenvolvimento da química e os avanços tecnológicos no campo da engenharia
civil, já possuem no mercado variedades de cimento para serem ultilizados em diversos tipos de obras.Dessa forma, é
de suma importância conhecer cada tipo de cimento,como também o ideal para obra,pois a escolha certa quanto ao
cimento , proporcionará uma garantia de maior segurança e menores problemas estruturais futuros nas
edificações.OBJETIVO:Conhecer os diversos tipos de cimento portland para a melhor escolha em sua
obraMETODOLOGIA:Tratou-se de um estudo bibliográfico em sua abordagem qualitativaRESULTADOS E
DISCUSSÕES:Os estudos mostraram que o cimento portland é normalizado e possui onze tipos no mercado,e que
abordaremos quanto a utilização e composições dos mesmos. O CPI é o mais simples dos cimentos,tendo apenas
adição de gesso em sua composição, possibilita o aumento de tempo em seu manuseio,indicado em casos de
construções comuns, sem necessidades específicas como em casos de exposição frequente à água,em ambiente
úmidos, esgoto e água do mar,o CPI-S é um cimento básico,contendo clínquer e material pozolânico,possuindo níveis
menores de permeabilidade,o CP II-E tem maiores níveis de aditivos,sendo que a letra E indica que o mesmo tem
adição de escória granulada de alto forno,permitindo que não venha gerar fissuras quando este estiver expoxto ao
calor,este cimento é indicado para pisos, lajes e pilares. também em meios agressivos como os que sofrem ataques de
maresia,o CP II-F possui clínquer, gesso e fíler é utilizado em estruturas de concreto armado, pavimento de concreto,
argamassa de chapisco, assentamentos de blocos e revestimento,o CP III apresenta maior durabilidade do que os
outros cimentos,possui grande nível de impermeabilidade e baixo calor de hidratação, que evita a dispersão rápida de
calor é utilizado desde aplicações mais simples, como na estrutura de concreto simples, armado ou protendido, bem
como à obras de ‘maior agressividade’, como barragens, pistas de aeroportos, fundação, pavimentação de estradas
em geral, local onde passa esgoto, como as manilhas e tubos industriais com potencial químico, o CP IV é classificado
como Pozolânico,possui alta taxa de impermeabilidade,maior durabilidade e resistência a compressão é mais
recomendado para casos de forte interação com a água e que esteja exercendo sobre ele, pressão, como casos de
água corrente, em rios e obras para adaptação de cachoeiras e em ambientes agressivos, como barragens menores ,o
CP V-ARI é básico,não possui adições, tem pouca resistência,este se diferencia quanto ao tipo de clínquer,como
também ,possui diferentes dosagens de calcário e argila é recomendado em casos de necessidade de desforma
rápida,o RS é resistente a sulfatos e ultilizado em ambientes com maiores níveis de sulfato como o esgoto, o mar e
ambientes de indústria o BC possui baixo calor de hidratação evitando assim o aparecimento de fissuras térmicas na
estrutura,o CPB possui cor branca ,tendo o seu aspecto o seu grande diferencial ,normalmente é utilizado entre os
azulejos, o conhecido rejunte, e para a parte estrutural em momentos de necessidade devido às recomendações do
projeto arquitetônico,o CP II-Z) é Ideal para obras subterrâneas, inclusive as marítimas,possui alta alta resistência a
intempéries sendo o mais ultilizado no Brasil.CONCLUSÃO:Percebe-se que cada cimento tem uma aplicação
diferenciada seja pela finalidade da obra ou pela necessidade ,como também pela durabilidade e tempo de
entrega.Dessa forma,é necessário conhecer os tipos de cimento para que o individuo possa escolher o cimento
adequado para cada tipo de obra ou projeto.
PALAVRAS-CHAVE: CIMENTO PORTLAND.TIPOS E UTILIZAÇÕES.ESCOLHA IDEAL
__________________________
CELIO NASCIMENTO DE LIMA
RUA PRACA DO RONDON - RONDON
SAO FRANCISCO DO PIAUI-PI CEP: 64550000 E-mail: celiolimacsf@gmail.com
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O MAU USO DAS REDES SOCIAIS NAS EMPRESAS
JOAO CARLOS CARVALHO GONCALVES-FAESF
ALANE DE SOUSA SANTOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

INTRODUÇÃO Sabe-se que as redes sociais são ferramentas úteis na sociedade atual, haja vista, que o
mesmo possibilita uma maior interação com seus clientes, porém, as empresas devem utilizar as redes
sociais de forma estratégica para que assim o mau uso das redes sociais não causem prejuízos à instituição.
OBJETIVO: Apontar as consequências ocasionadas pelo mau uso das redes sociais nas empresas
METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, utilizando-se de uma revisão
bibliográfica sistémica RESULTADOS/DISCUSSÕES: os estudos apontaram que as redes sociais quando não
são bem utilizadas nas empresas podem causar prejuízos financeiros, como também as relações com os
clientes tornarem-se constrangedores. Os estudos apontaram também que as redes sociais não podem ser
utilizadas como forma de utilização de informações fúteis, e como forma de trocas de ofensas ou indiretas,
em como tem levado muitos empregados a serem demitidos por justa causa causando assim problemas nas
empresas no que tange as causas trabalhistas. CONCLUSÃO: Percebe-se então que as redes sociais nas
empresas assumem papel importante no que tange a todo processo, mas são necessárias algumas
estratégias para que as mídias sociais possam ser ferramentas benéficas e não maléficas para a empresa.
Dessa forma é imprescindível que a empresa observe o que ele pretende alcançar e que tenha uma boa
relação com o cliente, para que as redes sociais não venham causar transtornos negativos para a
organização.
PALAVRAS-CHAVE: REDES SOCIAIS. MALEFÍCIOS. EMPRESAS
__________________________
JOAO CARLOS CARVALHO GONCALVES
RUA EMIDIO ROCHA N 295 - CAIXA DAGUA
FLORIANO- CEP: E-mail: jcacarvalho@hotmail.com
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ALTERAÇÕES DA POSTURA CORPORAL E SUA RELAÇÃO COM AS DISFUNÇÕES
TEMPOROMANDIBULARES
LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
INTRODUÇÃO: A articulação temporomandibular (ATM) é uma estrutura altamente especializada do
complexo craniomandibular que está sujeita a comprometimentos de origem neurológica, ortopédica e
musculoesquelética, originando as disfunções temporomandibulares (DTMs). Elas podem ocorrer em todas
as faixas etárias, mas sua incidência maior é entre 20 e 45 anos. A disfunção temporomandibular (DTM) é
um termo designado a um subgrupo das dores orofaciais, cujos sinais e sintomas incluem dor ou
desconforto na ATM, nos ouvidos, músculos mastigatórios e cervicais, de um ou ambos os lados, estalidos,
crepitação, amplitude de movimento mandibular limitada, desvios e dificuldade de mastigação. A postura é
definida como o estado de equilíbrio entre músculos e ossos com capacidade para manter o corpo contra a
ação da gravidade, envolvendo quantidade mínima de esforço e sobrecarga. A disfunção envolve uma
relação dinâmica onde os músculos esqueléticos se adaptam em resposta a estímulos recebidos, através de
modificações no perfil molecular e estrutural de suas fibras. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo
relacionar as principais alterações posturais encontradas nas DTMs e verificar a associação entre ambas.
METODOLOGIA: Trata-se de um levantamento bibliográfico em bases eletrônicas de dados, revistas
especializadas e artigos científicos sobre o tema no período de 1999 a 2015. Durante a pesquisa nas bases
eletrônicas de dados foram utilizados como palavras-chave os termos “desordem temporomandibular”,
“disfunção temporomandibular”, “articulação temporomandibular” e “postura corporal”. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Foram selecionados 13 artigos, destes 10 estudo de caso e 3 revisões bibliográficas Dos
estudos clínicos a maioria utilizou questionário após o tratamento para avaliar a melhora de qualidade de
vida ou ainda fizeram análise postural após intervenção fisioterapêutica que consistia basicamente do uso
da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e exercícios fisioterapêuticos. Das referências
pesquisadas, a cabeça anteriorizada foi à alteração postural mais encontrada em todos os artigos. A
hiperlordose cervical como alteração postural resultante das DTMs foi citada por outros autores, a qual é
justificada pela adaptação postural dos pacientes ao estímulo doloroso desencadeado pelas DTMs. O
levantamento bibliográfico apontou a existência de uma íntima relação entre alterações posturais e DTMs,
sendo que as alterações posturais mais encontradas em indivíduos com DTMs estão no tronco superior.
Essa constatação mostra a importância da participação do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar de
atendimento ao paciente com DTMs onde, através da reeducação postural, pode proporcionar redução dos
sintomas e melhora da qualidade de vida do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: ALTERAÇÕES POSTURAIS, DISFUNÇÃO, ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR
__________________________
LUCAS SALGADO DE CARVALHO
AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: salgadoluckas@gmail.com
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A ATUAÇÃO FISIOTERAPETICA NA PERSPECTIVA EM RELAÇÃO À DOR LOMBAR
WENDER LIMA LEAL-FAESF
SAMARA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA-FAESF
MARIA JULIANA LUDIMILA DE SOUSA-FAESF
VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES-FAESF
WENDER LIMA LEAL-FAESF

A crescente incidência de lombalgias apresenta-se como problema de saúde pública, gerando transtornos
de ordem física, econômica e psicossocial. Este acometimento apresenta correlação com as formas e a
execução das ações laborais, como a permanência em posturas estáticas por períodos prolongados e/ou
por repetição de movimentos com estresse mecânico e consequente prejuízo metabólico sobre as
estruturas componentes da coluna lombar. Assim, este estudo se propôs a abordar a etiologia relacionada
aos fatores mecânicos e biológicos envolvidos com a lombalgia, contribuindo com o enriquecimento da
discussão de propostas terapêuticas intervencionistas que favoreçam a redução ou remissão da incidência
de dores lombares. Para tanto foi realizada uma revisão de literatura cuja fundamentação ocorreu através
de consultas em publicações do ano de 2000 ate 2016 em bases de dados como Lilacs, Google Acadêmico e
Scielo, a partir dos descritores: lombalgia, fisioterapia e saúde. Foi possível constatar que o conhecimento
sobre a etiologia da lombalgia é importante para a formulação de uma estratégia terapêutica efetiva. A
base para a estratégia terapêutica deve ser composta pela avaliação do indivíduo, das ações laborais e do
ambiente no qual este as executa. O fisioterapeuta dispõe de um vasto e eficaz arsenal terapêutico para o
exercício de suas intervenções. O sucesso do tratamento depende da seleção e/ou combinação das
técnicas que melhor assistam às necessidades dos pacientes portadores de lombalgias. Desta forma, a
fisioterapia se apresenta como ferramenta imprescindível na promoção à saúde e melhoria da qualidade de
vida.
PALAVRAS-CHAVE: DOR LOMBAR. MODALIDADES DE FISIOTERAPIA. FISIOTERAPIA. SAÚDE.
__________________________
WENDER LIMA LEAL
RUA GENÉSIA ROSADO QUADRA J - CASA 16A - COMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64480038 E-mail: wl_conviver@hotmail.com
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USO FARMACOLÓGICO DO CLORIDRATRO DE SERTRALINA
MATEUS EVARISTO DOS SANTOS-FAESF
CRISTY ELLEN DOS SANTOS RIBEIRO-ISESP
LAIANE OLIVEIRA AMORIM-ISESP
RAIZA ALMEIDA REGIS-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: As pesquisas mostraram que o Cloridrato de Sertralina tem efeitos farmacológicos, baseando-se nas ações
dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), inibe de forma potente e seletiva a recaptação de serotonina,
resultando em potencialização da neurotransmissão serotonérgica. Embora compartilhem o principal mecanismo de ação,
os ISRS são estruturalmente distintos com marcadas diferenças no perfil farmacodinâmico e farmacocinético. A potência da
inibição de recaptação da serotonina é variada, assim como a seletividade por noradrenalina e dopamina. Sertralina é um
dos mais potentes inibidores de recaptação. OBJETIVO: Tem como objetivo identificar e descrever o uso das propriedades
farmacológicas do Cloridrato de Sertralina. METODOLOGIA: trata-se de um levantamento bibliográfico sobre o uso da
Sertralina. O levantamento foi realizado nos principais sites de artigos acadêmicos: scielo e Google acadêmico. A busca
partiu dos seguintes descritores Sertralina, uso terapêutico. Ao final foi conseguido um total de quatro artigos de onde se
partiu para a realização da discussão a seguir. RESULTADO: As pesquisas mostraram que o Cloridrato de Sertralina tem
efeitos farmacológicos, baseando-se nas ações dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), inibe de forma
potente e seletiva a recaptação de serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotonérgica. Embora
compartilhem o principal mecanismo de ação, os ISRS são estruturalmente distintos com marcadas diferenças no perfil
farmacodinâmico e farmacocinético. A potência da inibição de recaptação da serotonina é variada, assim como a
seletividade por noradrenalina e dopamina. Sertralina é um dos mais potentes inibidores de recaptação. A potência relativa
da sertralina em inibir a recaptação de dopamina a diferencia farmacologicamente dos outros ISRSs. O Cloridrato de
Sertralina consiste em um fármaco antidepressivo utilizado em transtornos do estado do ânimo e do humor, que atua
recaptando a serotonina. O Cloridrato de Sertralina é indicado no tratamento de sintomas de depressão, incluindo
depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania. Após uma resposta
satisfatória, a continuidade do tratamento com Cloridrato de Sertralina é eficaz tanto na prevenção de recaída dos sintomas
do episódio inicial de depressão, assim como na recorrência de outros episódios depressivos. O medicamento também é
indicado para o tratamento de Transtorno obsessivo-compulsivo, Estresse pós-traumático, Transtorno do pânico, Transtorno
ligado à tensão pré-menstrual, Distimia, Fobia social, Transtorno da ansiedade social. Depois de ingerida, a sertralina sofre
lenta absorção, alcançando sua concentração plasmática máxima após 4 a 6 horas. Aproximadamente 98,5% deste fármaco
ligam-se às proteínas plasmáticas sanguíneas. O Cloridrato de Sertralina deve ser administrado em dose única diária, pela
manhã ou à noite. Os comprimidos revestidos podem ser administrados com ou sem alimentos. Apresenta meia-vida no
corpo de 13 a 45 horas, sendo esta, em média, 1,5 vezes maior em indivíduos do sexo feminino do que do sexo masculino. A
dose comumente utilizada deste fármaco é de 50mg por dia, sendo que uma dose menor não costuma ser prescrita. Quando
for necessário, a dose diária pode ser aumentada para até 200mg. A sertralina é contra-indica para indivíduos que estejam
fazendo uso de fármacos inibidores da monoamina oxidase ou do antipsicótico pimozida. Uma vez que o concentrado de
sertralina apresenta álcool em sua fórmula, seu uso é contra-indicado em associação com dissulfiram. Pacientes idosos e
com problemas hepáticos devem ser tratados com cautela. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que O Cloridrato de
Sertralina é um dos medicamentos mais famosos para tratar a depressão, pois atua diretamente no cérebro fazendo as
pessoas se sentiram melhores, mais felizes e calmas, mas seu uso também causa efeitos colaterais, como os mais comuns,
vômito, náusea, insônia, perda de peso, boca seca, diarreia, mudança de humor, entre vários outros.
PALAVRAS-CHAVE: SERTRALINA, ATIDEPRESSIVO, INIBIDOR
__________________________
MATEUS EVARISTO DOS SANTOS
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mateusnet97@hotmail.com
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Assistência Odontológica para Crianças com Necessidades Especiais
SARAH RODIRGUES VIEIRA-FAESF
MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA-FAESF
MILKA PEREIRA DA SILVA-FAESF
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA-FAESF
Introdução: Pacientes com necessidades especiais (PNEs) são aqueles que apresentam perdas ou dificuldades
funcionais, comportamentais e emocionais. Patologias que geram dificuldades motoras como a paralisia cerebral
dificultam a realização da escovação e consequentemente da saúde bucal. Crianças PNEs necessitam de um
acompanhamento odontológico precoce e adequado a fim de evitar dores, perdas dentárias e outros agravos.
Objetivo: Afirmar a importância da saúde bucal para uma boa qualidade de vida em crianças portadoras de
necessidades especiais que geram dificuldades motoras. Métodos: Pesquisa exploratória e descritiva, desenvolvida
utilizando-se o método de revisão sistemática da literatura. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados
Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo, Lilacs e Google Scholer no período referente ao ano de 2017 e por meio dos
descritores “assistência odontológica”, “necessidades especiais, “saúde bucal” e “transtornos de habilidades
motoras”. Os critérios de inclusão foram pesquisas clínicas na íntegra e disponíveis online. As pesquisas que não
atenderam ao tema proposto e não publicadas na íntegra foram excluídas. Ao total foram utilizados cinco artigos.
Resultados: Após a leitura dos artigos selecionados verificou-se que crianças com necessidades especiais motoras
apresentaram piores condições bucais. Neles a cárie, gengivite e os problemas periodontais em geral, atingem
estágios mais graves, pois há uma dificuldade de observação da cavidade bucal pelos pais e uma demora na ida ao
Cirurgião-dentista. Foram identificadas três dificuldades principais vivenciadas por esses pacientes e que interferem
diretamente na saúde bucal e geral. Inicia-se pela alimentação, a dieta de PNEs com dificuldades motoras muitas
vezes é pastosa devido a dificuldades na mastigação e deglutição; É rica em carboidratos o que resulta no acúmulo de
placa dentária e no desenvolvimento da cárie. A segunda problemática refere-se a dificuldade na escovação. As
alterações ou perdas de movimento impossibilitam a autonomia na hora da higiene. Os pais ou cuidadores, por vezes
não tem disponibilidade para realizar o procedimento de escovação de forma correta e nas frequências necessárias. O
fio dental não é utilizado devido a risco de mordidas. O terceiro fator é a dificuldade de acesso aos serviços
odontológicos. Muitas famílias são de baixa renda e não possuem recursos para consultas particulares, deslocamento
e compra dos itens de limpeza. Além de muitos profissionais Odontólogos recusarem atendimento em casos de PNEs.
As dificuldades são ainda maiores na primeira infância, pois os familiares não são orientados quanto a importância da
dentição decídua e, consequentemente não fazem a escovação adequada. Como consequência, as crianças
apresentam dores, sofrimento e perdas dentárias precoces agravando seu estado de saúde geral. De forma contrária,
verificou-se que quando o acompanhamento odontológico é realizado de forma precoce e regular, as crianças
apresentavam saúde bucal e uma melhora no quadro geral de saúde. Conclusão: Os pacientes com necessidades
especiais motoras apresentam dificuldades aumentadas para o estabelecimento de saúde bucal. O Cirurgião-dentista
deve estar capacitado nos diferentes âmbitos para atendê-los e orientar seus familiares de forma a promover o
conforto e saúde bucal desses pacientes. Quando ocorre a assistência Odontológica esses pacientes apresentam
melhor qualidade de vida, desenvolvimento adequado da dentição e saúde bucal.
PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA; NECESSIDADES ESPECIAIS; SAÚDE BUCAL; TRANSTORNOS DE H
__________________________
SARAH RODIRGUES VIEIRA
RUA CICERO NEIVA - CENTRO
BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: sarahrodrigues05@live.com
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CENÁRIO DA RELIGIÃO UMBANDA EM FLORIANO
LUAN VINICIUS MENDES CONCEIÇÃO-UESPI
SOLIMAR OLIVEIRA LIMA-UFPI
INTRODUÇÃO: A religião Umbanda é uma mistura de diversas outras religiões, onde os costumes e crenças
dos negros são bastante influenciáveis e se perpetuaram a partir dessa religião até os dias atuais.
OBJETIVO: O presente trabalho visa o registro e analises de referências culturais negras no município de
Floriano, Piauí. METODOLOGIA: Para tanto, escolheu-se a religião de matriz africana, Umbanda, com base
em fontes documentais e orais para demostrar a presença negra. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Esta pesquisa
apresenta inicialmente o processo de formação contemporânea das comunidades religiosas que remonta a
década de 1930, tento alcançado o apogeu na década de 1950 com cerca de 30 terreiros. Além disso,
apresenta-se um mapeamento dos terreiros realizado através de pesquisa direta, utilizando-se
instrumental para caracterizar o perfil socioeconômico e cultural das comunidades, das lideranças religiosas
e dos fiéis, tomando como referência os 06 terreiros identificados na atualidade, com funcionamento
regular no município. CONCLUSÃO: Poucos são os terreiros na cidade de Floriano, a falta de quem os
conduzam é a maior causa dos fechamentos desses espaços de memória coletiva e de celebração aos
ancestrais. Mesmo em um crescente esclarecimento dessas religiões Afro Brasileiras, os espaços ainda
estão nas periferias, recuadas e afastadas dos órgãos de repressão e da intolerância pregada por religiões
que não entendem as formas de culto
PALAVRAS-CHAVE: UMBANDA. FLORIANO. MEMÓRIA. RESISTÊNCIA. RELIGIÃO.
__________________________
Luan Vinicius Mendes Conceição
rua São Francisco - taboca
Floriano-PI CEP: 64801300 E-mail: luan19931@hotmail.com
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FEMINICÍDIO: UMA LEITURA A PARTIR DA PERSPECTIVA FEMINISTA
RITA THAYNNE GOMES DA SILVA-FAESF
CARLA DENISE LOPES MERREIROS CARVALHO-FAESF
DARQUIANE ARAÚJO DUARTE-FAESF
REJANY SÁ GOMES CORREIA DIAS-FAESF
JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF
O feminicídio apresenta-se como o culminar de um processo continuado de práticas de dominação e
submissão sobre as mulheres, onde, a cada violação de direitos e de ofensa à dignidade, se sucedem outras
violações. É este cenário, aliado ao aumento significativo da taxa de homicídios de mulheres no Brasil a
partir de 2007, que leva o poder público a, em março de 2015, sancionar a Lei 13 104/2015, a Lei do
Feminicídio, classificando-o como crime hediondo e com agravantes quando acontece em situações
específicas de vulnerabilidade – gravidez, menor de idade, na presença de filhos, entre outras. Este
trabalho objetivou compreender o fenômeno do feminicídio a partir das categorias de análise da diferença
e hierarquia, entendidas no âmbito dos estudos feministas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho
qualitativo no qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental realizada em base de dados
especializados encontrados na web, documentos e textos referentes ao Feminicídio, publicados ao longo
de 2015. Os dados que foram analisados mostram um padrão de condutas e de comportamentos por parte
dos agressores, maioritariamente conhecidos e de relacionamento próximo das vítimas – pais, cônjuges ou
parceiros –, tendo como alvo sobretudo as mulheres jovens e adultas, evidenciando hábitos de relações
conflituosas e assimétricas que culminam no exercício da violência sobre as mulheres dentro de suas casas.
Tal como adverte Diana Russel (1992), o feminicídio revela-se nesse contínuo terror que inclui uma ampla
variedade de abusos verbais e físicos, como a violação, a tortura, o abuso sexual infantil e incestuoso, e a
negação de sustento para as mulheres. As iniciativas legislativas, um pouco por todo mundo, têm
compreendido aquela diferença imposta pela hierarquia como um fator determinante da discriminação e
das práticas de submissão violenta da mulher. Entretanto, estabelecer um tipo penal específico para a
punição, sobretudo, dos ofensores do direito à vida da mulher, considerando que ela é motivada por razões
de diferença de gênero ou ódio expresso, é a forma de a sociedade, escondida na forma de Estado, se
demitir de agir incisivamente. Conclui-se que, isto cria uma dificuldade de enfrentar o feminicídio, uma vez
que as práticas violentas ocultam - se no anonimato do coletivo dos agressores, que são, ao mesmo tempo,
indivíduos que agem no âmbito do poder assimétrico fixado pela hierarquia de dominação, e o Estado que
se demite de esclarecer e investigar situando-se na mesma ordem de dominação.
PALAVRAS-CHAVE: FEMINICÍDIO. MULHER. VIOLÊNCIA. VIOLAÇÃO. HIERARQUIA.
__________________________
RITA THAYNNE GOMES DA SILVA
JOÃO ANTONIO DA SILVA, NUMERO 46 - CENTRO
CAMPO SALES-CE CEP: 63150000 E-mail: thaynnegomes1@gmail.com
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PREVALÊNCIA DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE
CRIANÇAS DE 6 A 24 MESES RESIDENTES EM LANDRI SALES PI
AMANDA RAQUEL SILVA SOUSA-FAESF
MAYANE WELLIDA ALVES CARREIRO-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SIVA-FAESF
ANA CLARA DA SILVA OLIVEIRA-FAESF

INTRODUÇÃO: Qualquer alimento ou líquido oferecido à criança, além do leite materno, a partir dos seis
meses é chamado de "alimento complementar", todos esses alimentos deves ser oferecidos em adição ao
leite materno. A introdução de uma alimentação complementar inadequada a partir dos seis meses tem
repercussões negativas ao longo de toda a vida. OBJETIVO: O objetivo principal da pesquisa foi verificar a
prevalência de alimentos industrializados na alimentação complementar de crianças de 6 a 24 meses.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva exploratória e de caráter
quantitativo, realizada na Unidade Básica de Saúde Isaias Martins Veloso, da Zona Urbana do município de
Landri Sales – PI. Foram entrevistadas, aleatoriamente, 28 mulheres que tinham filhos entre 6 e 24 meses,
aplicando inicialmente um Recordatório 24 hs – RC 24hs para 8 mulheres, e assim para as outras (20) foi
aplicado um Questionário de Frequência e Consumo Alimentar – QFCA, baseado nos alimentos presentes
no RC – 24hs. RESULTADOS: Em relação aos alimentos industrializados oferecidos as crianças se destacam:
leite em pó, iogurte, mucilon, neston, e nissin miojo. Não podendo deixar de lembrar que a pratica não
saudável favorece a criança adquirir doenças não transmissíveis, e assim a alimentação inadequada venha a
ser um dos fatores determinantes do crescimento da obesidade infantil, que já é visto como motivo de
preocupação em Saúde Pública. CONCLUSÃO: Diante desses resultados, medidas educativas e preventivas
devem ser propostas para a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, além da criação
de campanhas abrangentes e efetivas que estimulem o consumo de frutas e hortaliças, considerando-se os
fatores culturais, comportamentais e afetivos envolvidos com a alimentação.
PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR; ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS; CRIANÇAS
__________________________
AMANDA RAQUEL SILVA SOUSA
RUA JOAO LIMA CUNHA - ALTO DA CRUZ
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raquelzinha485@gmail.com
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FATORES DE RISCO PRA QUEDAS NA POPULAÇÃO DE IDOSOS
FRANCIEL LIMA DE MOURA-FAESF
EULLER DANIEL DA SILVA NASCIMENTO-FAESF
ALYANE OSÓRIO ROCHA-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. O aumento da proporção da população idosa ocorre de
forma rápida e abrupta principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Entre vários acometimentos da população
idosa, a queda talvez seja um dos mais incapacitantes e preocupantes, pois um único evento pode trazer relevantes consequências.
A maior susceptibilidade dos idosos a sofrer lesões decorrentes de quedas se deve á alta prevalência de comorbidades presentes
nessa população, associada a declínio funcional, aumento do tempo de reação e diminuição da eficácia de estratégias motores do
equilíbrio corporal; fenômenos característicos do processo de envelhecimento. entre elas as mais importantes são falta de
equilíbrio, riscos ambientais e medicação. OBJETIVO GERAL: Abordar os fatores de risco pra quedas na população idosa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS: Identificar condições intrínsecas e extrínsecas ao idoso. Mostra os aspectos fisiológicos e ambientais
determinantes de quedas. METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio de
levantamento bibliográfico utilizando as seguintes bases de dados eletrônicas; SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO e o questionamento
de autores: Rebelatto e Morelli, Fisioterapia Geriátrica. RESULTADOS DE DISCUSÃO: Após o cruzamento de todos os descritores
foram encontrados 67 artigos destes apenas 12 se enquadram. Foram usados como critérios de inclusão: Brasil, Português, artigos
originais disponibilizados na íntegra e tempo de publicação (2011-2015), e exclusão: inglês, espanhol, revisão bibliográfica e outros
países de filiação. A pesquisa evidenciou que a queda é multifatorial, de alta complexidade terapêutica e de difícil prevenção. Entre
todas as relações de causalidade nos artigos encontrados identificam-se condições intrínsecas e extrínsecas ao idoso: AUTOR/ANO
FATORES
DE
RISCOS
RESULTADOS
ENCONTRADOS
Barbosa/2016
AMBIENTE
INADEQUADO
12,59%
POLIFARMÁCIA 11,83% BAIXA ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA 10,68% DISFUNÇÃO DO EQUILÍBRIO 9,92%
MOBILIDADE
PREJUDICADA
8,39%
EXTREMO
DE
IDADE
8,39%
DOENÇAS
OSTEOMUSCULARES
8,01%
DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS 6,48% BARREIRAS ARQUITETÔNICAS 5,72% USO DE CALÇADOS INADEQUADOS 4,96%. O sistema visual
fornece informação sobre o ambiente, localização, direção e velocidade de movimento do individuo. Durante o envelhecimento, a
visão tende a ficar degradada e fornece informações reduzidas e distorcidas ao indivíduo. O controle do equilíbrio é o
processamento central, que pode ser considerado como o processo de estabelecimento da resposta postural. Tal resposta é
realizada quando o sistema nervoso central recebe informações sensoriais fornecidas pelos sistemas visual, vestibular e
somatossensorial, processa-as no contexto das respostas previamente apreendidas e executa a resposta orientada. O aparelho
biomecânico expressa resposta central programada, incluindo fatores de amplitude de movimento, torque e força muscular,
alinhamento postural, flexibilidade e resistência. As ocorrências de quedas dentro de casa podem ser determinadas por pisos
escorregadios na banheira, ausência de corrimões, assentos sanitário muito baixo, prateleiras muito altas, calçados inapropriados.
Além da falta de equilíbrio e riscos ambientais, muitos idosos sofrem quedas eventuais por fazerem uso de medicação. Algumas
drogas como as psicotrópicas (antidepressivos, antipsicóticos) aumentam o risco de quedas nessas pessoas. CONSIDERAÇÃO FINAL:
Portanto o que se verifica é que um único evento queda pode trazer consequências sérias para a vida de um idoso e para a próp ria
sociedade. De uma maneira geral, as quedas são consideradas uma questão de saúde pública devido ao alto custo imposto a
sistema de saúde e aos prejuízos causados ao indivíduo. Portanto, as diversas são as ações que um profissional de saúde deve s er
capaz de realizar para minimizar esse problema e suas consequências. O profissional de fisioterapia, que tem o movimento humano
como objetivo de trabalho deve ser capaz de lidar adequadamente com a situação, considerando o fato de dominar o repertório
necessário para treinar equilíbrio, força muscular, propriocepção articular, tempo de resposta musculares, ainda, orientar qu anto
ao uso de medicamentos e ergonomia doméstica. Além disso, o profissional fisioterapeuta, por ter a possibilidade de passar horas
semanais com os pacientes, conhece suas preocupações, seus anseios e suas angústias, podendo encaminhá-los a outros
profissionais que também auxiliam na prevenção da ocorrência de quedas e no tratamento de suas decorrências. REFERÊNCIAS
Rebelatto
e
Morelli,
Fisioterapia
Geriátrica.
2ªedição
Ed.
Manole
Ltda,
p.167-2007.
Revistas.ung.br/index.php/saúde/article/view/2607
PALAVRAS-CHAVE: QUEDAS, IDOSOS, EQUILÍBRIO.
__________________________
FRANCIEL LIMA DE MOURA
RUA PEDRO ALVARES CABRAL,97 - CAIXA DAGUA
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EFEITOS DAS INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE
REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
MONICA BARBOSA DE SOUSA FREITAS-FAESF
LUCAS VINICIUS-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

INTRODUÇÃO: A cirurgia cardíaca é um procedimento complexo que tem importantes repercussões orgânicas, alterando de
diversas formas os mecanismos fisiológicos dos doentes, levando a um estado crítico pós-operatório que implica a necessidade de
cuidados intensivos, a fim de se estabelecer uma boa recuperação dos pacientes (TANIGUCHI et al, 2007). Como tratamento, a
cirurgia de revascularização do miocárdio é indicada para pacientes com angina não controlada com o tratamento clínico e para
pacientes com elevado grau de obstrução de artérias principais, significando risco de vida (PÊGO-FERNANDES, 2008). . Uma das
intervenções fisioterapêutica neste momento é a retirada do paciente do leito e a deambulação do mesmo. (UMEDA et al,
2006).Objetivo Geral: Demonstrar os efeitos das intervenções fisioterapêuticas em pacientes pós-operatórios de revascularização
do miocárdio na unidade de terapia intensiva. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática onde foram utilizados
os bancos de dados de pesquisa SCIELO, LILACS, Google acadêmico, Pub Med. Resultados: Nenhum paciente apresentava imagem
radiológica compatível com atelectasia na radiografia pré-operatória. No grupo controle, 61,5% dos pacientes tiveram algum grau
de atelectasia no pós-operatório, no grupo BiPAP®, a incidência foi de 54% (P=0,080). Quando comparados quanto ao grau de
atelectasia, a gravidade segundo o escore adotado, embora se note tendência a atelectasias menos graves no grupo BiPAP, as
diferenças observadas não atingiram significância estatística (P=0,070). O volume corrente e a capacidade vital pós-operatória nos
momentos pós-operatório imediato, 24ª e 48ª horas apresentaram valores inferiores ao pré-operatório em ambos os grupos, com
significância estatística. Além disso, a capacidade vital apresentou diferença estatisticamente significativa quando comparados os
dois grupos, onde as médias do grupo BiPAP, no pré-operatório, pós-extubação imediata, 24ª e 48ª horas pós-extubação foram
2,64, 0,99, 1,53 e 1,94, respectivamente; e no grupo controle, as médias obtidas foram 2,11; 0,90, 0,90 e 0,97, respectivamen te.
(FRANCO, et al, 2011). Segundo Barros et al, 2010, a Pimax do grupo TRM foi maior no momento da alta, assim como a Pemax. Não
houve diferenças entre os grupos com relação aos dias de internação. O TRM, realizado no período pós-operatório, foi eficaz em
restaurar os seguintes parâmetros: Pimax, Pemax e PFE nessa população. Discussão: De vários artigos analisados, alguns estudos se
destacaram como recurso que podem ser utilizados na realização da fisioterapia respiratória no pós-operatório a ventilação
mecânica não invasiva (VMNI) por meio de: pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP); pressão positiva contínua em dois
níveis pressóricos nas vias aéreas (BIPAP); pressão positiva expiratória (EPAP), pressão positiva expiratória (EPAP), respiração com
pressão positiva intermitente (RPPI) e incentivador respiratório (IR). e o treinamento muscular inspiratório (TMI), como
demonstram os autores, Franco et al, (2011); Romanini et al, (2007); os mesmos de acordo com seus experimentos constataram
que todos esses procedimentos demonstratados foram eficazes para o paciente melhorando os valores de pico de fluxo,
aumentando a eliminação de secreções e melhorando a força muscular respiratória. Segundo Lopes et al, (2008) os estudos que
envolveram a VNI apresentaram diferentes protocolos de utilização através de dois modos ventilatórios, o EPAP e o BIPAP, o que
dificultou a analises dos dados . O uso da VNI por 30 minutos após extubação produziu melhoras na oxigenação dos pacientes em
pós-operatorio imediato de cirurgia cardíaca. Relatou-se que a aassociação da fisoterapia convencional ao BIPAP (IPAP de 8 a 12
cmH2O, EPAP de 6cmH2O; 30 minutos 2x/dia) promoveu estabelecimento da função pulmonar, principalmente da capacidade vital,
de forma segura, com maior conforto quanto à sensação de dor referida e com boa aceitação pelos pacientes. Esta consideração
corrobora com os parâmetros utilizados pelas pesquisas da revisão. Considerações Finais: A fisioterapia respiratória é uma parte
integrante para melhoria de pacientes cardiopatas atando tanto no pré-operatório contribuindo para prevenções pulmonares
quanto para pós-operatório funcionando como técnicas para melhorar no volume corrente do paciente ocasionando uma
reexpansão pulmonar e atuar na higiene brônquica, da qual facilitara a secreção ocasionando uma facilidade na respiração do
mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: MONICA BARBOSA
__________________________
MONICA BARBOSA DE SOUSA FREITAS
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: monitafreitas@hotmail.com
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O efeito terapêutico do alongamento antes da atividade física
ISNARIA PEREIRA DA SILVA-FAESF
PRISCILA DE CARVALHO SOARES-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
Os exercícios de alongamento muscular estão entre os mais comumente utilizados na reabilitação e na
prática esportiva, o alongamento muscular pode ser definido como uma manobra terapêutica utilizada
para o comprimento de estruturas de tecidos moles encurtados e assim aumentar a amplitude de
movimento, todos os dias em diferentes locais nos quais se pratica esportes no mundo todo, atletas
preparam-se para competir com um ritual familiar de alongar os principais grupos musculares requisitados
para aquele esporte. Objetivo: Definir a efetividade do alongamento antes da atividade física. Metodologia:
O presente estudo é uma revisão integrativa, o sustento teórico distingue de fontes secundárias e os
recursos da busca são os delimitadores. Realizada nas bases de dados SciELO, LILACS, BIREME e PUBMED
incluindo apenas os artigos que dão suporte para relevância do tema proposto ao estudo. Foram obtidos
2786 resultados através da busca com palavras chave, 15 artigos foram inclusos, pois tinham correlação
com o objetivo proposto ao estudo. Descritores utilizados foram: alongamento; exercício físico. Resultados:
A prática dos exercícios de alongamento antes da atividade física, ainda aborda muitas controvérsias, pois
embora eles possam vir a prevenir lesões e melhorar o desempenho, para alguns atletas a flexibilidade
excessiva pode desestabilizar as articulações e assim, aumentar a probabilidade de lesão de ligamento ou
de luxação articular. Considerações finais: Os estudos citados apresentaram limitações por existirem
divergências de opiniões sobre a realização do alongamento. Por isto, a sua eficiência não tem sustento
teórico por alguns estudos. Novos estudos devem ser realizados para responder estas questões.
PALAVRAS-CHAVE: alongamento; exercício físico
__________________________
ISNARIA PEREIRA DA SILVA
RUA ROBERT TILOTISON - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800250 E-mail: issilva2016@outlook.com
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FATORES QUE LEVAM À AUTOMEDICAÇÃO: UM ESTUDO EMPÍRICO COM ALUNOS DE
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: O Marketing das indústrias farmacêuticas tem implantado cada vez mais ações estratégicas para que o
consumo de medicamentos aumente cada vez mais (NASCIMENTO, 2007). Neste aspecto, observa-se que a prática da
automedicação vem crescendo de forma significativa no Brasil, sendo que o consumo de medicamentos sem
prescrição aumentou 9% em 2015, com relação ao ano de 2014. Essa automedicação surge de vários fatores como a
influência da família e de amigos e até do próprio farmacêutico, dentre outros. OBJETIVO: Analisar os fatores que
influenciam na decisão de compra de medicamentos que não precisam de receita médica (OTCs), por parte de
estudantes de Administração e Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior de Floriano. METODOLOGIA:
Os dados foram coletados através de uma pesquisa survey por meio de questionário estruturado, adaptado de Bastos
(2014), com escala do tipo Likert de cinco pontos. Participaram da pesquisa 95 estudantes dos referidos cursos. Para
análise dos dados foi adotada a técnica de análise fatorial exploratória. RESULTADOS: O instrumento foi validado
tendo em vista a solução obtida com quatro fatores (Acessibilidade, Ambiente de farmácia, Publicidade e
Merchandising e Características da Marca), que explicam 62% da variância comum dos 15 itens avaliados, reportando
índice KMO de 0,763 e Qui-quadrado de 479,06 significante a 0,000. Acerca dos escores, foi notado que estes
apresentaram uma distribuição intermediária para todos os fatores pesquisados, isto é, embora esses construtos
sejam considerados importantes no momento de decisão de compra, ocorrem de forma moderada, não obtendo
escores elevados. Com relação à influência de outras pessoas na decisão de compra, verificou-se que esses estudantes
tendem a seguir os aconselhamentos da sua família e do balconista no momento da escolha. Observou-se também,
que, dentre os medicamentos comprados por esses discentes, estão os antibióticos. Vale salientar que a venda desses
medicamentos sem receita é proibida aqui no Brasil, contudo, pôde-se observar que esses ainda são vendidos de
forma livre nas farmácias. Esse é um fator preocupante, dado que esses indivíduos, diante da utilização sem
acompanhamento desse tipo de medicamento, podem vir a ter bactérias cada vez mais resistentes em seus
organismos. CONCLUSÕES: Foi possível através desse estudo validar o instrumento, adaptado de Bastos nas quatro
dimensões, para o contexto brasileiro. Esses resultados são especialmente relevantes pois apresentam os fatores
Acessibilidade, Ambiente de Farmácia, Publicidade e Merchandising e Características da Marca como influenciadores
no momento de decisão de compra do consumidor de medicamento OTC. Sendo assim, observa-se que aspectos da
embalagem, a forma como são feitos a Publicidade e o Merchandising, a facilidade de acesso que esse tipo de
medicamento traz e a consolidação da marca são aspectos importantes na decisão de compra. Além disso, observouse também, que o público pesquisado tende a seguir o aconselhamento da família e dos balconistas. Contudo, não é
possível fazer generalizações, devido à reduzida amostra pesquisada, sendo necessários, assim, estudos em outros
contextos e com amostras maiores.
PALAVRAS-CHAVE: FATORES QUE LEVAM À AUTOMEDICAÇÃO; CONSUMO DE MEDICAMENTOS OTCS; ANÁLISE
FATORIA
__________________________
JULIANA REIS BERNARDES
PRAÇA CORONEL BORGES N 34 AP 306 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: julianareisbs@gmail.com
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: COMPROMISSO NA VIDA DE UM ENGENHEIRO
DAVY DIAS MIRANDA MACEDO-FAESF
CÉLIO NASCIMENTO DE LIMA-FAESF
CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: É substancial uma visão sistemática do mundo desenvolvida pelo engenheiro, pois esse
profissional tem o poder de transformar a sociedade nos mais diversos segmentos, dessa forma é
necessário que o profissional engenheiro possa ter um olhar crítico e transformador da realidade em que
atua, pois este detém conhecimentos no que tange a criação e modificações na sociedade no sentido de
atender as necessidades da população como também no ambiente que os cercam. O profissional de
engenharia possui uma formação crítica e reflexiva que possibilita desenvolver atividades quanto a
resolução de problemas ambientais. Nesse sentido, o engenheiro precisa ser um profissional coerente,
técnico, crítico, criativo e ético para poder avaliar os danos em que uma obra pode oferecer ao meio
ambiente e agir com medidas mitigadoras em prol de uma sociedade sustentável OBJETIVO: Descrever a
importância do engenheiro no que tange a promoção de uma sociedade sustentável METODOLOGIA :Tratase de uma pesquisa descritiva e exploratória com base em uma revisão bibliográfica
RESULTADOS/DISCUSSÕES: O engenheiro precisa ser consciente quanto ao seu papel em promover um
sociedade sustentável ,sendo agentes críticos, técnicos e criativos para avaliarem os impactos que seu
trabalho ocasiona ao meio ambiente, fazendo com que este profissional possa desenvolver mecanismos e
ações para que esses impactos no meio ambiente possam ser atenuados. CONCLUSÃO: Percebe-se que o
engenheiro exerce papel fundamental no que se refere a promoção de uma sociedade sustentável, pois
este profissional desenvolve atividades técnicas e criativas no sentindo de promover melhorias a
população, assumindo assim a sua responsabilidade enquanto profissional contribuindo assim na melhor
qualidade
de
vida
da
população
como
também
no
meio
em
que
vive.

PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.ENGENHEIROS.SOCIEDADE
__________________________
DAVY DIAS MIRANDA MACEDO
RUA PADRE UCHOA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: davymacedo7@hotmail.com
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GUARDA COMPARTILHADA: vantagens e desvantagens
REJANY SA GOMES CORREIA DIAS-FAESF
CARLA DENISE LOPES MERREIROS CARVALHO-FAESF
DARQUIANE ARAÚJO DUARTE-FAESF
RITA THAYNNE GOMES DA SILVA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

O poder familiar é um conjunto de direitos e deveres exercido pelos pais em igualdade de condições,
quanto à pessoa e aos bens de seus filhos menores não emancipados. Assim sendo, a guarda compartilhada
vem se destacando por atender o princípio da proteção integral do menor, consagrado no Estatuto da
Criança e do Adolescente e a responsabilidade equilibradamente distribuída entre os pais. Sob esta
perspectiva a presente pesquisa teve como objetivo compreender juridicamente o processo da guarda
compartilhada bem como os seus impactos positivos ou negativos a partir de um estudo de revisão de
literatura. Utilizou-se da metodologia exploratória e descritiva na modalidade revisão de literatura no qual
foram pesquisados em livros especializados e em artigos e leis na web, textos que estavam condizentes
com o objetivo da pesquisa. Diante do estudo observou-se no Brasil que a guarda compartilhada surgiu
com advento da lei 11.698/2008. Com isto houve mudanças nos artigos 1583 e 1584, do Código Civil
brasileiro. Em caso de separação a guarda compartilhada dá aos pais a oportunidade de ter convívio com os
filhos, além da divisão de responsabilidades no que se refere a educação, alimentos, lazer, de todos os
filhos menores e dependentes. A guarda compartilhada vem mostrando que é o modelo mais eficiente do
Brasil, tendo em vista que é a modalidade que mais atende aos interesses da criança e do adolescente. Para
que o Judiciário possa conceder a modalidade de guarda compartilhada deverá existir respeito, diálogo e
amizade entre os pais das crianças, tendo em vista que a concessão da mesma visa à manutenção dos laços
familiares, o convívio contínuo dos genitores e a diminuição do impacto sofrido pela separação e seu
desgaste com disputas prejudiciais por ocasião dos filhos. A guarda compartilhada chega com o intuito de
possibilitar melhor proteção a criança e o adolescente, buscando assim outro significado ao direito da
criança e do adolescente em face da família. Desta forma o instituto da guarda compartilhada preserva
tanto o bem estar dos filhos como dos pais e familiares em geral, caso haja separação dos genitores.
Observa-se hodiernamente, principalmente com os novos regramentos introduzidos pela lei 13.058/2014,
que trouxe ao nosso ordenamento jurídico um modelo de proteção mais eficiente, trazendo muito mais
benefícios para os filhos. A modalidade de guarda compartilhada ou conjunta é o meio que melhor se
adéqua aos interesses das crianças e adolescentes, desse modo o surgimento desse fenômeno trás meios
fundamentais para uma boa convivência familiar. Conclui-se que, deve-se aplicar a guarda compartilhada
sempre que possível, evitando assim, os traumas causados pela separação, visto que representa o modelo
mais adequado para os casais em dissolução, pois busca propiciar a convivência continuada de ambos os
pais, visando o bem estar dos filhos.
PALAVRAS-CHAVE: GUARDA COMPARTILHADA. LAÇOS FAMILIARES. LEI VIGENTE.
__________________________
REJANY SA GOMES CORREIA DIAS
PRACA SANTA LUZIA; Nº 47 - CENTRO
SÃO JOAO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: rejanyamaffilho@hotmail.com
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ABORDAGEM ATUAL DA DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA
MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
LAURENE RESENDE RIBEIRO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é um processo inflamatório infeccioso que pode atingir algumas
estruturas do trato genital superior, como ovários, útero, tubas uterinas, e estruturas anexas, provocando
ooforite, salpingite, endometrite, abscesso tubo-ovariano e peritonite. A Neisseria gonorrhoeae e
Chlamydia trachomatis são os principais agentes etiológicos envolvidos na DIP. O objetivo deste trabalho é
descrever a infecção causada pela Doença Inflamatória Pélvica (DIP). Através de revisão da literatura,
mostrando os fatores de riscos, classificação, diagnóstico clínico, tratamento e prevenção. A metodologia é
de natureza qualitativa do tipo bibliográfica, realizado um levantamento de busca em bases de dados, livros
manuais do Ministério da Saúde, Scielo, cochrane e sites referentes ao tema abordado. Fatores de riscos:
pacientes portadores de infecção por clamídia, micoplasma e/ou gonococos no cérvix uterino
apresentando um risco aumentado para o desenvolvimento de DIP. Nessas situações a proporção é de um
caso de DIP para cada 8 a 10 casos de pacientes com cervicite, com alguns destes patógenos. Ser
adolescente e adulta jovem, ter múltiplos parceiros sexuais, uso de DIU, já ter tido DIP, manipular
inadequadamente o trato genital. A classificação: Estágio I (Leve): salpingite aguda sem irritação peritoneal.
Estágio II (Moderada sem abscesso): salpingite com irritação peritoneal. Estágio III (Moderada com
abscesso): salpingite com oclusão tubária ou abscesso tubo-ovariano ou abscesso pélvico. Estágio IV
(Grave): abscesso tubo-ovariano roto ou sinais de choque séptico. Diagnóstico precoce é muito importante,
pois não permite que a doença se agrave, sendo o tratamento ambulatorial indicado para formas leves e as
internações hospitalares para tratamento via endovenosa. A decisão de tratar a paciente, ou referi-la para
unidade de maior complexidade, deve ser baseada na gravidade do quadro (seguir fluxograma) e das
condições locais de trabalho para avaliação. Os esquemas terapêuticos devem visar os germes mais
comumentes envolvidos e deverão ser eficazes contra Neisseria gonorrhoeae, chlamydia trachomatis e os
anaeróbios, em especial o bacteroides fragilis (podem causar lesão tubária), mesmo que estes não tenha
sido confirmados nos exames laboratoriais. Medidas gerais repouso, abstinência sexual, retirar o DIU se
usuária (após pelo menos 6 h de cobertura com antibiótico), tratamento sintomático (analgésicos
antitérmicos e anti-inflamatórios não hormonais). Prevenção é fundamental para não adquirir as ISTS, e o
principal método é o uso de preservativo na relação sexual. A DIP é considerada uma das principais
doenças causadas pelas ISTS, sendo uma das causas de infertilidade. O principal método para prevenção é
o uso do preservativo nas relações sexual, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são os meios
para evitar tais complicações.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA/ NEISSERIA GONORRHOEAE/ CHLAMYDIA
TRACHOMATIS
__________________________
MARTA MARTINS DE SOUSA
RUA FERNANDO MARQUÊS, 1751 - CAIXA D
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: martafies@gmail.com
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RECURSOS FISIOTERAPEUTICOS UTILIZADOS NA DERMATO-FUNCIONAL: REVISÃO DE LITERATURA
MARIANA MIRANDA MOUSINHO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Indivíduos com diversas alterações Dermato – Funcionais e Estéticos apresentam uma baixa
auto-estima, procurando então profissionais ligados à estética e à Dermato - Funcional para resolverem
alterações. Neste último século, o padrão de beleza exigido pelos indivíduos, tem tornado a Fisioterapia
Dermato – Funcional (FDF) uma das áreas de conhecimento mais desenvolvido da fisioterapia (MEYER et
al., 2009). Guirro e Guirro (2010) afirmam que o fisioterapeuta possui aptidões específicas, certas
metodologias e linhas de conhecimento que irão atuar no tratamento para cada fase cronológica das
necessidades do paciente. OBJETIVO: apresentar uma revisão literária, abordando diversos tratamentos
dentro deste campo de atuação profissional, buscando melhor delimitação de conceitos e práticas.
METODOLOGIA: Este trabalho é uma revisão bibliográfica que utilizou como fonte de pesquisa as bases de
dados artigos com assuntos relacionados. As palavras chaves utilizadas na pesquisa foram: dermatofuncional, envelhecimento, estética. Foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2000 a 2010. Para
critério de inclusão, os artigos deveriam relacionar-se a tratamentos utilizados por fisioterapeutas dentro
da dermato-funcional, de forma geral e seus efeitos. Foram excluídos os artigos que não se referiam ao
assunto pesquisado ou que não havia disponibilidade de referência. RESULTADO E DISCUSSÃO: Após
análise criteriosa das referências bibliográficas, obteve-se como resultado que o uso dos recursos
fisioterapêuticos dentro da dermato-funcional, além de melhorar auto-estima dos pacientes, também
melhoram vários aspectos na saúde, tendo em vista que cada tratamento tem seu benefício específico na
qual irá depender da necessidade de cada paciente, como por exemplo possibilitando o aumento do
metabolismo local, vasodilatação, regeneração tecidual, penetração de cosméticos ou ativos,
fortalecimento muscular, entre outros. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através dos resultados obtidos pela
presente pesquisa, tornou-se possível identificar resultados promissores e satisfatórios. Apesar das
vantagens do tratamento estético fisioterapêutico, ela deve ser utilizada de maneira segura, criteriosa e
com acompanhamento de um profissional especializado.
PALAVRAS-CHAVE: DERMATO-FUNCIONAL, ENVELHECIMENTO, ESTÉTICA
__________________________
MARIANA MIRANDA MOUSINHO
PRAÇA CORONEL BORGES- HOTEL BRAGANÇA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marianammousinho43@gmail.com
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Avaliação do Pico de Fluxo Expiratório em pacientes sadios e em pacientes no pós-operatório de
doenças respiratórias
PRISCILA DE CARVALHO SOARES-FAESF
ISNARIA PEREIRA DA SILVA-FAESF
JOSÉ VICENTE DE MOURA NETO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

O pico do fluxo expiratório (PFE) é um teste que mede a rapidez com que uma pessoa consegue expirar
(expelir o ar dos pulmões). Para que o teste de PFE seja útil, o paciente deve manter registros frequentes
do seu fluxo. Caso contrário, o paciente não notará padrões que ocorrem quando o seu fluxo está baixo ou
diminuindo. Doenças pulmonares afetam a função dos pulmões de diversos modos. Em alguns casos, são
prejudicadas as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, o que impede a absorção adequada de
oxigênio e a remoção do dióxido de carbono. Em outros, o sistema brônquico não distribui o ar até os
alvéolos, devido a bloqueios da árvore brônquica ou a dificuldade de contração dos músculos respiratórios.
Algumas vezes, o problema é a incapacidade de remover substâncias estranhas acumuladas. Podem ser
caracterizadas por tosses, dores no peito, falta de ar, dificuldade para respirar, cansaço, entre outros
sintomas. Algumas doenças podem ser tratadas e resolvidas por processos mais rápidos, outras possuem
tratamentos complexos, podendo comprometer sua saúde e seu bem-estar, e até levar a óbito. Objetivo:
avaliar a capacidade do Pico de Fluxo Expiratório(PFE) de pacientes sadios e pacientes no pós-operatório de
doenças respiratória. Metodologia: Foi realizado um estudo prospectivo, transversal, controlado e
randomizado em 10 indivíduos no pós-operatório e que utilizavam ou haviam retirado o dreno a pouco
tempo. O grupo de estudo foi composto por indivíduos adultos jovens na faixa etária entre 18 e 30 anos,
todos do sexo masculino. A pesquisa foi realizada nas instalações do Hospital Regional Tibério Nunes –
HRTN. A pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam pesquisa em seres humanos
contidas nas Resoluções nos 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Observou-se que os
pacientes com dreno tem uma redução da capacidade de fluxo pulmonar comparando-se com os pacientes
sadios. Considerações finais: De acordo com os resultados obtidos, observou-se assim um melhor
desempenho na execução no teste de Pico de Fluxo Expiratório realizado pelos pacientes sadios, portanto
conclui-se que é de suma importância a pratica dos exercícios respiratórios no pós-operatório, associados
ao uso do Respiron, onde o mesmo teve uma grande influência na manutenção dos valores do Pico de
Fluxo Expiratório (PFE) desses pacientes. No entanto necessitam de mais estudos nesse sentido, com um
maior número de pacientes, a fim de verificar a eficiência do treino respiratório no pós-operatório.
PALAVRAS-CHAVE: PICO DO FLUXO EXPIRATÓRIO; DOENÇA RESPIRATÓRIAS; PÓS-OPERATÓRIO.
__________________________
PRISCILA DE CARVALHO SOARES
AVENIDA SANTOS DRUMONT - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: priscila.carvalhoo@outlook.com
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A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL
ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDAO-FAESF
SERGIO AVELINO LIMA-FAESF
LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF
A Carta Magna reconhece a saúde como direito de todos, a ser concretizado através de políticas sociais e
econômicas. Entretanto, muito embora seja um direito social resguardado como garantia fundamental, o Estado
não vem concretizando a efetivação desse direito. Destarte, o Poder Judiciário vem atuando de maneira a
assegurar a sua execução. Esse desempenho vem recebendo a denominação de judicialização da saúde. Em
contrapartida, busca o Estado demonstrar que o Judiciário deve considerar os limites orçamentários nas suas
decisões, respaldando-se no argumento da separação dos poderes e que não é um segurador universal de todas
e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, exaltando assim o princípio da Reserva do Possível. Para
o STF o Judiciário passou a pautar suas condutas no sentido de aplicar a Constituição em suas máximas
potencialidades, mesmo que, para isso, venha a interferir na esfera de atuação dos demais Poderes. Cumpre
ressaltar que a questão é tão polêmica que imperiosa faz-se sua análise mitigada, devendo-se levar em
consideração, o princípio da dignidade da pessoa humana, a reserva do possível, o orçamento público, os
princípios do SUS, a separação dos poderes, entre outros. Este estudo pretende demonstrar o direito à saúde
através do fenômeno de sua judicialização. Inicialmente, buscaram-se fontes documentais por meio de livros de
direito Constitucional que tratam dos direitos sociais bem como de artigos científicos sobre o tema. O estudo,
então, evolui à etapa de escolha de jurisprudências a serem avaliadas, quando se passou à pesquisa
exploratória. A coleta dos dados jurisprudenciais foi realizada nas páginas eletrônicas dos tribunais superiores.
Preliminarmente, imprescindível mencionar o art. 6º da Constituição Federal da República, o qual aborda
direitos sociais. Posteriormente, demonstrar que, a progressiva constitucionalização dos direitos sociais e as
dificuldades do Estado em promover esses serviços efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre o
âmbito administrativo, que a princípio, é de competência dos Poderes Executivo ou Legislativo. Assim,
necessária a análise dessa garantia fundamental a luz da Constituição de 1988, do Princípio da Separação de
Poderes e do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, enquanto Guardião da Carta Magna. Por fim,
demonstrar o motivo pelo qual o direito à saúde não está sendo materializado pelo Estado, necessitando à
intervenção do Poder Judiciário. Ao abordar esse tema, além de apresentar um estudo sobre uma das questões
mais comentadas no atual cenário jurídico brasileiro, trará reflexões significativas se realmente existe a
efetivação das garantias fundamentais, deixará ainda para a instituição a riqueza de uma pesquisa, visto que tal
tema não se trata de um estudo exclusivamente jurídico, possuindo também relevância interdisciplinar. Concluise que o direito à saúde é assegurado pela Constituição, mas nem sempre essa garantia é assegurada. Nessas
situações a intervenção do Poder Judiciário é a forma mais adequada e segura para garantir tal direito.
Atualmente, o STF tem verificado os critérios trazidos pelas políticas públicas sanitárias, sem se eximir de
conceder tutelas jurisdicionais para situações especiais, avaliando no caso concreto o direito do cidadão a ter
providas suas necessidades sanitárias e os critérios da Administração Pública para o fornecimento das
prestações materiais em saúde.
PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE, JUDICIALIZAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, DIREITOS SOCIAIS.
__________________________
ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA
RUA GABRIEL FERREIRA - SÃO BORGEA
FLORIANO-PI CEP: 64808255 E-mail: rosacleide@rrcontas.com.br

215

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

PERFIL DA POPULAÇÃO HIPERTENSA ATENDIDA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BARÃO
DE GRAJAÚ - MA
MARIA NEYARA SILVA RAMOS SÁ-FAESF
CLAUDETE BARROS OLIVEIRA-FAESF
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. MARTINS-FAESF
LORENA DA ROCHA BARROS-FAESF
FRANCILENNI VIEIRA DOS SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma patologia que atinge cerca de 30% da população adulta e faz
parte do grupo de doenças cardiovasculares como um dos mais importantes fatores de risco, sendo
caracterizada como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doença vascular cerebral,
insuficiência renal e cardíaca. OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa foi mostrar as características principais
de pessoas acometidas por esta enfermidade. METODOLOGIA: O presente estudo se fundamentou em uma
pesquisa de campo descritiva transversal de caráter quanti-qualitativa. Contamos com uma amostra de 75
adultos com idade entre 40 e 60 anos. Foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas,
onde as perguntas foram relacionadas ao consumo de frituras e ao histórico familiar. RESULTADOS: A
pesquisa contou com 42 pessoas do sexo feminino e 33 do sexo masculino. Foi diagnosticado que 92% dos
hipertensos tinham antecedentes familiares positivos, sendo mencionando pelos sujeitos da pesquisa o
hábito de ingerir frutas, sendo registrada uma taxa de 64%, entre elas as mais consumidas são: laranja,
melancia e maça. E apesar da doença, 80% dos entrevistados admitiram ingerir alimentos gordurosos, que
são extremamente prejudiciais à saúde. CONCLUSÃO: Pode-se concluir que uma pessoa com histórico
familiar de hipertensão tem grandes possibilidades de ser uma pessoa hipertensa no futuro, pois a
alimentação errada eleva a pressão arterial. Vimos também que o uso de medicamentos, junto com uma
dieta balanceada e atividades físicas regulares são um forte aliado para o tratamento da hipertensão.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial, educação alimentar, alimentação adequada.
__________________________
MARIA NEYARA SILVA RAMOS SÁ
CONJUNTO PARAÍSO QUADRA D - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: neyara.ramos@hotmail.com
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HANSENÍASE: REVISÃO DE LITERATURA
SUZANA HONÓRIA DE SOUSA-UESPI
DULCIANE MARTINS VASCONCELOS BARBOSA-UESPI
ARTURGESINA MARTINS VASCONCELOS LIMA-UESPI
CONCEIÇÃO DE MARIA VASCONCELOS ALVES-UESPI

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada por um bacilo denominado
Mycobacterium leprae, manifesta-se através de sinais e sintomas na pele e nos nervos periféricos, o que
ocasiona alteração da sensibilidade nas regiões afetadas pela existência do bacilo, sendo considerado um
problema de saúde pública mundial. O estudo se justificou pelo fato de vim a contribuir para a qualificação
dos Cuidados de Enfermagem ao paciente com Hanseníase, incluindo novas propostas assistências
importantes e que devem ser implementadas na prática profissional. OBJETIVO: Analisar os cuidados de
enfermagem ao paciente com hanseníase a partir de uma pesquisa bibliográfica. MÉTODOS: Realizou-se o
levantamento através de revisão de literatura, do tipo qualitativa, a partir de uma pesquisa na Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), no período de julho a setembro de 2016. Para a busca, utilizou-se os descritores:
Cuidados de Enfermagem e Atenção Primaria à Saúde. Em seguida, a partir dos critérios de inclusão:
publicados entre 2010 e 2016; texto completo; bases de dados nacionais; tipo de documento artigo;
resultaram 80 artigos. Logo após, foram excluídos os artigos repetidos e que não enquadravam com a
temática abordada, restando 5 artigos para análise de elaboração deste estudo. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: A incorporação dos programas de controle da hanseníase na Atenção Básica de Saúde é
considerada atualmente o melhor método para eliminação da patologia, e da importância da execução da
prática assistencial da enfermagem no tratamento da doença, tendo em vista que o enfermeiro no âmbito
da Atenção Básica, assiste o paciente com hanseníase em todas as etapas do tratamento, desde o
momento do diagnóstico até o momento pós-alta, quando o indivíduo já recebeu alta após a conclusão do
tratamento. No entanto, é necessárias investigações que busquem responder por que uma doença milenar,
com cura e com tratamento disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde ainda acomete
tanto a população. Nos estudos em análise apontam várias dificuldades encontradas pelo enfermeiro, bem
como a sobrecarga de trabalho pela demanda da ESF; o abandono do hanseniano durante o tratamento; a
falta de interdisciplinaridade na assistência aos pacientes; além do preconceito que ainda persiste,
principalmente por parte do paciente. CONCLUSÃO: Foi possível concluir que as ações de enfermagem são
de suma importância para o controle da hanseníase, entretanto se evidencia necessidade de qualificação
de ações, de forma que venha a contribuir para a erradicação da patologia, tais como a busca por
estratégias criativas e inovadoras que se contraponham aos métodos tradicionais, tais como “palestras
passivas”, que possam esclarecer para a população sobre a hanseníase, incentivando o tratamento desse
paciente. Além disso, é importante, que o enfermeiro pelo seu reconhecido papel de liderança da equipe,
enfatize e encoraje um maior envolvimento de ações multiprofissional, assim como o envolvimento do
paciente, da família e da comunidade como um todo.
PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS DE ENFERMAGEM; HANSENÍASE; ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
__________________________
SUZANA HONÓRIA DE SOUSA
CONJUNTO PARAÍSO Q-E C-21 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: suzanahonoria@hotmail.com.br
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A ÉTICA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL
MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA-FAESF
MAYRA LAYMANE LIMA DA SILVA-FAESF
DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - FAESF-FAESF
VALERIA GOMES VIANA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

INTRODUÇÃO: O profissional contábil, assim como qualquer outro, deve exercer seu ofício combinando
competência e ética, ou seja, deve ser correto, honesto e sincero na abordagem de seu trabalho, além de
abster-se de qualquer conduta que possa trazer descrédito à sua classe. Sabemos que cada profissão é
regida por normas de conduta que conduzem nos profissionais a exercer suas atividades com honestidade
e diligência. A ética profissional seria, portanto, constituída pelas normas que regulam os relacionamentos
do profissional com os colegas de profissão, clientes e sociedade. OBJETIVO: Este trabalho tem por objetivo
mostrar a importante relação entre a postura ética no desenvolvimento da profissão do contabilista e a
valorização e credibilidade da classe contábil perante a sociedade, além de abordar sua contribuição para o
crescimento do País e salientar a importância de conhecer o Código de Ética, que rege a profissão.
METODOLOGIA: O presente trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica propriamente dita foi
realizado através da base spell, através da leitura de artigos, bem como outros escritos encontrados em
outras fontes de pesquisa e nos meios virtuais. RESULTADOS: Os profissionais contábeis, ao se mostrarem
conscientes de sua importância, poderão valorizar a profissão. Ao fazê-lo, saberão aplicar os princípios
éticos, não como imposição legal, mas como instrumento de conduta, desempenhando suas funções no
mercado, com honestidade e credibilidade. É dever do contador ter uma conduta responsável, confiável e
ética perante seus clientes, companheiros de classe e sociedade. Na profissão contábil existe um código de
ética que pode ser entendido como uma relação de práticas de comportamento que se espera serem
observadas no exercício da profissão. Para Fortes (2002): O código de ética profissional do contabilista,
como fonte orientadora da conduta dos profissionais da classe contábil brasileira, tem por objetivo fixar a
forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade, sobretudo nos exercícios das suas
atividades e prerrogativas estabelecidas na legislação vigente. A ética é algo que vem do íntimo de cada ser
humano, é sua consciência moral, estando relacionada ao bem e ao mal, ao certo e ao errado. O contador é
peça indispensável para as empresas e a sociedade em geral, visto que seus atos geram informações que
afetam diretamente a vida das pessoas e entidades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, é de inteira
responsabilidade do contador a transparência dessas informações, devendo este profissional desempenhar
suas atividades seguindo o Código de Ética da Profissão. Diante das dificuldades encontradas pelos
profissionais de contabilidade em um país em que a prática dos princípios éticos está cada vez mais
distante, é exigida uma nova postura do contador na busca da credibilidade e da valorização profissional.
Cabe aos contabilistas se conscientizarem de que a Ética, como ciência que estuda a conduta humana,
exerce o papel de agente multiplicador de valores morais que orientam o comportamento pessoal e
profissional tanto dos que já atuam na área contábil como dos estudantes que se preparam para ingressar
no mercado de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: CONTADOR, ÉTICA PROFISSIONAL E CONSCIÊNCIA.
__________________________
MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA
AVENIDA JOAO CLIMACO DE ALMEIDA - APAGA FOGO
JERUMENHA-PI CEP: 64830000 E-mail: mayra-lyma@hotmail.com
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A PESSOA IDOSA COM HIPERTENSAO ARTERIAL SISTÊMICA:
REVISÃO DE LITERATURA
ARTURGESINA MARTINS VASCONCELOS LIMA-UESPI
SUZANA HONÓRIA DE SOUSA-UESPI
CONCEIÇÃO DE MARIA VASCONCELOS ALVES-UESPI
MARIA MADALENA GOMES PEREIRA MÁXIMO-UNINOVAFAPI

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grande problema de saúde pública no Brasil e no
mundo. É uma doença crônica, não-transmissível, insidiosa com repercussões clínicas importantes para os
sistemas renovasculares e cardiovasculares, associada a comorbidades impactantes para os indicadores de
saúde populacional, sendo acometida por múltiplos fatores caracterizado por níveis elevados e sustentados
de pressão arterial. OBJETIVO: identificar os fatores de riscos relacionados a pessoa idosa com hipertensão
arterial, bem como as possíveis intervenções dos serviços de saúde. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de
literatura de abordagem qualitativa realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando artigos no
período de 2010 e 2017. Os descritores utilizados: “hipertensão arterial”, “hipertensão e complicações” e
“hipertensão arterial e fatores de risco”, sendo encontrados 109 artigos, desses 31 se enquadravam no
objetivo do estudo, após seleção somente 5 estavam relacionados aos critérios de inclusão. A pesquisa foi
feita a partir da leitura criteriosa e classificação dos conteúdos. Os critérios de inclusão foram artigos que
abordaram importantes aspectos dos fatores de risco da pessoa idosa com hipertensão arterial e as
intervenções da equipe de saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As complicações ocasionadas pela HAS está
em maior índice de gravidade, devido aos múltiplos fatores de risco, bem como a prevalência de idosos que
desconhecem a condição de hipertenso, fatores genéticos, a idade e a não adesão à terapia
medicamentosa, se não tratada pode evoluir para complicações renais, cardiovasculares e neurológicas. A
equipe de saúde atua como facilitadora, levando informações e corroborando para maior adesão do
número de idosos ao tratamento, tendo em vista, que a educação e saúde parte da percepção dos
benefícios na melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo uma importante ferramenta na
manutenção e promoção da saúde, além de favorecer o conhecimento individual acerca da realidade
desses pacientes de forma que possa interferir positivamente no tratamento. CONCLUSÃO: A hipertensão
por se tratar de uma doença assintomática, a maioria da população desconhece o quadro clinico, o que
justifica as complicações causadas por outras patologias, entretanto, compreende-se a necessidade de
políticas públicas voltadas para educação em saúde e um rastreamento através da monitoração em
pacientes idosos, porém, a melhoria da qualidade de vida destes, depende não somente dos profissionais
de saúde, mas da conscientização de cada indivíduo sobre sua condição de adoecimento, como também de
toda população.
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL. FATORES DE RISCO. EQUIPE DE SAÚDE.
__________________________
ARTURGESINA MARTINS VASCONCELOS LIMA
RUA BEJAMIN FREITAS Nº 98 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: arturgesinamartinsvasconcelos@gmail.com
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CRISES DOLOROSAS EM PESSOAS PORTADORAS DE ANEMIA FALCIFORME
SORAIA MARQUES TELES-FAESF
MURIELE PEREIRA DA SILVA-FAESF
ROSEANE DA SILVA BATISTA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
Introdução: Anemia falciforme pode ser definida como uma doença hematológica hereditária, que se
caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que ao invés de serem redondas e elásticas
adquirem o aspecto de uma foice e endurecem, dificultando a passagem de sangue pelos vasos de pequeno
calibre e a oxigenação dos tecidos. As hemácias falciformes contêm um tipo de hemoglobina, a
Hemoglobina S, que se cristaliza na falta de oxigênio, formando trombos que bloqueiam o fluxo de sangue.
Para a pessoa ser portadora de anemia falciforme, o gene alterado tem que ter sido transmitido pelo pai e
pela mãe, caso contrário, o filho terá somente o traço falciforme. A crise vaso-oclusiva dolorosa é o evento
mais comum e a principal causa de morbidade da doença falciforme, além de ser o motivo de maior
frequência na procura por atendimento em emergências e admissão hospitalar. Objetivo: Este trabalho
tem por objeto expressar as crises dolorosas em pessoas portadoras da anemia falciforme, através de
revisões bibliográficas. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido através do SCIELO, por meio de palavraschaves como: crises dolorosas; doença hereditária e anemia falciforme. Resultado: A anemia falciforme é
uma doença hereditária que tem a dor como principal sinal vital, tendo como função servir de alerta e
proteção para o individuo, contudo, quando se apresenta de forma imprevisível, com grande intensidade e
com duração variável, pode tornar-se prejudicial e incapacitante, prejudicando a qualidade de vida das
pessoas. Conclusão: O estudo foi fundamental para o conhecimento da anemia falciforme, mostrando que
é uma doença com características hereditárias, de maior incidência no Brasil, onde tem como principal
sintoma as dores intensas ocorridas por falta de oxigenação dos tecidos.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA HEREDITÁRIA; ANEMIA FALCIFORME; CRISES DOLOROSAS
__________________________
SORAIA MARQUES TELES
RUA JOSE CARIOLANO - SAO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: soraia.telles01@gmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA: UMA REVISÃO DA
LITERATURA.
ANGELA RIBEIRO ALVES-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF
SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF
HELINEY JESSICA SANTOS SOUSA-FAESF

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por limitação crônica do fluxo aéreo, que
não é completamente reversível após o uso de broncodilatador; a limitação ao fluxo aéreo é
frequentemente progressiva e associada à resposta inflamatória anormal dos pulmões a gases ou partículas
tóxicas. No Brasil, a DPOC é a terceira causa de morte entre as doenças crônicas não transmissíveis, com
um aumento de 12% no número de óbitos entre 2005 e 2010, o que representa atualmente quase 40.000
óbitos anuais decorrentes da DPOC. Além disso, a DPOC foi responsável por um por custo de 103 milhões
de reais ao Sistema Único de Saúde em 2011, referente a 142.635 internações. O presente estudo tem
como objetivo caracterizar a atuação da fisioterapia no tratamento de pacientes com DPOC e é de natureza
exploratória, descritiva, que será realizado através de revisão de literatura, sendo utilizados como fontes de
pesquisa os bancos de dados eletrônicos Scielo, Bireme Lilacs e google acadêmico, além de outros
periódicos da área da saúde, entre os anos de 2003 até o presente ano. Os descritores utilizados foram:
DPOC, exacerbação da DPOC, fisioterapia na DPOC. Foram utilizados 36 artigos como amostra para
confecção dessa revisão. Como resultados foram encontrados a fundamentação científica de que a
fisioterapia reduz a dispneia e melhora a qualidade de vida, a fadiga e a função emocional; melhora a
capacidade para o exercício; reduz os níveis de depressão e ansiedade e aumenta a capacidade do paciente
em controlar a própria doença. Observou-se que as técnicas com maiores resultados apresentam a
fisioterapia respiratória, como técnica de expiração forçada e manobras de higiene brônquica, associada
com cinesioterapia. Assim pode-se considerar que a fisioterapia atua principalmente no controle e melhoria
de sinais respiratórios e melhoria e manutenção da funcionalidade geral do paciente, apresentando-se
como uma excelente alternativa que vem a se completar com as demais disponíveis na melhoria da
qualidade geral de vida do paciente em DPOC.
PALAVRAS-CHAVE: DPOC, FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E CINESIOTERAPIA
__________________________
ANGELA RIBEIRO ALVES
RUA PROJETADA - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelahalves@hotmail.com
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CAUSAS DO SOFRIMENTO FETAL
NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF
MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

INTRODUÇÃO: O sofrimento fetal é a circunstancia em que se depara o produto da fecundação em
decorrência de alterações metabólicas causada pela perda das trocas feto maternas. Modifica-se a
formação química do sangue e do meio interno fetal, hipoxemia, hipercapnia, acidose, hiperlactiacidemia,
hiperpotassemia, hipoglicemia, o que causa distúrbios funcionais com lesão ou morte de células. O
sofrimento fetal agudo é o que decorre ao longo do parto, em contradição ao sofrimento fetal crônico,
especifico da gestação complicada por feto com crescimento intra uterino restrito (CIR), onde, pode ter
como causas: hiperatividade uterina, hipotensão materna, patologia funicular, parto prolongado, CIR.
OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo, identificar as principais causas que levam ao sofrimento
fetal. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre sofrimento fetal, a pesquisa foi
realizada nas bases de dados BIREME, SCIELO e no site de buscas GOOGLE ACADÊMICO, utilizando os
seguintes descritores “Sofrimento fetal complicações” e “sofrimento fetal e parto complicado”, foi usado
somente artigos no idioma português publicados nos últimos 20 anos. RESULTADOS: As causas do
sofrimento fetal envolvem a redução do fluxo sanguíneo no espaço interviloso que provoca uma
diminuição no volume de sangue que chega por meio da parede uterina indo até a placenta, alteração da
composição do sangue materno que está ligada a hipoxemia e anemia materna e alteração do equilíbrio
ácido básico que trazem prejuízo a condução do oxigênio, a diminuição do fluxo vilocorial pode estar
relacionado a compressões no cordão, nós e torções, alterações da composição do sangue fetal que pode
ser em decorrência da anemia fetal, hemólise, modificação da competência de fixação de oxigênio pela
hemoglobina fetal, e alterações da superfície de trocas que abrange o descolamento prematuro de
placenta, os enfartes a deposição de substâncias fibrinóides, alterações degenerativas da paredes dos vilos
são ocasiões que podem causar sofrimento fetal. A junção feita entre o monóxido de carbono com a
hemoglobina fetal provoca hipóxia tanto na mãe quanto no feto podendo ser uma das causas do
sofrimento fetal em gestantes que fazem o uso do tabaco. CONCLUSÃO: Em suma, diante da exposição das
causas do sofrimento fetal como diminuição do volume de sangue, hipoxemia, anemia, alteração da
composição do sangue materno, dentre outros, observa-se a necessidade de profissionais cada vez mais
capacitados para tanto fazer o diagnóstico quanto o tratamento adequado deste quadro, que apesar de
incomum gera grandes complicações tanto para o feto quanto para a mãe. Nota-se que existem poucas
publicações a respeito do tema abordado.
PALAVRAS-CHAVE: Sofrimento fetal; Feto; Causas.
__________________________
NAYLANE DE JESUS FERREIRA
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com
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A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SUA RELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
KAYRONE DIAS CARVALHO-FAESF
SONIA MARIA SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica de natureza multifatorial, caracterizada pelo
aumento da pressão arterial, com níveis sistólico igual ou superior a 140 mmHg e/ou diastólico maior ou igual a
90mmHg. A hipertensão primária ou essencial tem sido considerada uma das causas mais frequentes de insuficiência
renal crônica terminal, tanto em paciente do grupo étnico negro, quanto o branco. A prevalência estimada de
hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da população com idade superior a 40 anos. Isso representa em números
absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo
analisar e descrever a relação da hipertensão com a insuficiência renal, destacando-se os principais fatores
desencadeadores para complicações graves, o tratamento e a prevenção. MÉTODOS: Trata-se de estudo de natureza
descritiva, através de revisão na literatura científica. No período de 2005 a 2015. A coleta de dados foi realizada em
Abril e Maio de 2015, na qual realizou-se levantamento de dados através de artigos científicos disponíveis no Scientific
Electronic Library Online – SciELO. RESULTADOS: Os estudos mostraram que a doença renal, quando comparada com
diabetes mellitus e hipertensão, apresenta frequências 13,2 e 4,2% vezes maiores, respectivamente, na faixa etária de
menores de vinte anos. A doença renal crônica desencadeia uma perda gradativa da função renal, quando os rins não
conseguem executar sua função normal. A HAS além de afetar órgãos vitais, causa cegueira, epistaxe, aneurisma de
aorta e trombose; a hipertensão se apresenta nas formas benigna e maligna de nefrosclerose, que quando associadas,
são denominadas nefrosclerose hipertensiva, determinam em números convictos, dada a alta predominância da
Hipertensão Arterial, um importante agrupamento de portadores da disfunção renal. A perda da função renal evolui
de forma gradativa, com sintomas evolutivos e, quando diagnosticada, o paciente apresenta perda significativa de
massa renal, situação que pode ser contido, mas não interrompido. CONCLUSÃO: A insuficiência renal pode ser
classificada em aguda ou crônica, onde na aguda a insuficiência renal manifesta em poucos dias e tem cura, enquanto
que na crônica a doença vai se desenvolvendo e quando é detectada já é irreversível. Assim, verifica-se que a
insuficiência renal aguda é uma síndrome clínica reversível em que existe uma perda súbita e quase completa da
função renal durante um período de horas ou dias, com falha para excretar os produtos residuais nitrogenados e
manter a homeostasia hidroeletrolítica. A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Insuficiência Renal Crônica destacam-se
como alta incidência e prevalência e por sua relação mórbida com vistas à degradação orgânica que reflete
negativamente na vivência diária do brasileiro, caracterizando-se como um grave problema de saúde pública e um
desafio ao Sistema Único de Saúde. Os fatores modificados quanto à hipertensão e a insuficiência renal crônica podem
vir a provocar uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão
influenciar positivamente no controle hipertensivo e na prevenção da Doença Renal Crônica. Portanto, com este
estudo sugere o manuseio adequado do paciente hipertenso com ações que possam ser praticadas pelos profissionais
de saúde, em especial, o profissional enfermeiro que deve realizar a avaliação da proteinúria para rastreamento da
função renal e a utilização adequada de grupos operativos para educar quanto a hábitos de vida saudáveis e
minimização dos riscos. Acredita-se que os resultados encontrados no presente estudo possam fornecer subsídios
para a reflexão das práticas dos profissionais de enfermagem, no que diz respeito às particularidades da hipertensão
arterial e sua relação com a DRC, principalmente quanto as condutos de prevenção sobre os fatores de risco que
podem ser modificáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Doença Renal Crônica. Hipertensão Arterial. Insuficiência Renal
__________________________
RAYANE MIRANDA SOUSA
TRAVESSA FRANCISCO ALVARENGA - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com
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A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SUA RELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
KAYRONE DIAS CARVALHO-FAESF
SONIA MARIA SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica de natureza multifatorial, caracterizada pelo
aumento da pressão arterial, com níveis sistólico igual ou superior a 140 mmHg e/ou diastólico maior ou igual a
90mmHg. A hipertensão primária ou essencial tem sido considerada uma das causas mais frequentes de insuficiência
renal crônica terminal, tanto em paciente do grupo étnico negro, quanto o branco. A prevalência estimada de
hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da população com idade superior a 40 anos. Isso representa em números
absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo
analisar e descrever a relação da hipertensão com a insuficiência renal, destacando-se os principais fatores
desencadeadores para complicações graves, o tratamento e a prevenção. MÉTODOS: Trata-se de estudo de natureza
descritiva, através de revisão na literatura científica. No período de 2005 a 2015. A coleta de dados foi realizada em
Abril e Maio de 2015, na qual realizou-se levantamento de dados através de artigos científicos disponíveis no Scientific
Electronic Library Online – SciELO. RESULTADOS: Os estudos mostraram que a doença renal, quando comparada com
diabetes mellitus e hipertensão, apresenta frequências 13,2 e 4,2% vezes maiores, respectivamente, na faixa etária de
menores de vinte anos. A doença renal crônica desencadeia uma perda gradativa da função renal, quando os rins não
conseguem executar sua função normal. A HAS além de afetar órgãos vitais, causa cegueira, epistaxe, aneurisma de
aorta e trombose; a hipertensão se apresenta nas formas benigna e maligna de nefrosclerose, que quando associadas,
são denominadas nefrosclerose hipertensiva, determinam em números convictos, dada a alta predominância da
Hipertensão Arterial, um importante agrupamento de portadores da disfunção renal. A perda da função renal evolui
de forma gradativa, com sintomas evolutivos e, quando diagnosticada, o paciente apresenta perda significativa de
massa renal, situação que pode ser contido, mas não interrompido. CONCLUSÃO: A insuficiência renal pode ser
classificada em aguda ou crônica, onde na aguda a insuficiência renal manifesta em poucos dias e tem cura, enquanto
que na crônica a doença vai se desenvolvendo e quando é detectada já é irreversível. Assim, verifica-se que a
insuficiência renal aguda é uma síndrome clínica reversível em que existe uma perda súbita e quase completa da
função renal durante um período de horas ou dias, com falha para excretar os produtos residuais nitrogenados e
manter a homeostasia hidroeletrolítica. A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Insuficiência Renal Crônica destacam-se
como alta incidência e prevalência e por sua relação mórbida com vistas à degradação orgânica que reflete
negativamente na vivência diária do brasileiro, caracterizando-se como um grave problema de saúde pública e um
desafio ao Sistema Único de Saúde. Os fatores modificados quanto à hipertensão e a insuficiência renal crônica podem
vir a provocar uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão
influenciar positivamente no controle hipertensivo e na prevenção da Doença Renal Crônica. Portanto, com este
estudo sugere o manuseio adequado do paciente hipertenso com ações que possam ser praticadas pelos profissionais
de saúde, em especial, o profissional enfermeiro que deve realizar a avaliação da proteinúria para rastreamento da
função renal e a utilização adequada de grupos operativos para educar quanto a hábitos de vida saudáveis e
minimização dos riscos. Acredita-se que os resultados encontrados no presente estudo possam fornecer subsídios
para a reflexão das práticas dos profissionais de enfermagem, no que diz respeito às particularidades da hipertensão
arterial e sua relação com a DRC, principalmente quanto as condutos de prevenção sobre os fatores de risco que
podem ser modificáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Doença Renal Crônica. Hipertensão Arterial. Insuficiência Renal
__________________________
RAYANE MIRANDA SOUSA
TRAVESSA FRANCISCO ALVARENGA - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com
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LESÕES DECORRENTES DO CICLISMO
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDÃO-FAESF
GLAMARA BRYTO DA SILVA-FAESF
GILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: O ciclismo é uma atividade esportiva de muito baixo impacto cuja facilidade em adquirir
condicionamento cardiovascular tem motivado, mais do que qualquer outro esporte, as pessoas a
começarem a pedalar. Paralelo ao aumento na popularidade do ciclismo tem-se observado uma incidência
crescente dos traumas relacionados à sua prática. OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi analisar a
prevalência de lesões decorrentes do ciclismo. METODOLOGIA: O local escolhido para a realização desta
pesquisa foi na Rua Hermes Pacheco, Bairro Campo Velho, onde estava havendo uma competição de
Mountain Biking . O primeiro procedimento foi obter as autorizações dos indivíduos dispostos a participar
no estudo, após o qual e antes de iniciar a recolha explicou-se pormenorizadamente aos indivíduos que
compõem a amostra os objetivos do estudo. Em seguida, cada elemento da amostra preencheu um
consentimento informado. RESULTADOS: A pesquisa contou com a participação de 30 ciclistas, com idade
mínima de 17 e máxima de 59 anos, da amostra estudada, 18 (56,66%) atletas apresentaram lesões e 12
(43,33%) não apresentaram qualquer tipo de lesão. Apesar do ciclismo ser um esporte de muito baixo
impacto não é raro a ocorrência de lesões agudas, de gravidade variável, geralmente resultante de quedas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se uma prevalência de lesões no ciclismo elevado, acima de
50%,todavia durante a prática do ciclismo é fundamental o uso do capacete, para evitar bater a cabeça no
chão, em uma eventual queda. O esporte apresenta risco de cortes, torções e fraturas nas pernas e nos
braços. O praticante deve ter o cuidado de não forçar demais o seu ritmo para não prejudicar as
articulações dos joelhos e tornozelos.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: CICLISMO, INCIDÊNCIA, LESÃO..
__________________________
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS
CONJUNTO PARAÍSO Q: B CASA 03 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808100 E-mail: ccamilaaa@hotmail.com
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PREVALÊNCIA DE LESÕES DECORRENTES DA PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO EM FLORIANO-PI
JOSE ALAN DE MIRANDA SILA-FAESF
DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA-FAESF
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
THIAGO DA SILVA RAMALHO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A musculação é uma modalidade físico-esportiva consagrada que vem ganhando espaço e
respeito no meio cientifico como forma de condicionamento físico, melhoria da estética e promoção da
saúde. No entanto, a prática irregular e sem orientação profissional pode provocar lesões musculares,
articulares e/ou tendíneas. OBJETIVO: Os objetivos do presente estudo foram os seguintes: Analisar a
prevalência de lesões decorrentes da prática de musculação, além da parte do corpo mais afetada por
essas lesões. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma pesquisa transversal do tipo exploratório. O
universo da pesquisa foi delimitado por duas academias de Floriano-PI, nas quais se praticam a musculação.
Para a realização da pesquisa, foram selecionados 30 indivíduos de ambos os gêneros
(masculino/feminino), numa faixa etária de 18 a 28 anos de idade, em praticantes ativos de musculação.
RESULTADOS: Os resultados encontrados indicam que a prevalência de lesões decorrentes da prática de
musculação é 36,6%. Dos indivíduos presentes na amostra, seis relataram algum tipo de lesão no joelho,
três no cotovelo e dois no ombro. As lesões mais comuns se situaram na parte inferior do corpo, ou seja, o
joelho. CONSIDERAÇOES FINAIS: Contudo, no presente estudo foi indicado uma prevalência considerável de
lesões em decorrência da prática muscular, sugerindo que essas lesões estão relacionadas a exercícios
realizados incorretamente, métodos de treinos inadequados, utilização de cargas demasiadamente
elevadas e ausência do acompanhamento profissional.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: LESÕES MUSCULARES, MUSCULAÇÃO, EXERCÍCIO FÍSICO,
TREINAMENTO.
__________________________
JOSE ALAN DE MIRANDA SILA
RUA DELSON FONSECA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanmiranda743@hotmail.com
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: BENEFÍCIOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO PENAL.
HAMON OLIVEIRA LEITE-FAESF
CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
SAIONARA GUIMARÃES DO NASCIMENTO-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

A Audiência de Custódia consiste na apresentação de um preso, autuado em flagrante, a um juiz, para que
este possa analisar a situação e tomar as providências cabíveis em cada caso. Neste sentido o presente
trabalho objetiva compreender os benefícios da Audiência de Custódia através da análise de estudo de
revisão sistemática. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão
sistemática, a partir da definição da pergunta: “Quais os benefícios da Audiência de Custódia?” A busca de
estudos foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, e de uma base de dados, “Scielo”
(Scientific Eletronic Library Online), tendo como descritores: audiência, custódia, benefícios, flagrante,
sendo adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram: artigos
publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de exclusão foram:
qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. Na pesquisa realizada no buscador Google
Acadêmico, foram encontrados 102 resultados, utilizando as palavras-chave: audiência; custódia;
benefícios; flagrante. Dentre os resultados, 32 artigos se adequaram aos objetivos da pesquisa. Enquanto
na base de dados Scielo não foram encontrados estudos referentes ao tema. Através da análise de estudo
de revisão sistemática dos artigos encontrados, percebeu-se que a implantação da Audiência de Custódia,
realizada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no ordenamento jurídico brasileiro é recente, ocorrida no
ano de 2015. Porém, já estava prevista em pactos internacionais, como o Pacto de San Jose da Costa Rica,
no qual o Brasil tornou-se signatário no ano de 1992. Verificou-se também que a Audiência de Custódia é
um meio capaz de combater à superlotação carcerária, de resguardar a dignidade da pessoa humana, de
prevenir e identificar práticas de tortura, em suma, proporcionar um maior amparo à pessoa detida. No
decorrer da audiência o juiz analisará se, de fato, a prisão é necessária e legal, caso não seja, poderá ser
substituída por medidas cautelares diversas ou até mesmo a concessão de liberdade provisória. Percebeuse que são inúmeros os benefícios da Audiência de Custódia, tanto para a pessoa humana quanto para a
sociedade como um todo e o Estado. Dentre os principais benefícios podem ser citados: a garantia dos
direitos fundamentais, inibição de maus tratos, combate à superlotação, diminuição de prisões ilegais,
viabilização do sistema penal brasileiro e diminuição dos casos de abuso de autoridade. Desta maneira,
pode-se afirmar que é notória a eficácia da Audiência de Custódia no ordenamento jurídico brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: AUDIÊNCIA; CUSTÓDIA; BENEFÍCIOS; FLAGRANTE
__________________________
HAMON OLIVEIRA LEITE
RUA AREOLINO DE ABREU 546 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800026 E-mail: hamonleite@hotmail.com
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GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ANÁLISE DA CIDADE DE FLORIANO
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS-FAESF
MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRASIO-FAESF
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF
ALBERTO VIEIRA DE SOUSA NETO-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
A geração de Resíduos da Construção Civil - RCC é um dos grandes problemas enfrentados em áreas
urbanas. Os Resíduos da Construção Civil são aqueles provenientes de atividades de construção, reforma,
reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como aqueles resultantes da remoção de vegetação e
escavação de solos (CONAMA – Resolução nº 307). Este trabalho se refere a gestão dos RCC no munícipio
de Floriano-Piauí observando as consequências ambientais, sociais e econômicas geradas pela quantidade
do entulho e o seu descarte. O objetivo do referido trabalho é descrever como funciona a administração
dos resíduos sólidos na cidade de Floriano no estado do Piauí. A metodologia adotada foi a de pesquisa
bibliográfica para se conhecer como a gestão deve atuar, em seguida realizou-se uma visita a prefeitura da
cidade para coleta de informações e uma pesquisa de campo para registro fotográfico de locais onde os
RCC estão sendo descartados de forma incorreta. As consequências causadas em torno da gestão podem
ser vistas na obstrução e degradação dos leitos do rio e canais, na perturbação do tráfego em vias públicas
e a deterioração da paisagem da cidade. Apontaram-se alguns dos prováveis reaproveitamentos desses
resíduos, como a produção do agregado reciclado para concretos, reutilização como material para aterro.
Contudo, deve-se considerar a aplicação de todos os resíduos da construção procurando fazer parcerias
com cooperativas de materiais recicláveis como madeiras, papel, plástico e papelão ou a destinação de
madeira sem uso para padarias e olarias. As políticas ambientais relacionadas ao tema devem direcionar-se
para o adequado manuseio, redução, reutilização, reciclagem e disposição desses resíduos (CASSA et al,
2001). É de extrema relevância que sejam inseridas ações para a eficiente diminuição dos impactos
ambientais produzidos pelos resíduos resultantes da construção civil. O município ainda não oferece
estrutura suficiente para a destinação de todos os tipos de resíduos produzido nas obras, o que não anula
as ações para segregação e descarte apropriado de parte dos resíduos gerados. Supõe-se que, com a
movimentação das empresas, dos sindicatos da indústria da construção e do setor público, soluções
modernas surgirão ou serão desenvolvidas.
PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUO, GESTÃO, REUTILIZAÇÃO.
__________________________
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS
BR 343, ED. CLICERIO NOGUEIRA - MELADAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: analaryssa_sjp@hotmail.com
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OS BENEFÍCIOS DA CONTABILIDADE RURAL APLICADA AO AGRONEGÓCIO
SOLANGE APARECIDA SOLINA-FAESF
DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO-FAESF
BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: Desde a Antiguidade, o homem tem realizado esforços no sentido de organizar e gerenciar
seus lucros, objetivando a maximização de suas riquezas. O Agronegócio é um dos poucos segmentos que
vem crescendo no país, respondendo ¼ do PIB (Produto Interno Bruto) e está localizado em um ambiente
de constantes mudanças (CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). Diante do exposto
surgiu os seguintes problemas: Quais os benefícios da Contabilidade Rural aplicada ao Agronegócio? A
implantação da Contabilidade Rural numa propriedade agrícola de pequeno ou grande porte gera
contribuições para o processo gerencial e administrativo? Desta forma, a Contabilidade desenvolvida e
aplicada ao agronegócio, torna-se uma ferramenta indispensável, e com o decorrer dos anos, vem
modernizando esse setor. Mais do que apenas gerenciar e organizar as riquezas, a Contabilidade tornou-se
uma ciência indispensável para o homem moderno. METODOLOGIA: Acerca da metodologia, quanto à
abordagem da pesquisa apresentada é considerada como qualitativa. Pois dessa forma a metodologia a ser
abordada leva a visões mais claras na resolução da problemática e na concretização ou não dos fatos.
Autores destacam que os processos metodológicos são fundamentais para a compreensão do estudo e
para a clareza da análise de dados e dos resultados (COOPER; SCHINDLER, 2005; KERLINGER,
1980).RESULTADO/DISCUSSÃO: Agronegócio, também chamado de agrobusiness, é o conjunto de negócios
relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista econômico. Ainda devemos adicionar a este
conjunto, os serviços financeiros, de transporte, marketing, seguros, bolsas de mercadorias, etc. Todas
estas operações são elos de cadeias, que se tornaram cada vez mais complexos.CONSIDERAÇÕES FINAIS
: Conclui-se que todo produtor, mesmo que de pequeno ou grande porte, tem que colocar em prática os
controles diários e que o profissional contador tem que ser encarado como o braço direito. A contabilidade
pode não ser a parte preferida do negócio para muitos agricultores, parecendo para muitos um algo difícil
mas é sem dúvida uma das partes mais importantes. Falar com quem sabe, expondo com clareza todas as
dúvidas e pedindo ajuda no controle, estudo do mercado e no planeamento do negócio é indispensável
para que a sua seja uma das poucas empresas que sobrevivem ao teste dos primeiros anos de atividade.

PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE RURAL; PECUÁRIA DE CORTE; PRODUTOR RURAL.
__________________________
SOLANGE APARECIDA SOLINA
RODOVIA PI 05 CASA 29 - CAIXA POSTAL 87 - SANTA RITA
FLORIANO-PI CEP: 64800970 E-mail: solangesolina@gmail.com
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O USO DA ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCULTÂNIA NA DISFUNÇÃO DIAFRAGMATICA INDUZIDA
PELA VENTILAÇÃO MECÂNICA
NATALHA CORREIA SIQUEIRA-FACULDADE DE FLORIANO FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

Resumo - A Ventilação Mecânica (VM) é um método utilizado para o tratamento de pacientes que
apresentam incapacidade de manter, de maneira adequada, a ventilação alveolar, a sua utilização por
longo período, causa o desuso do diafragma. A técnica de estimulação diafragmática elétrica transcutânea
(EDET) consiste em estimular o principal músculo inspiratório, o diafragma, através da aplicação de
estímulos elétricos rítmicos de curta duração. é um dos recursos disponíveis na fisioterapia respiratória e
tem como objetivo aumentar e/ou regularizar a força muscular respiratória e os volumes pulmonares, por
meio da contrações musculares por estímulos elétricos Entretanto, a técnica ainda é controversa, Sua
aplicação clínica ainda é bastante limitada, mas com amplas possibilidades de evolução para se tornar um
recurso terapêutico essencial. Objetivo : o objetivo desse estudo é verificar a eficácia da EDET em paciente
submetidos a ventilação mecânica prolongada .Metodologia : Foi realizado uma revisão bibliográfica
,utilizando artigos científicos nas plataformas de dados Scielo, Lilacs, Google Acadêmico sendo utilizado
tanto artigos de revisão de literatura como também os randomizados e teses. não sendo utilizadas
restrições quanto ao ano de publicação, Sendo priorizado artigos em português . Resultado: Os estudos
evidenciaram resultados significativos quanto a importância da EDET em pacientes com disfunção
diafragmática, devido a redução da força muscular diafragmática, causada ela por ventilação mecânica ou
induzida pela mesma , Havendo melhora da força muscular e diminuindo o tempo de internação Conclusão:
verifica-se que esta técnica pode ser um recurso indicado no tratamento associado às técnicas de
fisioterapia convencional, observa-se também a necessidade de novos estudos clínicos de intervenção
sobre esta abordagem, para que se obtenha melhores evidências sobre sua eficácia, bem como disseminar
e promover sua prática, no dia a dia do intensivista , visto seu benefício.

PALAVRAS-CHAVE: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DIAFRAGMA ELETROESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA,
ESTIMU
__________________________
NATALHA CORREIA SIQUEIRA
ONDINA DE CARVALHO - IRRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: natalhasiqueira03@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE COM POLIDRÂMNIO
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA-FAESF
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
FERNANDA LEITE DE SOUZA-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: A polidrâmnio é uma patologia da gestação que consiste em um desequilíbrio nos
mecanismos de produção do líquido amniótico provocando um aumento excessivo de seu volume,
podendo acarretar transtornos para a mãe e para o feto. Acomete 1% das gestantes e pode ser causado
por diversos fatores, tornando o sofrimento materno intenso, pela pressão do útero muito desenvolvido
sobre o diafragma, com sintomas de dispneia acentuada, tornando a circulação venosa de retorno dos
membros inferiores lenta, determinando edema, varizes e hemorroidas, dor abdominal e lombar difusas e
comprimindo o sistema gastrointestinal. OBJETIVO: Compartilhamento de informação e desenvolver um
cuidado de enfermagem a paciente acometida por polidrâmnio, visando uma boa conduta afim de diminuir
os riscos para mãe e bebê. METODOLOGIA: O presente estudo é um tipo bibliográfico de caráter qualitativo
realizado a partir da análise de quatro artigos completos em português, publicados entre os anos 2008 a
2015, sendo que foram localizados na base de dados SCIELO. Foram utilizados livros de enfermagem
integrada. Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam as principais medidas e conceitos sobre o
polidrâmnio. Já o de exclusão foram artigos que não se encontram disponíveis na integra em português.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A fisiopatologia desta doença está associada ao excesso de fluido do
desequilíbrio resultante entre a falta de deglutição e deficiência urinaria fetal. Caracterizando o diagnóstico
inicialmente clínico com observação e mensuração da altura uterina que não condiz com a idade
gestacional, dificuldade na ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) e desconforto respiratório
materno. Complementado por exames, como, amniografia, ecografia e ultrassonografia, que mostram
malformações e confirmam o diagnóstico. Sendo necessário esclarecer a patologia para a gestante,
explicando as causas do edema, monitorando eventuais sinais de lesões da pele, mantendo os membros
inferiores (MMII) elevados, protegendo a pele de lesões e lava-la adequadamente, massageando-a para
facilitar o retorno venoso, promovendo medidas de conforto, apoio emocional, administrando analgésicos
conforme prescrição médica e encaminhar para ultrassonografia para monitorar a quantidade de liquido
amniótico (LA) e avaliar a necessidade de amniocentese transabdominal durante o pré-natal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O prognostico materno desta patologia é bom, apenas agravado por algumas
complicações da prenhez e parto. O mesmo não se dá com o feto sendo muito frequente, malformações,
prematuridade e lesões anóxicas e traumáticas. Tornando a mortalidade perinatal em torno de 50% e em
formas agudas a interrupção é a regra, e como o episódio é próprio do segundo trimestre é constante a
perda do concepto. Conclui-se então a importância de realizar acompanhamento pré-natal, para
diagnosticar e tratar o mais breve possível quando existente o polidrâmnio.
PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, LIQUIDO AMNIÓTICO, GESTANTE
__________________________
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA
DEFALA ATTEM - IRAPUA 1
FLORIANO-PI CEP: 64800110 E-mail: kary.rio@hotmail.com
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GESTÃO DE MARKETING NA DECISÃO DA COMPRA EM UM SUPERMERCADO DA CIDADE DE
FLORIANO-PI
MAÇUNILA ASSIS DA TRINDADE OLIVEIRA-FAESF
DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO-FAESF
ORIENTADORA: JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
O turbulento cenário econômico vivenciado pelo mundo na primeira década do século XXI desafiou muitas
empresas a prosperar financeiramente e, em alguns momentos, até mesmo a sobreviver. Diante de tal
realidade, o marketing tem desempenhado um papel fundamental no enfrentamento desses desafios, uma vez
que finanças, operações, contabilidade e outras funções organizacionais não terão sentido se não houver uma
demanda por produtos. O objetivo geral do trabalho é Levantar a importância de marketing na decisão da
compra verificando como o este influência na decisão da compra e analisando como se dá a decisão da compra
através da gestão de marketing na referida empresa. Tendo como justificativa a verificação do marketing na
decisão de compras em um supermercado, identificando as ações estabelecidas pelo setor de marketing. Essa
importância abrangente do marketing se estende à sociedade como um todo, pois foi por meio dele que novos
produtos foram introduzidos no mercado e apresentados aos consumidores. E também por meio do marketing
que tais produtos conquistaram aceitação e tem facilitado ou melhorado a vida das pessoas. Podemos dizer que
ele inspira aprimoramentos em produtos existentes na medida em que os profissionais de marketing inovam
para melhorar posição desses produtos no mercado. Um marketing de sucesso gera demanda por produtos, o
que, por sua vez, cria postos de trabalho. E, ao contribuir com os resultados financeiros da empresa, um
marketing bem-sucedido também permite que as empresas se envolvam de forma mais sólida em atividades
socialmente responsáveis.Este estudo teve como metodologia uma pesquisa exploratória utilizada para realizar
um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa para familiarização com o fenômeno que está sendo
investigado.Quanto aos meios técnicos foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros e artigos
especializados, dentre outros, para determinação da realidade estudada.O sujeito da pesquisa foium
supermercado da cidade de Floriano-PI, onde foi feita uma entrevista com o gestor e a equipe do departamento
de marketing, para o levantamento das informações necessárias para a construção desse trabalho.Para obter as
informações do sujeito, foi feito um levantamento utilizando o instrumento de coletas de dados baseado em
questionário com 13 perguntas estruturadas, para nortear a entrevista.Concluída a pesquisa, foram organizados
os dados e procedimentos a sua análise e interpretação, os resultados foram relatados e conclusões
apresentadas. Concluindo que Atualmente, Floriano encontram-se grandes supermercados, por isso, saem na
frente àqueles que melhor satisfaçãoàs necessidades de seus clientes.Para cada P do Mix de Marketing temos
uma aplicação de Branding para tornar o valor da marca maior do que o da concorrência no momento em que
os preços, as tecnologias, os benefícios prometidos e as aplicações parecerem todas iguais.É necessário estar
atento às mudanças constantes que ocorrem no mercado, se adaptar ao novo consumidor, às novas plataformas
de consumo e recrutar uma equipe de profissionais capazes de analisarem o cenário atual, traçando estratégias
de alto desempenho para que seu serviço ou produto não vire máquina de escrever. Lembrando sempre que, os
ciclos de vida dos produtos estão cada vez mais curtos.De acordo com os dados levantados, para o gerente
pesquisado, a gestão do marketing faz diferença no momento da compra, sendo assim, faz-se necessário uma
maior atenção da empresa em relação às estratégias de marketing. Pode-se afirmar que, os principais pontos a
serem trabalhados para melhor satisfazer os clientes é uma capacitação atualizada do setor de marketing, pela
necessidade da inovação diária, haja vista, o poder da competitividade no cenário atual.
PALAVRAS-CHAVE: INFLUÊNCIA NA DECISÃO DA COMPRA, MARKETING, GESTÃO
__________________________
MAÇUNILA ASSIS DA TRINDADE OLIVEIRA
RUA JOSÉ MENDES VIEIRA, 37 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800750 E-mail: macunilatrindade2016@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: PNEUMONIA
ISABEL CRISTINA DA SILVA BORGES-FAESF
MIRELI RIBEIRO SOUSA-FAESF
LUCIA THALIA SOLANO-FAESF
MAYRA LOURDMYLLA MOURA GONÇALVES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA CAVALCANTE-FAESF
INTRODUÇÃO: F.N.C, 64 anos, internado em clínica médica, leito 95, trabalha como agente funerário, solteiro, com
diagnóstico médico de Neoplasia Esofágica. Internado por Pneumonia. Em uso de medicação contínua Losartana. OBJETIVO:
Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso
, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADO E DISCUSSÃO Relata ser etilista,
apresentando câncer e uso de medicações antineoplásicas. Relata não ter antecedentes familiares com câncer. Reside em
casa na zona urbana, com saneamento básico. Condições de higiene satisfatório, com hábito de tomar banho nos três
turnos. Sono e repouso satisfatório. Não pratica exercícios físico programado. Fazendo ingestão de dieta líquida, com
eliminação urinária normal. No exame físico normotenso, normoesfigmo, afebril, eupnéico. Encontra-se consciente e lúcido,
deambulando sem ajuda. Sem alterações na pele e tecidos, crânio sem anormalidades, boa acuidade visual e auditiva, nariz
sem anormalidades, língua saburrosa, pescoço com presença de edema, tórax sem alterações anatômicas, ausculta
pulmonar normal, oxigenação em ar ambiente, com ritmo cardíaco normal, precórdio sem alteração, abdome flácido à
palpação e indolor, micção espontânea, membros superiores e inferiores com sensibilidade e força motora preservadas em
todas as extremidades, pulsos periféricos palpáveis, com presença de dispositivo venoso no membro superior direito. Seu
suporte financeiro exclusivamente em hospitais convencionados pelo SUS. Totalmente orientado sobre seu problema de
saúde. A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por um agente microbiano. A “pneumonite” é um
termo mais genérico que descreve um processo inflamatório no tecido pulmonar que pode predispor ou colocar um
paciente em risco de invasão microbiana. Em regra, as características da via aérea superior evitam que as partículas
potencialmente infecciosas alcancem o trato respiratório inferior normalmente estéreis. Dessa maneira, os pacientes com
pneumonia causada por agentes infecciosos frequentemente apresentam uma doença subjacente aguda ou crônica que
comprometem as defesas do hospedeiro. A pneumonia origina-se da flora normalmente presente em um paciente cuja
resistência foi alterada, ou resulta da aspiração da flora presente na orofaringe. Ela também pode resultar de organismos
transmitidos pelo sangue que penetram na circulação pulmonar e são aprisionados no leito capilar pulmonar, tornando-se
uma fonte potencial de pneumonia. Com frequência, a pneumonia afeta a ventilação e a difusão. Alguns fatores de risco que
pode levar a pneumonia são as condições que produzem muco ou obstrução brônquica e interferem com a drenagem
pulmonar normal(p.ex., câncer, tabagismo, DPOC); pacientes imunossuprimidos e aqueles com uma baixa contagem de
neutrófilos(neutropênico); tabagismo: o fumo de cigarro interfere nas atividades mucociliar e macrofágica; imobilidade
prolongada e padrão de respiração superficial. A pneumonia é comum com determinados distúrbios subjacentes, como a
insuficiência cardíaca, diabetes, alcoolismo, DPOC e AIDS. Alguns dos sintomas predominantes podem ser a cefaleia, febre
baixa, dor pleurítica, mialgia, erupção cutânea e faringite. Depois de alguns dias é expectorado um escarro mucoide ou
mucopurulento. Na pneumonia grave, as bochechas ficam ruborizadas e os lábios e leitos ungueais evidenciam cianose
central (um sinal tardio e de má oxigenação[hipoxemia]). Tipicamente, o paciente apresenta ortopnéia. O apetite é
deficiente, e o paciente se mostra sudoréico e se cansa com facilidade. Com frequência o escarro é purulento. O tratamento
da pneumonia inclui a administração do antibiótico apropriado, conforme determinado pelos resultados da coloração da
Gram. Os medicamentos mais usados para o tratamento da pneumonia são as chamadas quinolonas respiratórias, dentre as
quais podemos citar como exemplo a moxifloxacina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que a pneumonia pode ser uma
infecção grave e com risco de vida se não for tratada corretamente. Pode acometer principalmente os idosos, crianças, e
naqueles com outros problemas médicos sérios, doença cardíaca, diabetes e certos tipos de câncer. Felizmente, com a
descoberta de antibióticos potentes, a maioria dos casos de pneumonia é tratada com sucesso, com antibióticos orais,
muitas vezes não é necessário nem a internação do paciente.
PALAVRAS-CHAVE: PNEUMONIA, ESTUDO DE CASO
__________________________
ISABEL CRISTINA DA SILVA BORGES
RUA ONDINA DE CARVALHO - IRAPUÃ 2
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: isabela.cristina71@hotmail.com
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS DETENTOS SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
(IST’S) EM UM PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA NO INTERIOR DO PIAUÍ
JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF
MAIRES JORGE CORREIA-FASEF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
RENATA LIMA COSTA E SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A atividade sexual desprotegida é considerada o fator de risco mais significativo para a transmissão das
ISTs/HIV nas prisões, o que torna o uso do preservativo nas relações sexuais algo imprescindível na prevenção das ISTs/HIV
no sistema carcerário. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo Identificar o nível de conhecimento dos detentos
sobre IST’s em um presídio de segurança máxima no interior de Piauí. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de
abordagem quantitativa, de caráter descritivo exploratório, realizada em presídio de segurança máxima “Gonçalo de Castro
Lima”- Vereda Grande pertencente a segurança pública do estado do Piauí. No presente estudo a amostra foi constituída por
23 participantes que estiveram dentro dos critérios de inclusão, sendo preservado todo aspecto ético preconizado pela
resolução 466/ 2012 que regulamenta a pesquisa com seres humanos. A pesquisa ocorreu através de um roteiro de
entrevista, realizadas durante os meses de setembro e outubro de 2015, em dias úteis, com auxílio de um gravador MP4,
garantindo o sigilo da identidade dos participantes através da codificação dos sujeitos com (E1, E2, E2...E23). RESULTADOS E
DISCURSÃO: Os resultados evidenciam uma prevalência de idade em média de 21 a 30 anos, na sua maioria solteiros,
destacando entre eles a cor parda, com grau de escolaridade o ensino fundamental incompleto, renda salarial familiar de 1 a
2 salários mínimos e a maioria deles oriundos de outros municípios. Nos discursos dos participantes do estudo os relatos
justificam que o conhecimento e as informações sobre uma determinada doença constituem-se elementos essenciais para a
adoção de medidas de prevenção, a maioria deles possui conhecimento sobre as IST’s, as mais conhecidas são a gonorreia,
AIDS, sífilis e herpes. Os métodos utilizados como forma preventiva destacando a camisinha e uma medida preventiva não
compartilhar agulhas e seringas. No tocante a fontes de informação que os detentos procuram para os cuidados na
prevenção das doenças foi possível constatar que estes buscaram informações com as profissionais que estão mais próximas
como a professora alfabetizadora e a enfermeira. O conhecimento e as informações sobre uma determinada doença
constituem-se elementos essenciais para a adoção de medidas de prevenção. É notório, entretanto, que a atenção deve se
dirigir não para o saber do senso comum, mas para o saber fundamentado, construído a partir da aplicabilidade do
conhecimento científico nas ações do cotidiano do sujeito. Porém, cabe salientar que o saber científico deve ter certa
relação ou familiaridade com o saber do senso comum. As infecções sexualmente transmissíveis são responsáveis por uma
epidemia de grande magnitude. Na anamnese o profissional de saúde deve considerar os sentimentos, os valores e as
práticas de risco do paciente e sua atitude diante do conhecimento sobre os tipos das IST’s e o tratamento. As principais
apresentações sindrômicas das IST’s são úlceras genitais com ou sem adenopatia inguinal, corrimento uretral masculino,
edema/dor escrotal e dor pélvica. Afirma ainda que as principais doenças mais comuns estão entre: herpes simples, sífilis,
Aids, Gonorréia, entre outras. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com relação ao nível de conhecimento dos detentos sobre IST’s e
quais as doenças que eles procuram informações para a prevenção foi possível apreender que felizmente a maioria deles
possui conhecimento sobre as IST’s. Assim, fica claro ser essencial que a Enfermagem no Sistema Penal desenvolva as suas
atividades visualizando as necessidades do indivíduo que ali se encontra, priorizando os aspectos éticos e legais da profissão,
as características próprias do Sistema Penal e possa contribuir para que aconteça o resgate da condição de vida digna dessas
pessoas, tanto do ponto de vista biológico, quanto social e psicológico, sendo fundamental cada vez mais, superar os
obstáculos e prezar pelo desenvolvimento de ações de saúde nas prisões.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - ATENÇÃO À SAÚDE – PRISÕES
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVES, 2005 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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A PREVALÊNCIA DE PESSOAS HIPERTENSAS MENORES DE 40 ANOS CADASTRADAS NO PROGRAMA
HIPERDIA DE FLORIANO - PI
EMILAY DA SILVA REIS-FAESF
DENIZE GONÇALVES BRITO-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
CICERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF

Introdução: A Hipertensão arterial é um problema grave de Saúde Pública mundial. No Brasil são cerca de 17 milhões de
pessoas com hipertensão arterial, representando, em média 35% da população de 40 anos. Ressaltando que esse número é
crescente e que o aparecimento da doença está cada vez mais precoce. A Hipertensão é responsável por cerca de 50% dos
óbitos causados pelas doenças cardiovasculares, principalmente por lesões de órgãos alvo que culminam com graves
vasculopatias, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Objetivo: Identificar a prevalência de
pessoas Hipertensas menores de 40 anos cadastradas no Programa Hiperdia de Floriano-PI. Metodologia: Para o
desenvolvimento dessa pesquisa foi escolhido como caminho metodológico à abordagem quantitativa de caráter descritivo,
visando esta como a melhor técnica para identificar a prevalência de pessoas Hipertensas menores de 40 anos. Resultado e
Discussão: Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de um formulário com dados referentes a 13 hipertensos
menores de 40 anos, a partir dos dados coletados através de uma ficha de acompanhamento Individual dos Hipertensos
menores de 40 anos cadastrados no programa Hiperdia. A pesquisa consiste no Perfil Sócio Demográfico e perfil Clínico de
Saúde. No que tange à cor/raça auto declarado pelos hipertensos, observou-se um percentual de (53,84%), referiu ser de
cor parda, a importância da definição da cor por apresentar uma alteração hereditária na captação celular de sódio e cálcio e
associada a condições socioeconômicas. No quesito relacionado ao tipo de tratamento (62%) fazem tratamento
medicamentoso, enquanto (38%) fazem tratamento não medicamentoso. A identificação quanto ao tratamento à maioria
fazem uso de fármacos pelo difícil controle e não se adaptarem ao estilo de vida saudável. Os dados encontrados ao analisar
13 hipertensos (23%) de acordo com a classificação dos fármacos fazem uso dos Antagonistas dos receptores de
Angiotensina. A maioria dos participantes faz parte desse tipo de classificação por terem problemas como Hipertrofia
Ventricular Esquerda (espessamento das paredes do ventrículo esquerdo do coração) e insuficiência cardíaca, onde irá
auxiliar no melhor funcionamento do coração e controle da pressão arterial. No tocante ao impacto que a hipertensão
ocasiona na vida dos participantes, pôde-se observar que em 31% dos entrevistados que a HA, em algum momento,
prejudicou o desempenho de suas atividades diárias. Esse prejuízo dá-se principalmente pela dificuldade de mudança nos
hábitos diários. O presente estudo mostra que (62%) não consomem alimentos com sódio, no entanto (38%) fazem consumo
de alimentos com sódio, houve um predomínio dos participantes que não fazem consumo de alimentos com sódio, isso é
benéfico para previne ou retarda o tratamento para hipertensão em pacientes não hipertensos, além de contribuir para a
uma redução na pressão arterial de pacientes hipertensos já em uso de anti-hipertensivos. Considerações finais: O resultado
desse estudo atingiu aos objetivos propostos, observou-se que houve um menor índice de hipertensos menores de 40 anos,
justamente pelo hábito saudável ao estilo de vida, à pratica de atividade física, alimentação balanceada, tabagista, etilista
esses fatores são considerados como determinantes, onde contribui para melhor qualidade de vida, por vezes, classificados
em constitucionais, que não podem ser alterados (idade, sexo, raça, história familiar) e ambientais. Este trabalho permitiu
avaliar a qualidade de vida dos hipertensos menores de 40 anos e analisou à importância do tratamento medicamento e não
medicamentoso. De acordo com os dados colhidos foi possível obter um resultado positivo no que diz respeito aos fatores
de risco associados a hipertensão arterial, e aos dados passiveis de desenvolver hipertensão tais como gênero, idade,
raça/cor, estado civil, escolaridade e ocupação. Diante do exposto analisou-se ainda que em sua maioria os hipertensos
fizeram uso referente a classe de medicamentos mais utilizados pelos hipertensos avaliados na pesquisa, foram os
antagonistas dos receptores de angiostensina. Enfatizando ainda que muitos participantes deixam de aderir ao tratamento
principalmente por falta de informações sobre a patologia.
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO, HIPEDIA, FLORIANO
__________________________
EMILAY DA SILVA REIS
RUA JOSEFRAN DA SILVA - NOSSA SENHORA DA GUIA
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: emilay15@hotmail.com
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SER MULHER NO CLIMATÉRIO: REFLEXÃO SOBRE DESEJO SEXUAL, BELEZA, FEMINILIDADE
JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF
KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
FERNANDA LEITE DE SOUZA-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
EDILENE MARIA TEIXEIRA PEREIRA TAPETI-FAESF

INTRODUÇÃO: O climatério é uma fase intrínseca ao processo de envelhecimento da mulher. Mesmo nos dias de hoje ainda
existe a noção que associa a feminilidade à juventude e fertilidade, levando a mulher climatérica e pós-menopausa a
sentimentos de insegurança, da diminuição do desejo e desempenho sexuais, de perda da vaidade e da capacidade de
desempenhar suas atividades cotidianas. A constatação dos anseios, medos e mitos que cercam a vida da mulher durante o
climatério é devido à carência de informações direcionadas a esse grupo. Os sintomas climatéricos são sentidos de formas e
intensidades singulares a cada mulher, e podem ser decorrentes da diminuição do estrogênio, de experiências vividas, das
expectativas geradas, sintomas psicológicos, de fatores sócios- culturais, bem como sentimentais na vida conjugal e familiar,
realização profissional e orientação espiritual. É visto por grande parte da população, como um período desconhecido e
misterioso, prenúncio do envelhecimento, e perdas, sendo assim um tabu que remete, por vezes, ao constrangimento
feminino. Objetivo: O objetivo da pesquisa de campo foi identificar as dificuldades enfrentadas por mulheres a cerca do
climatério na Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Oeiras- PI. Metodologia: Constituiu-se uma pesquisa de
campo com caráter explicativo e abordagem quantitativa e qualitativa. Realizada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus
(IEAD)/Oeiras-PI, a amostra foi constituída por todas as mulheres que estavam na faixa etária de &#8805; 45 a &#8804; 65
anos e que frequentavam a IEAD, em um total de 38 mulheres, porém apenas 35 mulheres estavam dentro dos critérios de
inclusão. Foi utilizado o método direto intensivo através de entrevista, que obedeceu a uma ordem metódica por meio de
uma conversa face a face baseada no formulário de identificação do perfil sócio demográfico da amostra e o Questionário
de Saúde da Mulher (QSM) de Myra-Hunter (1992). Resultado e Discursão: Os resultados obtidos na investigação do perfil
sócio demográfico foi que a maioria das mulheres era casada (77,16%), 91,44% contribuíam na renda e 48,58% (Ensino
Fundamental Incompleto) e tinham algum grau de escolaridade. Com relação às respostas dadas ao QSM, 48,58% sentiamse satisfeitas com a vida sexual, 65,72% relataram sentirem-se atraentes fisicamente e 97,14% e sem presença de
hemorragias. Identificou-se que tais mulheres apresentavam predominantemente uma vivência sob aspectos positivos
consequentes das manifestações dos sintomas do climatério. São mulheres que demonstram lidar com desenvoltura quanto
aos quesitos beleza, sexualidade e feminilidade, transparecem segurança quanto ao lidar com o climatério. Os resultados
sobre o envelhecimento mostram que as entrevistadas são bem resolvidas e encaram o assunto da melhor forma possível,
isto chama a atenção, pois vivemos em um país em que a juventude é valorizada pela mídia e o padrão estético é cultuado a
todo custo, ou seja, inúmeros métodos são criados com a finalidade de retardar o envelhecimento, que é visto como uma
fase dolorosa e decadente. As mulheres climatéricas que vivem em uma época do mito da eterna juventude podem ser
influenciadas por baixa autoestima e consequentemente pouca qualidade de vida e um doloroso sentimento diante da
própria imagem. Considerações finais: O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a observação de que as mulheres
entrevistadas passavam por um período importante de suas vidas, tanto quanto as outras fases; porém, é um período que
poderá ser vivido dependendo das experiências que cada uma possuía. A mulher climatérica é responsável por várias
funções não apenas em casa, como também, atividades fora do lar, portanto, é um momento que suas experiências
influenciam além dos sinais e sintomas desta fase. Com o aumento da expectativa de vida e sua contribuição sobre a saúde
das mulheres torna-se imprescindível à adoção de medidas. É indispensável que a informação nos setores de saúde se
expanda não como significado de velhice, infertilidade e fim da sexualidade, mas com uma visão diferenciada e com
estratégias de viver cada fase da melhor maneira possível.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: CLIMATÉRIO – BELEZA – SEXUALIDADE - FEMINILIDADE.
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVES, 2005 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS COMO RESULTADO DE
FALHAS DE GESTÃO DE OBRAS NA CIDADE DE FLORIANO-PI
MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRASIO-FAESF
ANNA LARYSSA MADEIRA DE C. SANTOS-FAESF
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

Com o propósito de abordar sobre o gerenciamento de obras e projetos na cidade de Floriano/PI, o presente trabalho reúne
resultados obtidos por pesquisa que relaciona a gestão de obras e processos construtivos de algumas obras financiadas pelo
Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que foi lançado em 2009 pelo Governo Federal, com o intuito de reduzir o déficit
habitacional no país, que atinge 5,4 milhões de pessoas segundo a Fundação João Pinheiro (2012). Sua importância não se
deve apenas ao objetivo social, visto que o programa também gerou emprego e renda por meio do Setor da Construção
Civil. Apesar da necessidade do cumprimento de requisitos construtivos, nem sempre os edifícios são construídos com a
técnica adequada ou mesmo seguem normas reguladoras, por isso são diversos os relatos de problemas pós-ocupação
nestas edificações (SOUSA, 2014). Esta pesquisa tem como objetivo analisar a qualidade construtiva das habitações do
Programa MCMV na cidade de Floriano-Pi, identificando também as manifestações patológicas mais recorrentes neste
espaço. Para cumprimento desse objetivo foi realizada revisão bibliográfica através de artigos relacionados ao tema e uma
fase investigativa realizada por meio de pesquisa de campo e observação in loco, onde realizou-se uma lista das
manifestações patológicas mais encontradas nas edificações que estão discriminadas por subsistemas, problemas e
representatividade. Através dos resultados obtidos nas pesquisas, percebemos que mesmo com todos os benefícios do
programa MCMV, as edificações vêm sendo alvo de inúmeras reclamações por parte dos moradores no que tange a
qualidade construtiva, bem como o surgimento de patologias ocasionadas por falhas ou ausência do gerenciamento de
obras. Por subsistema foram coletadas manifestações patológicas que afetaram instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto
como (bocais de lâmpadas derretidos, excesso de fios, encanamento insuficiente, falha ou ausência de drenagem e esgoto e
vazamentos) revestimento e cobertura (umidade e infiltração, descolamento de tijolos, paredes fora do alinhamento, tetos
incompletos). Percebemos que pelo fato de abranger obras destinadas a população de baixa renda, no Programa MCMV é
comum uso de mão de obra desqualificada e materiais de baixa qualidade com a intenção de reduzir custo como também
cumprir um prazo para entrega das habitações, dessa forma é importante um bom gerenciamento de obras na qualidade
dos serviços, pois observa-se que quando isso não acontece ocorre instabilidade na obra, prejudicando a segurança, os
recursos financeiros e a saúde dos moradores.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BIACHIN, Larissa Dal’Molin, IAMAUCHI,
Vander. A gestão do processo construtivo como agente regulador da qualidade e do custo de obras da construção civil.
.Disponível em: https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/JORNADA/article/view/4659/2405. Acesso 25 de outubro de 2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Programa Minha Casa Minha Vida.Disponível em: http://www.caixa.gov.br/poderpublico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/default.aspx/index.asp.Acesso 12 de Outubro de 2017
OLIVEIRA, Weder.Apeop.Associação Paulista de empresários de obras Públicas.2014. Disponível em:
http://www.apeop.org.br/apeop/noticia/pac-165/relatorio-do-tcu-aponta-falhas-no-programa-minha-casa-minha-vida-131
Acesso
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PATOLOGIA
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em:
http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10006577.pdf.
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SOUSA, Dayane Priscila Bicalho; MOURA, de Thales Leandro, OLIVEIRA, de Charlene Teixeira, RODRIGUES, Romário Soares
Ribeiro. A influência da gestão de projetos no gerenciamento e controle da qualidade de obras do programa social “Minha
Casa Minha Vida”. Disponível em: http://periodicos.ufes.br/BJPE/article/view/v3n2_2/pdf. Acesso 23 de outubro de 2017
PALAVRAS-CHAVE: GERENCIAMENTO DE OBRAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PATOLOGIAS.
__________________________
MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRASIO
RUA NOVA,126 - SAO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: catharynamousinho@outlook.com

237

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

USO DA NANOTECNOLOGIA PARA PONTECIALIZAR OS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS
ALYANE OSORIO ROCHA-FAESF
GEORGETE CARNIB DE SOUSA- FAESF

INTRODUÇÃO: A nanotecnologia está relacionada às estruturas, propriedades e processos envolvendo
materiais com dimensões em escala nanométrica. Essas partículas são extensivamente investigadas por
promoverem muitas vantagens em relação às formulações tradicionais. A nanotecnologia aplicada à
cosmética refere-se à utilização de pequenas partículas contendo princípios ativos que são capazes de
penetrar nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos do produto e dessa forma
potencializando os resultados dos procedimentos estéticos faciais e corporais. OBJETIVOS: abordar sobre o
uso da nanotecnologia para pontecializar os resultados dos procedimentos estéticos, como também
mostrar os efeitos das nanopartículas nos cosméticos e avaliar a forma de penetração desses produtos.
METODOLOGIA: o estudo em questão caracteriza-se por uma pesquisa de caráter literário e exploratório.
Realizou-se um levantamento bibliográ&#61441;co acerca do tema em bases de dados provenientes do
google acadêmico e scielo. Durante a pesquisa foram encontrados nove artigos na língua portuguesa, dos
quais dois não obedeceram ao critério de inclusão, ou seja, não falam sobre o tema abordado. Este
levantamento aconteceu no mês de setembro e outubro de 2017, com uso dos descritores:
nanotecnologia, nanopárticulas e estética, essas publicações encontradas datam de 2001-2015.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Alguns cosméticos comercializados atualmente já possuem nanopartículas
lipídicas em sua composição, visando melhorar as características de hidratação cutânea. Isto é possível
porque as nanopartículas lipídicas formam um filme oclusivo que dificulta a perda transepidermal de água,
aumentando a quantidade da mesma nas camadas viáveis da pele. A oclusão mais eficiente é atingida
utilizando lipídeos com baixo ponto de fusão, partículas altamente cristalinas e de tamanho extremamente
reduzido, (PARDEIKE et al., 2009; WISSING; MÜLLER, 2003). As nanopartículas lipídicas sólidas são
adequadas para transportar substâncias lipofílicas que podem ser formuladas em sistemas a base de água.
Quando incorporados os ativos químicos lábeis nas nanopartículas lipídicas sólidas oferece proteção contra
a decomposição, assim, possibilitando a liberação controlada do ativo. (MIHRANYAN; FERRAZ; STROMME,
2012; GUTERRES; ALVES; POHLMANN, 2007; WU; GUY, 2009; NEMEN. LEMOSSENNA, 2011).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, os produtos que contém nanotecnologia se diferenciam em muitos
aspectos dos demais produtos tradicionais encontrado hoje no mercado cosmético. O produto que contém
essa tecnologia penetra melhor na pele e potencializa a técnica estética desejada seja facial ou corporal. É
importante ressaltar que ainda é um tema novo no ramo da estética precisando de mais pesquisas para
melhores comprovações.
PALAVRAS-CHAVE: NANOTECNOLOGIA. NANOPÁRTICULAS. ESTÉTICA
__________________________
ALYANE OSORIO ROCHA
RUA FRUTUOSO PACHECO - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com

238

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

Identificação de microrganismos em aparelhos celulares de alunos do ensino superior de uma
faculdade de Floriano - PI
EDUARDA SIQUEIRA CAMÊLO-FAESF
GEORGEA BARROS SALES PINHEIRO-FAESF
NATÁLIA GABRIELE OLIVEIRA DANTAS-FAESF
ELEXSANDRA MARTINS CARREIRO-FAESF
HUMBERILA DA COSTA E SILVA MELO-FAESF
O uso de aparelhos celulares tornou-se um item de primeira necessidade para milhões de pessoas que
estão cada vez mais ligadas à tecnologia da telefonia móvel. O presente estudo teve como objetivo analisar
a presença de microrganismos nos aparelhos celulares de alunos matriculados na Faculdade de Ensino
Superior de Floriano – FAESF. Uma pesquisa do tipo experimental onde coletou-se, com o uso de swab
estéril, amostras dos celulares de alunos que voluntariamente colaboraram com o estudo. Num total de 30
aparelhos analisados. Após coleta as amostras foram semeadas em placas de Petri contendo Ágar Tripitona
de Soja – TSA estéril e inoculadas em estufa bacteriológica por 24 horas à 35ºC. Com os resultados
observou-se em 10 amostras a presença de várias Unidades Formadoras de Colônias – UFC diferentes que
pela análise por coloração de Gram confirmou-se a presença de bactérias Gram positivas, entre elas
Streptococcus pyogenes que causam uma variedade de doenças, desde uma faringite bacteriana comum
até doenças mais graves como a escarlatina, Staphylococcus aureus que provoca infecções nas vias
respiratórias; Streptococcus pneumoniae que causa pneumonia, desencadeando uma infecção pulmonar.
As outras 20 amostras apresentaram contaminação por fungos, o que pode levar ao aparecimento de
micoses oportunistas. Assim, confirma a necessidade de higienização nos aparelhos celulares, pois os
mesmos
são
susceptíveis
ao
acumulo
de
microrganismos
patogênicos.
Palavra-chave: microrganismos; celulares; higienização
PALAVRAS-CHAVE: microrganismos; celulares; higienização
__________________________
EDUARDA SIQUEIRA CAMÊLO
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ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO-IMUNE
SARAH FABIULA BATISTA-FAESF
ALANA KELLY LIMA DE SOUSA-FAESF
SARAH FABIULA BATISTA-FAESF
WIORHANA CHAVES DE SOUSA-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NÔLETO-FAESF

INTRODUÇAO: A anemia hemolítica autoimune, (AHAI), é identificada pela criação de anticorpos que lidam
contra os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, destroçando-as e originando a anemia.
OBJETIVO: tenho como objetivo antenar facilitando informações aos pacientes e seus familiares sobre a
(AHAI) que não é contagiosa e nem hereditária, e que esta enfermidade tem um desenvolvimento muito
rápido, e na maioria dos casos, não se percebe o motivo. METODOLOGIA: o presente estudo é de caráter
qualitativo por meio de referencias bibliográficas . RESULTADOS E DISCUSSOES: nessa pesquisa foi
comprovado que a (AHAI) afetam mais mulheres, de qualquer faixa etária, do que os homens, e que em
algumas pessoas não surgem sintomas; já outras apresentam, com falta de ar, cansaço e palidez, quando
crítico, pode ocasionar amarelão ou incômodo e sensação de inchaço abdominal. Vários medicamentos
podem levar à AHAI, entre eles destacam-se alguns antibióticos e sedativos. São executado exames de
sangue para constatar a anemia e o porquê da reação autoimune. A transfusão de sangue pode ser
fundamental, para a redução dos sintomas de anemia e que além dos testes rotineiros que devem ser
realizado em qualquer transfusão, testes laboratoriais adicionais devem ser feitos, nos casos de AHAI. Seu
trato, pode ser medicinal ou cirúrgico. Algumas pessoas necessitam de corticosteroides ou medicamentos
que sustentem o sistema imunológico. CONCLUSAO: Conclui-se que é importante o diagnostico em ambos
os casos, e que existem males que quanto mais antes se fizer o diagnóstico, mais depressa começa o
tratamento e, conseqüentemente, maior a possibilidade, de cura e melhor a sobrevida.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA, AUTO-IMUNE, EXAMES, MEDICAMENTOS, ANTICORPOS
__________________________
SARAH FABIULA BATISTA
SANTO DUMONT - AEROPORTO
FLIRIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: sarahfabiula@hotmail.com
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MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS UTILIZADAS PARA EVITAR A DEMISSÃO: REVISÃO DE
LITERATURA
MARCOS VINÍCIUS GOMES ALVES-UFPI
NÁDIA KELLY DUARTE CARREIRO-UFPI
MARIANO FRANCISCO DE SOUSA NETO-UFPI
JOSEANE ALVES BARBOSA-UFPI
JOÃO CARLOS HIPÓLITO BERNARDES DO NASCIMENTO-UFPI

INTRODUÇÃO: Quando há necessidade de redução de custos dentro de uma firma, via de regra, o
empresário tende a avaliar a redução do quadro funcional. Mas a demissão seria sempre, necessariamente,
a melhor alternativa? Amorim (2009, p. 19) afirma que a demissão nunca deve ser a primeira opção, tendo
em vista que, antes torna-se salutar esgotar todas as demais possibilidades de realização de incremento da
eficiência da firma, sendo, nesse aspecto, a dispensa dos colaboradores a uma medida extrema. A missão
de cortar custos deve ser uma tarefa recorrente e não apenas uma ação em momentos de turbulência.
OBJETIVOS: Nessa perspectiva, o presente trabalho possui o objetivo de discutir as principais possibilidades
de corte de custo, de forma a evitar que a demissão seja vista a primeira medida utilizada como estratégia
de contenção de custos. METODOLOGIA: O estudo foi desenvolvido a partir de Revisão Bibliográfica,
empregando abordagem Qualitativa e natureza predominantemente Descritiva. Foram realizadas buscas na
base Spell no período de Agosto a Outubro de 2017. DISCUSSÕES: Existem várias maneiras que podem ser
utilizadas com o intuito de se cortar gastos e, por consequência, incrementar a eficiência e lucratividade da
firma, principalmente em tempos de crise. Torna-se imprescindível a cautela na realização dos cortes,
tendo em vista que estes sejam realizados aos poucos. “Muitas empresas começam a planejar sua redução
de custos com um número redondo, como 10 ou 20% de redução em relação a valores anteriores.”
(GUARRAIA; SAENZ; FALLAS, 2012, p. 03). As organizações devem realizar um levantamento contemplando
as áreas/setores que necessitam de um maior choque de eficiência (redução dos desperdícios). Dado que
os funcionários são, na prática, o capital intelectual/humano das organizações (e uma vez que o
treinamento de mão de obra qualificada demanda quantidade razoável de recursos financeiros), a dispensa
dos colaboradores deve ocorrer apenas em caso de última opção, pois além das altas despesas decorrentes
do desligamento dos funcionários, existe o risco iminentes da perda de talentos (profissionais de boa
qualidade) para concorrentes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que existem outras formas de
enxugamento de despesas que evitam que a demissão seja utilizada como primeira medida, devendo esta
ser utilizada apenas caso nenhuma das demais alternativas de corte de custos sejam bem sucedida. No
meio acadêmico, tal estudo vem com o intuito de ampliar os conhecimentos adquiridos dentro do tema
abordado, valendo lembrar que o trabalho é uma forma de fazer com que pesquisadores e profissionais da
área reflitam e se interessem por novas pesquisas.
PALAVRAS-CHAVE: CAPITAL INTELECTUAL; EFICIÊNCIA DA FIRMA; DEMISSÃO.
__________________________
MARCOS VINÍCIUS GOMES ALVES
CONJUNTO PARAÍSO, QUADRA A, CASA 30 A - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808095 E-mail: marcosalves1952@hotmail.com
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O USO DE BANDAGENS RÍGIDAS ASSOCIADO AO PROTOCOLO CINESIOTERAPÊUTICO NA ENTORSE
DE TORNOZELO GRAU I: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
FRANCIELE DANTAS LADEIRA VALE-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
LETÍCIA DA SILVA LIMA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

INTRODUÇÃO: O complexo articular do pé e do tornozelo é um arranjo musculoesquelético sofisticado, desenhado
para facilitar várias funções com e sem sustentação do peso. A região do tornozelo inclui as articulações tibiofibular
distal, tibiotalar e fibutalar. A articulação é sustentada pelos ligamentos tibiofibular anterior e posterior e pelo
ligamento tibiofibular Inter ósseo. A eficácia da bandagem de tornozelo em reduzir a incidência de entorses e outras
pesquisas avaliaram a capacidade de contenção mecânica excessiva que a fita adesiva ou bandagem tem de fornecer
os movimentos do tornozelo. Os efeitos da bandagem de tornozelo na entrada proprioceptiva ao sistema nervoso
central, a atividade dos fibulares e a contenção do movimento excessivo do tornozelo aliados à limitação da inversão,
são muito importantes na prevenção da entorse. Em virtudes de alta incidência de entorses no tornozelo foram
desenvolvidas estratégias preventivas, sendo bandagens funcional de tornozelo utilizado como uma das técnicas para
prevenir recidivas de entorses. OBJETIVO: Avaliar a eficácia do uso de bandagens rígidas associadas ao protocolo
cinesioterapêutico na entorse de tornozelo grau I. METODOLOGIA: Este trabalho caracteriza-se por uma revisão
sistemática, onde foi realizado por meio de uma investigação de cunho bibliográfico, utilizando-se as fontes de artigos,
revistas eletrônicas e livros baseados no estudo da bandagem funcional associada ao tratamento cinesioterapêutico
como forma de tratamento em indivíduos com entorse de tornozelo grau I. Também foram utilizados bases de dados
como: Google Acadêmico, Scielo e Lilicas. Com palavras chaves como: bandagens, entorse de tornozelo e tratamento.
Analisados artigos a partir de 2007 a 2016. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Uma técnica utilizada para a prevenção e
tratamento de entorse é a bandagem rígida funcional. Diante disto realizou um estudo com o objetivo de analisar a
influência da bandagem rígida funcional na estabilidade articular do tornozelo em atletas de basquetebol. Onde
avaliaram 11 atletas do sexo masculino da categoria sub-15 de basquetebol com e sem a utilização bandagem
funcional rígida na articulação do tornozelo. Foi demonstrado que há um aumento da estabilidade nessa articulação
com o uso da bandagem, auxiliando na resposta muscular, fornecendo maior sustentação biomecânica e, assim,
possivelmente prevenindo as lesões. Quando utilizaram a bandagem rígida funcional, os atletas apresentaram maior
estabilidade na articulação do tornozelo na posição ortostática. Está comprovado que o uso de implementos para o
tornozelo reduz a taxa de lesões principalmente em indivíduos com história prévia, além de serem úteis na prevenção
e controle dos sinais inflamatórios na fase aguda das entorses. Medidas preventivas, tais como o uso de
estabilizadores dinâmicos de tornozelo (EDT) e de bandagens funcionais, têm sido frequentemente propostas, afim de
evitar a ocorrência da lesão. O uso de Bandagem elástica, Faixa elástica, Termoterapia, Crioterapia, acarretando
diminuição da dor significativa em 7 dias de tratamento. A diferença das pontuações VAS da dor não foi significativa.
Bandagem elástica é mais eficácia do que a tala na redução do edema. A bandagem rígida se mostrou eficaz associado
ao protocolo cinesioterapêutico conservador na entorse de tornozelo de grau I, concluiu que tal tratamento é de
suma importância, pois auxilia no processo cicatricial e recuperação dos danos teciduais, diminui o quadro álgico,
ajudando no controle dos sinais inflamatórios na fase aguda da entorse fazendo com que o indivíduo retorne às suas
atividades de vida diária o mais precocemente possível.
PALAVRAS-CHAVE: BANDAGEM, ENTORSE E TORNOZELO
__________________________
LUCAS SALGADO DE CARVALHO
AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: salgadoluckas@gmail.com
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ANEMIA FERROPRIVA – UMA VISÃO GERAL
DANIELA VALMORBIDA-FAESF
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FAESF
Introdução: Anemia por deficiência de ferro é uma das mais comuns no Brasil, apresenta o volume corposcular e a
hemoglobina diminuída, de acordo com a organização mundial da saúde (OMS) como um estado em que a
concentração da hemoglobina do sangue é normalmente baixa em consequência da carência de um ou mais
nutrientes
essenciais,
qualquer
que
seja
a
origem
dessa
carência.
Sendo mas comumente em mulheres, crianças e idosos aparecendo mais um países subdesenvolvidos, o que leva a
ser um grande problema para a saúde publica, já que a carência de ferro durante o crescimento prejudica o
desenvolvimento mental em crianças. O presente estudo tem como objetivo dar uma visão geral sobre a anemia
ferropriva. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa em artigos que tratavam da temática. Resultado: O ferro é
indispensável ao organismo, associado a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio a todas as células
do corpo. Podendo ocorrer pela carência nutricional, parasitoses intestinais, durante a gravidez o parte e a
amamentação, pela perda excessiva de sangue, como hemorragias ou menstruações abundantes, e fatores podem
ocasionar alterações hematológicas que levaram o individuo a anemia. A Anemia Ferropriva é relatada também como
diminuição dos tamanhos das hemácias, com uma redução da concentração da hemoglobina. Com essa diminuição os
valores de referencia da concentração de hemoglobina no sangue se alteram, onde para homens adultos é abaixo
13,5 g/dl, e mulheres abaixo de 11,5 g/dl. As anemias também pode ser conhecida em três grupos que são as anemias
cuja produção dos eritócitos está alterada, anemias devido aumento da desnutrição dos eritrócitos ou anemias devido
às perdas sanguíneas. A frequência da anemia ferropriva está ligada a alguns aspectos básicos como o metabolismo de
nutrição, e o metabolismo do ferro no organismo. Em um recém-nascido contem cerca de 0,5 g de ferro, enquanto em
um adulto é cerca de 5 g, e é necessário um mecanismo de crescimento e compensação de ferro pelas perdas normais
que há durante menstruação e descamação das células. E para manter um balanço de ferro positivo na infância, o
organismo deve absorver diariamente cerca de 1 mg de ferro. Existem três estágios para a anemia, primeiramente
ocorre a diminuição das reservas de ferro, que não chega a alterar os níveis de hemoglobina e nem de hematócrito,
no segundo estagio há a ausência de ferro, mas ainda não se categoriza como anemia, e por ultimo se verifica a
anemia propriamente dita, juntamente com a saturação da transferrina. Onde todos essas alterações hematológicas
levam a sintomas que podem ser observados pela palidez, cansaço, apatia, palpitações, falta de apetite e taquicardia,
e quando a doença se encontra em estagio avançado pode ocorrer alterações na língua, na pele, nas mucosas, como
atrofias e fissuras, unhas e cabelos se tornam mais frágeis e quebradiços, em crianças afeto o crescimento,
desenvolvimento escolar e predisposição a infecções. Afim de diagnostico é necessário se realizar um hemograma
completo, com contagem de eritrócitos, contagem dos reticulócitos, análise da morfologia das hemácias do sangue
periférico, sendo que alguns testes podem ser realizados, que dentre eles estão o VCM, HCM, Ferritina, Saturação da
transferrina e ferro sérico. Já no que refere ao tratamento da anemia ferropriva, primeiramente é corrigir a causa da
deficiência, uma vez que o hemograma e os testes confirmarem a doença, é necessário iniciar uma dieta rica em ferro,
e em alguns casos o medico pode prescrever sulfato ferroso por via oral, ou em casos de extrema gravidade por via
endovenosa. Conclusão: Portanto pode se verificar a anemia como uma anormalidade que podem se tornar
irreparáveis na fase de crescimento da criança, afetando sua capacidade de aprendizagem, trazendo prejuízos futuros,
assim como também em gravidas e idosos. Já observando que seu tratamento não é dificultoso, e seu diagnostico um
simples exame de sangue, como um hemograma completo pode ser utilizado para seu diagnostico, uma maior
atenção dos profissionais da saúde na avaliação dos sintomas, e que possa ser mais divulgada sua prevenção e riscos,
assim evitando um grande problema da saúde publica.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA, FERRO, DIAGNOSTICO
__________________________
DANIELA VALMORBIDA
RUA JOSE MONTEIRO DA SILVA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800220 E-mail: dani_valmorbida@hotmail.com
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: IMPLICAÇÕES SOCIAIS
LETÍCIA RODRIGUES BARROS-FAESF
PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF
NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: A adolescência é o período de transição da infância para a idade adulta, é nela que há o
descobrimento do corpo e dos órgãos sexuais. Nessa etapa os adolescentes não pensam nas consequências
dos seus atos, não usam métodos contraceptivos, acarretando assim gravidez indesejada, IST’s (Infecções
Sexualmente Transmissíveis), entre outros e os índices de gravidez na adolescência vêm aumentando cada
vez mais no Brasil (MOREIRA, ET AL, 2007). OBJETIVO: Descrever as relações evidenciadas quanto a
gravidez na adolescência se é uma experiência desejada ou não e quais suas implicações. METODOLOGIA:
Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica de revisão de literatura a
partir dos seguintes elementos: Para o estudo deste artigo foi utilizado um levantamento bibliográfico
através de publicações científicas. A busca do estudo foi realizada a partir de um buscador “Google
Acadêmico” e de uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library Online). Tendo como descritores:
Gravidez, Adolescência, Sexualidade. Foi abordada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os
critérios de inclusão foram os artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online.
DISCUSSÃO: Os artigos analisados revelaram que a gravidez na adolescência é mais pesquisada na área da
saúde e da psicologia e Serviço Social, sendo assim considerada um grave problema de saúde pública.
Muitos pais não conversam com seus filhos sobre sexo, as vezes por falta de tempo, desinteresse ou
mesmo por constrangimento, obrigando-os a procurarem outras fontes de conhecimentos, como: internet,
tv ou experiências de amigos e com isso terminam não cumprindo o seu papel de educador. Os
adolescentes não têm muito conhecimento de como se usa os métodos contraceptivos, acarretando assim
gravidez e IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis) (MOREIRA, ET AL, 2007). Meninas de nível
econômico menos favorecido relatam que ter um filho é uma benção divina e que a maternidade dá um
reconhecimento, o de ser mulher. Já as de nível econômico médio, pensam mais no futuro, que não é a
hora certa e que a gravidez pode comprometer o futuro (DIAS, TEIXEIRA, 2007). CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Sabemos que muitas adolescentes veem a maternidade como uma benção divina e outras como o
comprometimento do futuro. Portanto a equipe de saúde junto com o psicólogo e o assistente social tem
que trabalhar na prevenção da gravidez, formulando novas propostas junto com as adolescentes para se
trabalhar os temas, também propor palestras, oficinas educativas e aulas interativas para que as jovens
fiquem mais informadas a respeito de sexualidade, gravidez, IST’s (Infecções Sexualmente Transmissíveis),
métodos contraceptivos e etc. Palavras-Chaves: Gravidez, adolescência e sexualidade.
PALAVRAS-CHAVE: GRAVIDEZ, ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE
__________________________
LETÍCIA RODRIGUES BARROS
AVENIDA NACOR DA COSTA RIBEIRO - DO CAMPO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: leticiaresende2010@hotmail.com
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CRENÇAS E MITOS SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO EM ANTÔNIO ALMEIDA-PI
ALINE SUIANE SILVA OLIVEIRA-FAESF
MUNIQUE LUZ CARVALHO-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
RENAN MENDES DE SOUSA-FAESF

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é um ato único de amor. Apesar dos inúmeros benefícios do
aleitamento materno, os mitos e crenças construídos no decorrer da vida, interferem no ato de
amamentar, e estes são passados de geração em geração. OBJETIVO: O objetivo principal da pesquisa foi
traçar o perfil da população estudada, relacionando os mitos e verificando os que têm maior incidência.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva exploratória e de caráter qualiquantitativo. Foi realizada na Unidade Básica de Saúde Napoleão da Costa Veloso, da zona Urbana do
município de Antônio Almeida-PI, onde foram entrevistadas 29 mulheres, através de um questionário
constituído com o auxílio da literatura consultada, contendo 17 questões abertas e fechadas, todas
inseridas na faixa etária de 18 a 35 anos. RESULTADOS: Em relação ao estado civil (5) solteiras, (14) casadas
e (10) vivem em união consensual. Referente ao grau de escolaridade (1) possuía o primeiro grau completo,
(6) o primeiro grau incompleto, (11) o segundo grau completo, (2) o segundo grau incompleto, (5) o
terceiro grau completo, (3) o terceiro grau incompleto e (1) possuía a pós-graduação. Quanto a quantidade
de filhos (14) possuía um filho, (12) dois filhos, (1) três filhos e (2) mais de quatro filhos. Em relação ao
parto, (55,17%) foram cesáreas, (44,8%) foram normais. Quanto ao aumento da produção de leite (93,1%)
consome rapadura, (3,4%) consome canjica e (3,4%) consome água. Referente ao bebê arrotar no seio
prejudica a amamentação (68,96%) afirmaram que sim, (31,02%) afirmaram que não. No que diz respeito a
amamentação deixa os peitos caídos e flácidos, (68,96%) afirmaram que não, e (31,03%) afirmaram que
não. Quanto ao leite fraco (68,96%) afirmaram que não, e (31,02%) afirmaram que sim. Em relação ao leite
ser suficiente para a criança (93,1%) afirmaram que sim, e (6,9%) afirmaram que não. Quanto ao estresse
faz o leite secar (48,3%) afirmaram que sim, e (51,7%) afirmaram que não. Referente ao tamanho do seio
influenciar na produção de leite (82,2%) afirmaram que não, (13,8%) afirmaram que sim. CONCLUSÃO: O
aprendizado obtido com as mães, a respeito de sua vivencia em relação às crenças que as mesmas
relataram deixou claro a importância que o serviço de saúde adote uma postura dialógica junto à mulher e
seus familiares tendo como objetivo conhecer e entender as crenças adotadas para que não interfiram
nesses comportamentos quando se fizer necessário.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno, Nutrizes, Crenças e Mitos.
__________________________
ALINE SUIANE SILVA OLIVEIRA
RUA ANTONINO FREIRE - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800290 E-mail: alinnesuiany@hotmail.com
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO SOB OLHAR DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
NÁGYLLA DE SOUZA SILVA-FAESF
THATIELLE ALMEIDA BRANDÃO-FAESF
NALDYANE DE SOUZA SILVA-FAESF
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FAESF
TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF
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SAÚDE.
Introdução A depressão pós-parto (DPP) é definida pela, Associação Americana de Psiquiatria, como um episódio de
depressão maior que ocorre nas primeiras quatro semanas pós-parto. Entretanto, o quadro clínico da depressão pós-parto é
bastante heterogêneo, sendo que sintomas de ansiedade são mais comuns nesta ocasião do que em outros períodos da
vida. Também não é incomum encontrar sintomas de obsessão e compulsão na puérpera, inclusive com pensamentos de
causar injúrias ao bebê, o que deve ser diferenciado da psicose pós-parto (BRASIL, 2012). Objetivo Identificar a importância
do reconhecimento dos Enfermeiros a respeito da depressão pós-parto. Metodologia Trata-se um estudo de revisão
bibliografia cuja trajetória a ser percorrida apoia-se na leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, contribuindo
para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, criando um corpo de literatura compreensível. Com
essa leitura, pode-se obter uma visão global do material, considerando-o de interesse ou não a pesquisa em seguida
efetuou-se a leitura seletiva a qual permitiu determinar qual material bibliográfico realmente seria referência para a
pesquisa. Ao todo, foram analisados um total de 10 trabalhos nos quais foram selecionados apenas seis, por abordarem
especificamente o assunto. A partir de então, deu-se início a compilação das ideias que constituíram-se base para os
resultados e discussão. Discussão Segundo FAISAL-CURY e MENEZES (2012) Os autores constataram que a DPP é influenciada
pela depressão pré-natal, o que seria o principal preditor para o desenvolvimento da patologia. Portanto, faz-se necessária a
identificação do transtorno materno nas consultas pré-natais para que os profissionais da saúde realizem intervenções o
mais precoces possível. ANGELO, 2012 Diz q é Válido ressaltar, que garantir a qualidade do pré-natal ainda é um desafio no
âmbito da assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal. Pois, essa melhoria, dentre outros aspectos, refere-se a uma
mudança sensível na atitude dos profissionais atuantes junto à mulher e na eficiência e presteza dos serviços oferecidos
pelas instituições de saúde. A patogênese da Depressão pós-parto (DPP) está associada a fatores biopsicossociais; os que
mais se destacam são condições socioeconômicas desfavoráveis, falta de suporte social, gravidez indesejada, pouca idade,
depressão anterior e problemas obstétricos. Esses fatores podem ser identificados tanto nas consultas pré-natais como nas
consultas do puerpério por meio de escutas qualificadas que, somadas aos diversos instrumentos para detectar essa
patologia de forma precoce, auxiliariam os profissionais de saúde no diagnóstico da doença (FREITAS et al, 2016). PEREIRA,
2014 Afirma que cabe aos profissionais da área da saúde, em especial à enfermagem, esclarecer as mulheres com depressão
puerperal e aos familiares as possíveis dúvidas sobre este distúrbio, orientando-os sobre o tratamento médico correto e
como contribuir para o êxito da terapia prescrita. Mesmo após a afirmação do diagnóstico e tratamento apropriado para a
depressão pós-parto, torna-se essencial ainda, a análise adequada e integrada de vários profissionais como (psiquiatras,
psicólogos, obstetras, enfermeiros) que operam no serviço público de saúde, seja na atenção primária ou secundária, pois
são os principais responsáveis por apresentar o suporte necessário a essa fase tão importante da maternidade (SOBREIRA e
PESSOA, 2012). Considerações Finais A palavra depressão começou a ser usada em inglês para identificar o desânimo, mas
só entrou em uso em meados do século XIX.” (SOBREIRA, PESSOA, 2012). O acolhimento da gestante na atenção básica
implica a responsabilização pela integralidade do cuidado a partir da recepção da usuária com escuta qualificada e a partir
do favorecimento do vínculo e da avaliação de vulnerabilidades de acordo com o seu contexto social, entre outros cuidados.
O profissional deve permitir que a gestante expresse suas preocupações e suas angústias, garantindo a atenção resolutiva e
a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e, quando necessário, possibilitando a
criação de vínculo da gestante com a equipe de saúde (BRASIL, 2012).
PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO PÓS PARTO/ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM/ATENÇÃO PRIMARIA
__________________________
NÁGYLLA DE SOUZA SILVA
RUA FERNANDO MARQUES NÚMERO: 895 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nagyclaw@gmail.com
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A INCIDÊNCIA DO AUTO EXTERMÍNIO ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF
LETÍCIA RODRIGUES BARROS-FAESF

INTRODUÇÃO:O autoextermínio uma palavra que significa matar-se, exterminar a si próprio. Suicídio vem
do latim: sui ( de si mesmo), caedêre ( matar) (VIEIRA,2010). Segundo Roehe e Dutra (2017) o autoextermínio vem acontecendo de forma rotineiro na faixa etária de 15 a 34 anos, sendo que as motivações
para pessoas em especial jovens se autoexterminar é: depressão, doenças, relacionamentos, abusos,
falência, gravidez, entre outros. A pessoa com pensamento suicida acaba fazendo uso de medicamentos, de
drogas, corta os pulsos, ingestão de veneno, atirar-se de cima de um edifício ou de uma varanda, enforcarse. OBJETIVO:Analisar através do estudo em revisão bibliográfica como o tema suicídio na adolescência
vem sendo abordado nas publicações em artigos científicos. METODOLOGIA:Tratou-se de uma pesquisa
exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica bibliográfica. : Para o estudo deste artigo foi utilizado um
levantamento bibliográfico através de publicações cientificas. A busca de estudo foi realizado a partir de
um buscador “Google acadêmico” e de uma base de dados “ Scielo”. Tendo como descritores: Suicídio e
adolescência.Foi abordado a expressão AND no cruzamento das palavras.Os critérios de inclusão ficaram os
artigos publicados de maneira integral de português disponibilizados online. RESULTADOS/DISCUSSÕES:Os
artigos analisados revelaram que a área de maior abrangência sobre a temática é a saúde, uma vez que o
suicídio é um problema de saúde pública e que muitas vezes a pessoa que tenta suicidar-se não procura
ajuda e acaba sendo um indivíduo oculto perante a sociedade. As principais discussões foram as causas que
levam os adolescentes a tirar suas vidas, a importância da família e amigos ao redor de pessoas com
comportamento suicida, o preconceito da sociedade sobre o assunto e a falta de conhecimento das
pessoas sobre a gravidade do suicídio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O autoextermínio na juventude vem sendo
colocado como um tabu em nossa sociedade, como também se configura um sério problema de saúde
pública, percebemos que os jovens possuem habilidades naturais para transmitir através da execução em
quebra da palavra. Nesse sentido, é necessário ações de prevenção e as constantes discussões sobre a
temática, para que o autoextermínio entre os adolescentes seja minimizado ou abolido em nossa
comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: AUTOEXTERMÍNIO.ADOLESCENTES.SAÚDE PÚBLICA
__________________________
NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS
AVENIDA SANTOS DUMONT N°550 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: nailah_bol@hotmail.com
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TERMINAL: PERCEPÇÕES SOBRE O PACIENTE TERMINAL
E A RELEVÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMEGEM
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
PATRÉSIA NOÉSIA LIMA DE JESUS-UESPI
KALINE FERNANDA COSTA LUZ-UESPI
MAYANE SILVA FREITAS-UESPI
WILLIAM CARACAS LINS-UESPI

INTRODUÇÃO: Os pacientes terminais são aqueles cuja possibilidade de cura não existe, sendo a morte
inevitável. A intenção de cuidar de um paciente em fase terminal é aliviar seu sofrimento, tratando de sua
dor física e psicológica, onde a intenção principal desse cuidado deve ser oferecer a qualidade de vida aos
pacientes e não mais dias de vida, certamente para que haja esse cuidado é preciso de uma equipe
multidisciplinar, contando com médicos, psicólogos, terapeutas, entre outros. Assim, para a equipe
composta para cuidar de um paciente em fase terminal o profissional em Enfermagem é essencial, ele é um
dos profissionais que está mais presente diretamente nessa situação e que com suas habilidades é capaz de
aliviar a dor, o sofrimento e contribuir significativamente para que o paciente tenha qualidade de vida.
OBJETIVO: O objetivo desse estudo é averiguar a relevância do profissional em Enfermagem nos cuidados
com o paciente em fase terminal. MÉTODO: Foi realizado um estudo descritivo exploratório, na modalidade
revisão bibliográfica, utilizando dados de artigos de estudiosos da temática dispostos em sites.
RESULTADOS: O estudo permitiu observar que o profissional de Enfermagem prepara-se para promover a
saúde e cuidar de doenças para que estas abandonem o paciente na maior parte de sua formação. Todavia,
diante da morte que é o ciclo final da vida, ele deve estar preparado para lidar com pacientes terminais,
aqueles que se encontram na fase final de sua vida devido a alguma doença incurável, onde a morte é a
perspectiva real. Como os enfermeiros passam muito tempo com os pacientes tornam-se responsáveis por
grande parte do processo de cuidar, o cuidar passa a ser voltado para oferecer melhor qualidade de vida e
conforto nos dias finais de vida. DISCUSSÃO: O profissional de Enfermagem deve estar capacitado para lidar
com a morte e oferecer dignidade ao paciente terminal, cuidando para que este seja tratado com dignidade
e respeito, aliviando sempre que possível sua dor. Os cuidados de Enfermagem ao paciente terminal devem
ser baseados em respeito e verdade, além da clara intenção de preservar a dignidade do paciente,
respeitando e ajudando o doente terminal, promovendo um cuidado humanizado e refletindo sempre
acerca de sua prática. CONCLUSÃO: O profissional de Enfermagem é muito importante nos cuidados
paliativos e deve estar sempre se preparando e se capacitando para lidar com pacientes terminais e com
seus familiares e, assim, poder exercer seu papel da melhor forma possível, para que possa promover
dignidade e respeito no ciclo final da vida, realizando cuidados adequados que tragam melhor qualidade de
vida aqueles que esperam pela morte.
PALAVRAS-CHAVE: PACIENTE TERMINAL; CUIDADOS; ENFERMEGEM
__________________________
JONALBA MENDES PEREIRA
AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE, 2103 - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: girassol_21@hotmail.com
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PENSÃO ALIMENTÍCIA
JANDRO GÓES DE FREITAS-FAESF
GABRIEL HENRIQUE MEIRELES SILVA-FAESF
BENTO BRUNO ALCÂNTARA SOARES-FAESF
JOÃO VICTOR FIGUEIREDO-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: Pensão Alimentícia - Quando o divórcio acontece, o período de adaptação é conturbado. E quando há
filhos, uma das questões que afligem os pais é o valor da pensão alimentícia, isso também ocorre com o nascimento
de um filho de pais que não vivem em união estável. As principais dúvidas são sobre quem deve pagar, até que
momento é obrigatório, quais os direitos e deveres de cada um. O valor da pensão alimentícia decorre do dever dos
pais pelo sustento do filho e é fixada pelo bom senso do juiz em função da necessidade do alimentando e
possibilidade do alimentante. A qualquer tempo em função da mudança da situação econômica de ambos, a lei
autoriza a propositura de uma ação revisional de cláusula para readequar a pensão à realidade fática. Portanto as
questões acima postas em face da possibilidade de redução ou majoração. SÚMULA 309: O débito alimentar que
autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem
no curso do processo. E também de acordo com o novo CPC Art. 528 diz que No cumprimento de sentença que
condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a
requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito,
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. OBJETIVO – Observar que a pensão alimentícia é a verba
necessária para o custeio das despesas de quem não tem meios próprios de subsistência. METODOLOGIA - A
metodologia empregada na realização deste artigo científico será bibliográfica, apoiada pela análise em
jurisprudências dos tribunais pátrios e também na análise da legislação brasileira. Dito isto, observa-se no presente
Artigo Científico uma breve explanação sobre o conceito da obrigação alimentícia, uma análise crítica dos requisitos
para a fixação do valor da prestação de caráter alimentar, os mecanismos utilizados para a execução da sentença que
fixa os alimentos e, por fim, os aspectos positivos e negativos da prisão civil por dívida alimentar, com as concernentes
alternativas apresentadas pelos estudiosos ao mecanismo da coação pessoal do devedor de alimentos. RESULTADOS A utilização da teoria para o estudo das questões familiares ainda enfrenta problemas, na medida em que os teoristas
não chegaram num consenso quanto à definição exata do conflito nas relações familiares, ou seja, se trata somente da
questão referente à divisão de recursos ou envolve também outras questões. Além disso, outra limitação para essa
abordagem relaciona-se à raridade de pesquisas brasileiras que utilizam a Teoria do Conflito. Uma teoria desenvolvida
e aplicável à família norte americana pode não retratar a realidade brasileira. E, pela natureza das relações familiares
e a intensidade dos sentimentos que envolvem estas mesmas relações no nosso país, a abordagem da teoria do
conflito, por exemplo, apenas sob o aspecto dos recursos não explica os conflitos que aí se instauram. Dessa forma,
considera-se que a abordagem do conflito como estrutural pode melhor adequar aos conflitos nas famílias brasileiras.
CONCLUSÃO - Apesar das limitações acima mencionadas, a teoria do conflito trabalha com grupos sociais, como a
família, e como eles administram o conflito. Diante disto, pesquisar acerca do conflito decorrente do pagamento ou
não pagamento de pensão alimentícia é importante na medida em que possibilitará uma intervenção planejada na
família no sentido de auxiliar na solução do conflito e conduzi-la à harmonia. Afinal, a harmonia é uma construção e a
família merece a proteção da sociedade e do Estado, como expresso na Carta das Nações Unidas, votada pela ONU em
10 de dezembro de 1948, que estabelece em seu art. XVI, ser a família o núcleo natural e fundamental da sociedade,
com direito à proteção da sociedade e do Estado.
PALAVRAS-CHAVE: UNIÃO ESTÁVEL, PENSÃO ALIMENTÍCIA, PRISÃO CIVIL, DÉBITO ALIMENTAR
__________________________
JANDRO GÓES DE FREITAS
RUA ANTONINO FREIRE, 92 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 62800092 E-mail: jandrogoes@hotmail.com
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BENEFÍCIOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
KALINE FERNANDA COSTA LUZ-UESPI
MAYANE SILVA FREITAS-UESPI
PATRÉSIA NOÉSIA LIMA DE JESUS-UESPI
INTRODUÇÃO: os tumores pediátricos representam, no âmbito mundial, 0,5 a 3% de incidência no tocante a
população em geral. No Brasil, a incidência se situa próxima de 3%, o que corresponde a 9.890 casos de tumores
pediátricos por ano. Classificando assim como entre as 5 principais causas de óbito desde os primeiros anos de
vida. Um método utilizado nos serviços de saúde é o animal como parte integrante do tratamento, com uma
intervenção dirigida, com objetivos específicos para cada patologia e faixa etária, onde o animal de estimação
especialmente treinado com rígidos critérios de comportamento e saúde, reduzindo a dor, ansiedade,
aumentando a socialização e a qualidade de vida, e podendo ser feita em grupo ou individualmente. OBJETIVO:
Discutir a cerca da terapia assistida por cães na oncologia pediátrica e seus benefícios. DISCURSÃO: Notou-se ao
longo de estudos e registros deixados por Florence desde 1860, a grande importância e os grandes benefícios da
terapia assistida por animais. Para o cuidado de crianças e adolescentes com câncer, a introdução do cão, de forma
terapêutica, tem contribuído para aumentar autoestima, equilibrar déficits afetivos e estruturais, aumentar a
concentração plasmática de endorfinas e diminuir a concentração plasmática de cortisol, substancia que atua
diretamente no estado de ansiedade, alguns cuidados são necessários para a realização dessa terapia, a higiene e
imunização do animal são indispensáveis e a enfermagem deve atentar-se para que o cão não lamba pele, feridas
ou dispositivos, e se aproxime sempre do lado oposto a região do corpo do paciente que esteja imobilizada ou
possua curativo ou acesso venoso ou dreno. E a simples presença do cão deixa a criança mais tranquila e a vontade
na presença da equipe de saúde, o que facilita inclusive a realização de procedimentos, tranquilizando os
familiares. METODOLOGIA: trata-se de uma revisão bibliográfica no período de outubro de 2017, realizada na base
de dados Lilacs com os descritores oncologia, infantil e enfermagem. Os critérios de inclusão foram: artigos
relacionados à temática, publicados nos últimos cinco anos, que estivessem na íntegra e escritos em português,
espanhol e inglês. Na busca, foram encontrados 28 artigos, sendo excluído 01 artigo repetido, 03 artigos não
relacionados à temática, e 18 artigos publicados a mais de cinco anos, totalizando 06 para o estudo. CONCLUSÃO:
Como integrante da equipe multiprofissional, o enfermeiro se faz presente nas diferentes etapas de cuidado:
prevenção, diagnostico, tratamentos prolongados e cuidados paliativos. A terapia assistida por cães é de grande
importância no tratamento da criança, e mostra diversos efeitos sobre o medo, a dor e a insegurança das crianças
durante alguns procedimentos. No estudo observou-se que, apesar das crianças apresentarem estados de
imunossupressão o que contribui para o aparecimento de diversas infecções oportunistas, os índices de infecção
hospitalar em locais que realizam a terapia assistida por cães e que não recebem são semelhantes, mostrando que
é mais fácil, desde que as medidas de segurança sejam realizadas, que um ser humano transmita algum tipo de
infecção. Ainda, os efeitos fisiológicos e do tratamento na criança, diminuindo efeitos adversos, e uma melhora na
comunicação entre o profissional e o paciente.
PALAVRAS-CHAVE: CÃES; TERAPIA; ONCOLOGIA
__________________________
JONALBA MENDES PEREIRA
AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE, 2103 - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: girassol_21@hotmail.com
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DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UM OLHAR
CONSTITUCIONAL, SOCIAL E POLÍTICO.
CELSO FELIPE CAVALCANTE-FAESF
MAIKON FONSECA DOS SANTOS-FAESF
VITOR HUGO VIANA SOARES BARBOSA LEAL-FAESF
JEONISIO LOPES DOS REIS-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

Comumente, encontram-se críticas e julgamentos sobre Direitos Humanos, quando na verdade o que está
em prática são Direitos e Garantias Fundamentais. O presente trabalho tem por objetivo pautar um debate
Constitucional, social, político e doutrinário, a respeito dos direitos inerentes a pessoa humana. Trata-se de
uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo no qual tal posicionamento foi obtido através de análise
documental e bibliográfica realizada com base de dados especializados, textos e matérias jornalísticas, além
de doutrina e Constituição Federal de 1988, sobre Direitos Humanos e Garantias Fundamentais. A pesquisa
torna-se relevante por abordar um tema recorrente na atualidade, em redes sociais, jornais, revistas e em
grande maioria das vezes associado e interpretado pela sociedade como a principal figura de defesa de
criminosos em meio ao caos na segurança pública de todo país. Partindo de um olhar constitucional, a
pesquisa abordará a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e garantias
inerentes aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Sob o olhar social, será explanado o clamor da
sociedade por segurança pública e o pensamento errôneo em relação à objetividade dos Direitos Humanos
e Direitos Fundamentais, tendo como referência o caos na segurança pública, que é o maior fator para este
pensamento controverso e infrutífero. Contudo, não se pode deixar de pautar o posicionamento politico
sob o tema, pois a principal função dos direitos humanos é proteger o homem contra o poder opressivo e
totalitário do Estado. E sob este olhar, será levantado: posicionamentos e discursos que vão contra os
direitos inerentes à pessoa humana e que satisfazem o pensamento de cidadãos desconhecedores do real
objetivo dos direitos humanos e fundamentais. Além de transmitir uma proposta, vista pelo olhar
doutrinário como vago, passando uma falsa esperança de segurança pública e justiça em meio ao âmbito
social. De forma sumária, conclui-se que os direitos humanos e fundamentais são inerentes a todos,
previsto constitucionalmente, e não somente a aqueles que estão à margem da lei por ter praticado um
ilícito penal, diferente do que costumeiramente é tratado pela mídia e entendido pela sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; CONSTITUCIONAL; SOCIEDADE.
__________________________
CELSO FELIPE CAVALCANTE
AVENIDA BUCAR NETO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64804325 E-mail: celso-felipe@hotmail.com

251

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS TIPO 2
LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
KELLY AQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA-FAESF

INTRODUÇÃO: M.G.M.O, 67 anos, sexo feminino, pensionista, viúva, residente em Floriano, morando com as filhas.
Diagnóstico médico de Diabetes Mellitus tipo 2, necessitando da assistência do profissional pela atenção primária.
OBJETIVO: Realizar estudo de caso e traçar planos de cuidados a cliente assistida, bem como, coletar dados, fazer exame
físico, elaborar plano de cuidados e implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo de caso com ênfase na assistência e na fisiopatologia da atual doença. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Paciente
relata fazer uso de medicamento para o Diabetes, faz uso de cálcio e vitamina D. Cliente encontra-se higienizada,
consciente, orientada em tempo e espaço, deambula sem auxilio, pele e tecidos sem alterações, crânio sem anormalidades,
acuidade visual diminuída, faz uso de óculos, apresenta alteração auditiva identificada pela paciente como “zumbido”,
pescoço, nariz, mucosa oral, tórax e mamas sem anormalidades. Oxigenação por ar ambiente, murmúrios vesiculares
presentes, ausculta cardíaca com bulhas normofoneticas rítmicas presentes em dois tempos, abdômen plano indolor a
palpação, membros superiores e inferiores com força motora preservada. Não realiza nenhum tipo de atividade física nem
exercícios programados, apresenta sono e repouso insatisfatório por dificuldade de conciliar o sono, dorme durante o dia,
acorda várias vezes à noite e dorme apenas 2 horas por noite. O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é marcado por
hiperglicemia, resultantes de defeitos na secreção e/ou ação da insulina em tecidos alvos. A hiperglicemia crônica esta
coligada a disfunção ou falência, a longo tempo, de vários órgãos e tecidos, sobretudo microvasculares (nefropatia,
retinopatia) e macrovasculares (doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e doença macrovascular periférica),
além de neuropatia diabética. A insulina é um hormônio secretado pelas células beta do pâncreas, que induz o movimento
de glicose do sangue para o músculo, o fígado e as células adiposas. Nessas células, a insulina desempenha várias funções
anabólicas, incluindo o transporte e o metabolismo da glicose para produzir energia, a estimulação do armazenamento de
glicose no fígado, na forma de glicogênio. A Organização Mundial de Saúde estima que, atualmente, mais de 180 milhões de
pessoas tenham diabetes em todo o mundo e que, em 2030, a prevalência seja superior a 360 milhões. As complicações
associadas a esta doença acarretam significativas consequências econômicas nos indivíduos, nas famílias e nos sistemas de
saúde nacionais. Em termos de morbidade, o Diabetes Mellitus atualmente representa uma das principais doenças crônicas
que afetam o homem contemporâneo, acometendo indivíduos de países em todos os estágios de desenvolvimento
econômico-social. No Brasil, o Diabetes Mellitus está sendo reconhecido como um importante problema de saúde pública,
onde tem ocupado um percentual de 30 a 40% das causas de morbidade entre adultos. O envelhecimento populacional e as
alterações do estilo de vida são apontados como os principais determinantes do acentuado incremento na frequência de
diabetes mellitus tipo 2 nos últimos anos. Diagnóstico de enfermagem: Estilo de vida sedentário evidenciado pela falta de
condicionamento físico. Intervenção: Orientar a paciente e família a fazer atividade física; Incentivar a pratica de exercícios
físicos leves, como caminhada. Insônia definida pela alteração no padrão de sono relacionada a barreira ambiental.
Intervenção: Orientar a idosa a fazer leitura antes de dormir; Proporcionar ambiente tranquilo e favorável ao sono. Risco de
olho seco relacionado a doença autoimune (diabetes mellitus), envelhecimento e usuário de lentes de contato. Intervenção:
Orientar a procurar um oftalmologista; fazer uso de colírios, se prescrito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o diabetes
é uma doença de saúde pública que acarreta significativas consequências econômicas nos indivíduos, nas famílias e nos
sistemas de saúde nacionais. A enfermagem é de suma importância para realizar o controle dessa doença com os
diagnósticos e as intervenções de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS TIPO 2
__________________________
LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA
RUA VALENTIM LEÃO - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: letichris_nunes@hotmail.com
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EFEITO DA CRIOTERAPIA NO CONTROLE DA ESPASTICIDADE NO PÓS ACIDENTE VASCULAR
ENCEFÁLICO
JAÍNA DA SILVA ARAUJO-FAESF
UIRA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FAESF
SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF
HELINEYJÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF

INTRODUÇÃO: As lesões no sistema piramidal decorrentes do Acidente vascular Cerebral (AVC) causam
danos sensóriomotores de acordo com a localização e extensão da lesão vascular e determinam o
prognóstico funcional do paciente. Uma das principais complicações evidenciadas no paciente com seqüela
de AVC é a espasticidade, que acarreta limitações nas atividades na vida diária do indivíduo e torna-se um
importante fator de risco para o desenvolvimento de deformidades estáticas quando não tratada. A
ocorrência de espasticidade é um dos fatores que mais interferem com o processo de reabilitação funcional
do hemiplégico. A fisioterapia proporciona condições para facilitar o controle do tônus e dos movimentos,
aquisições de posturas e de padrões normais, pois visa à inibição da atividade reflexa patológica e a
facilitação do movimento normal. OBJETIVO: O propósito deste estudo foi analisar por meio de revisão
bibliográfica, os efeitos da crioterapia no controle da espasticidade no pós AVC. METODOLOGIA: Este
trabalho é uma revisão bibliográfica que utilizou como fonte de pesquisa as bases de dados
ScientificElectronic Library Online (Scielo), livros e periódicos científicos nacionais e internacionais, a coleta
foi realizada no período de Agosto a Novembro de 2017. As palavras chaves utilizadas na pesquisa foram:
espasticidade, crioterapia e Acidente vascular cerebral (AVC). Foram utilizados artigos indexados nas
línguas portuguesa e inglesa. Para critério de inclusão, os artigos deveriam relacionar-se a espasticidade,
crioterapia e AVC, de forma geral e seus efeitos no tratamento da espasticidade. Foram excluídos artigos de
revisão sobre o tema, artigos que utilizaram outras fontes de tratamento, não fazendo uso da crioterapia.
RESULTADOS: Foram encontrados um total de 164 artigos, desses foram selecionados 6 artigos de acordo
com os critérios de inclusão. A crioterapia foi eficaz na diminuiçãodo tônus muscular, melhoria da eficiência
da locomoção, no aumento de força, aumento de flexibilidade e redução da resistência. Esses efeitos
mostraram-se ainda mais eficaz quando associada á cinesioterapia. CONCLUSÃO: A realização deste estudo
confirmou a eficácia da aplicação da crioterapia no controle da espasticidade, onde os estudos
comprovaram que o frio reduz os impulsos excitatórios, promovendo o relaxamento muscular, reduzindo
assim, a espasticidade. Contudo, faz-se necessário a realização de mais estudos sobre o tema, a fim de
esclarecer possíveis divergências, como o tempo de aplicação, fornecendo assim parâmetros seguros de
aplicação.

PALAVRAS-CHAVE: CRIOTERAPIA, ESPASTICIDADE E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
__________________________
JAÍNA DA SILVA ARAUJO
CAMPO VELHO - ROD. 345
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: naijaaraujo65@hotmail.com
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ESCRAVIDÃO MODERNA: O CRIME DO SÉCULO XXI
LORENNA GOMES DA SILVA SIQUEIRA-FAESF
FERNANDA BARBOSA-FAESF
VIVIANE EULALIA-FAESF
AMANDA SOARES-FAESF
LINDENARIA TORRES-FAESF
O tráfico de pessoas é um dos males sociais que mais atinge a dignidade da pessoa humana e está
disseminado por todas as Nações. É o reflexo do período de escravização e do tráfico de mulheres para
prostituição, nos séculos passados, só que de maneira mais complexa e de forma mais devastadora,
englobando finalidades diversas, tais como a exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados,
escravatura ou atividades similares, a servidão ou remoção de órgãos. O objetivo do presente trabalho é
tratar o Tráfico Internacional de Pessoas como uma atividade voltada para a exploração de seres humanos,
sendo está prática equiparada à escravidão dos séculos passados, que viola os direitos humanos universais.
Assim como despertar atenção das políticas públicas para o tema e, por meio de uma cooperação
internacional, por fim a esse crime, ajudando, ao mesmo tempo, pessoas que já sofreram com esse mal a se
restabelecer na sociedade sem sequelas, estando apta a ter uma vida normal e proporcionar proteção
adequada. O presente trabalho foi feito a partir de artigos científicos e de pesquisas aprofundadas em
estudos históricos sobre o tema. Quanto ao resultado da pesquisa, concluiu-se que o tráfico internacional
de pessoas é o terceiro crime internacional mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de
drogas e armas, o que representa uma grande preocupação, principalmente, para a Organização das
Nações Unidas (ONU) que tem como princípios fundamentais os Direitos Humanos e a liberdade a todas as
pessoas. Por esse motivo, é importante que os Tratados, Convenções e Acordos entre países deem uma
atenção especial a esse tema, tal como ocorre com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que é
uma fonte de inspiração para os instrumentos internacionais de proteção aos direitos e das decisões
judiciárias internacionais. Conclui-se que, cabe ao Estado organizar políticas de cooperação e
conscientização da gravidade do tráfico internacional de seres humanos. A promulgação da Lei
nº 11.106 de 2005 ampliou a incidência da lei penal do art. 231 do Código Penal Brasileiro, além do
acréscimo do art. 231-A, que comprova a efetividade das medidas adotadas no Brasil. É importante realizar
o alinhamento de estratégias globais de políticas de enfrentamento à pobreza, à desigualdade social e à
diversidade cultural, de forma a objetivar a globalização de direitos e crescimento para a população
mundial, assim grupos tidos como enfraquecidos serão vistos por si e pela sociedade como sujeitos de
direitos.
PALAVRAS-CHAVE: Escravidão, Tráfico Internacional de Pessoas, Políticas Públicas.
__________________________
Lorenna Gomes da Silva Siqueira
RUA NICOLAU WAQUIM - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: loregomes@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINARIA DE ESFORÇO NO
PUERPÉRIO.
SHEYLA FERNANDA DA SILVA LIMA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Incontinência urinária (IU) é definida como uma condição na qual ocorre queixa de qualquer perda
involuntária de urina, sendo um problema social ou higiênico muitas vezes erroneamente interpretado
como parte natural do envelhecimento. O puerpério corresponde ao período do ciclo gravídico-puerperal
em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher,
retornam à situação do estado pré-gravídico. O objetivo deste trabalho visa relatar por meio de uma
revisão bibliográfica a importância da fisioterapia no tratamento da incontinência urinaria de esforço no
puerpério. O método utilizado foi uma pesquisa de caráter descritivo a partir de um levantamento
bibliográfico com análise qualitativa, sendo utilizados como fontes de pesquisa, os bancos de dados
eletrônicos SCIELO, LILACS e PubMed, onde foram selecionados 18 artigos publicados entre os anos de
2001 a 2014 além de livros clássicos sobre o tema. A coleta de dados para o estudo da pesquisa foi
realizada entre os meses de agosto a outubro. Através dos resultados obtidos pôde-se constatar que a
fisioterapia através dos exercícios para o assoalho pélvico e suas diversas técnicas como: eletroestimulação,
cinesioterapia, biofeedback, reeducação períneal, cones vaginais, dentre outros; possui participação
essencial em pacientes com IUE, atuando tanto na prevenção como no tratamento, contribuindo no
aumento da resistência e força muscular fundamentando a reabilitação e reintegração do paciente
incontinente na sociedade. A atuação da fisioterapia no tratamento da incontinência urinaria é efetiva
tanto na reeducação das perdas urinarias quanto da qualidade de vida das portadoras, independente da
terapêutica aplicada. No entanto, novos estudos devem ser realizados abordando esse tema, a fim de
comprovar e divulgar essa terapia conservadora pouco difundida entre os demais profissionais da saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Incontinência urinária, puerpério, fisioterapia uroginecológica.
__________________________
SHEYLA FERNANDA DA SILVA LIMA
CONJUNTO HERMES PACHECO QB C5 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 68400000 E-mail: sheylafernanda22@hotmail.com
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PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO EM UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DE FLORIANO-P I
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF
ARTEMISA CECILIA BARBOSA DA PENHA-FAESF
HILDEANY DIAS LIRA-FAESF
GUSTAVO VIANA CARVALHO-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

Introdução: Entre as atividades comerciais mais antigas da história da humanidade está a prostituição, considerada, por
alguns estudiosos, como a mais anosa. Estas mulheres estão expostas constantemente a diversos fatores de risco, como a
submissão e, sobretudo o uso abusivo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Estima-se que 1% da população feminina
brasileira de 15 a 49 anos seja constituída de mulheres profissionais do sexo, Como a maioria delas encontra-se em idade
fértil, além do risco obvio de infecções sexualmente transmissíveis IST´s, o risco de gravidez indesejada também é alto nessa
população. Objetivo: Analisar o perfil sócio demográfico e epidemiológico das profissionais do sexo de uma unidade básica
de saúde no município de Floriano-PI. Metodologia: O presente estudo foi realizado a partir da entrevista a dez profissionais
do sexo da cidade de Floriano-PI, observando aspectos sócio demográfico e epidemiológico. Resultados e Discursões: A faixa
etária das participantes variou entre 19 e 32 anos e predominância entre 21 e 30 anos, representando 70% do total de
participantes, portanto, predominou uma iniciação precoce. No que concerne à raça das profissionais estudadas, 70% se
autodeclararam pardas, 20% brancas e 10% não informaram. O nível de escolaridade das mulheres participantes do estudo
foi considerado baixo, pois a maioria tem apenas o ensino médio completo (40%). Aquelas que citaram não terem concluído
o ensino fundamental e aquelas que concluíram totalizaram 20% da amostra. As profissionais do sexo que afirmaram não
terem concluído o ensino médio ou ensino superior tiveram a mesma proporção de 10%. Na presente investigação a renda
mensal das mulheres estudadas variou de um a dois salários mínimos com média de aproximadamente dois salários
mínimos. Com relação a procedência das profissionais estudadas, a maior parte referiu ser de municípios fora do estado
totalizando 70% da amostra e apenas 30% são de municípios piauienses. Quando questionadas sobre quais as IST que
conheciam, as mulheres participantes do estudo citaram como as doenças mais conhecidas a AIDS/HIV (100%) e a sífilis
(50%), a gonorreia foi citada por 30% da amostra. A mesma proporção de conhecimento foi observada entre o cancro mole
e o HPV (10%). Em relação a métodos de e prevenção contra IST´s diversos métodos foram citados. Todas as mulheres
entrevistadas citaram a camisinha (100%) como a principal forma para prevenir contra as ISTs. A prática de higiene também
foi relatada por 30% das participantes. Pode-se constatar que algumas mulheres não sabem ao certo a verdadeira finalidade
de métodos, como a utilização de anticoncepcionais, citado por 40% da população como uma forma de prevenção contra
IST´s, e na verdade, trata-se de um método contraceptivo. A realização de exames preventivos (10%), bem como o uso de
pomadas (20%) e anti-inflamatórios (10%) foram citados como métodos preventivos, porém constituem meios de
diagnóstico e tratamento de ISTs, respectivamente. As mulheres estudadas foram questionadas sobre a participação em
práticas educativas sobre IST. Houve uma prevalência de prostitutas que já participaram de palestras educativas 90%, e
apenas 10% nunca participaram. O papel do enfermeiro mostrou-se essencial, pois foi o profissional que mais realizou essas
práticas educativas (88,9%) e em apenas 11,1% dessas atividades o médico esteve junto, dentre as mulheres que referiram
buscar informações sobre as IST´s o profissional mais procurado foi o enfermeiro (50%), 25% disseram procurar o médico e
outros 25% procuram ambos os profissionais. Considerações finais: As mulheres profissionais do sexo constituem um grupo
de elevado risco para o acometimento por IST´s. Após o desenvolvimento dessa pesquisa foi possível notar a existência de
um conhecimento superficial das profissionais do sexo sobre as IST´s, o que reflete diretamente no cotidiano dessas
mulheres. A realidade das mulheres profissionais do sexo deve ser mais explorada e abordada pelos profissionais de saúde,
principalmente pelo enfermeiro, por ser o profissional mais procurado para a busca de informações.
PALAVRAS-CHAVE: PROFISSIONAIS DO SEXO; INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; ASSISTÊNCIA DE ENFE
__________________________
JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA
AVENIDA SANTOS DRUMOND - CONJUNTO PARAÍSO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jefersonbarbosa2015@outlook.com
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REFORMA TRABALHISTA: HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL E SEUS EFEITOS NA
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.
CELSO FELIPE CAVALCANTE-FAESF
RAFAELA ALVES MENESES-FAESF
MAIKON FONSECA DOS SANTOS-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: Comemorada como um avanço para o setor empresarial, a Lei nº 13.647/2017 acarreta
mudanças significativas que afetarão diretamente a relação entre empregador e empregado. A
homologação da rescisão contratual foi uma das mudanças que mais repercutiu no âmbito da relação
empregatícia. A assistência culmina com a chamada homologação da rescisão do contrato, ato mediante o
qual o assistente atesta ter verificado a regularidade dos cálculos rescisórios e do respectivo pagamento,
bem como orientado o trabalhador (RESENDE, 2015). OBJETIVO: O presente trabalho objetiva analisar a
reforma trabalhista, no tocante a homologação da rescisão contratual e os efeitos práticos para empresas e
empregados no dia-a-dia. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa informativa, de cunho qualitativo no
qual foram através de análise documental e bibliográfica, realizadas em bases de dados especializados
encontrados na internet, matérias jornalísticas, artigos e periódicos científicos. A relevância da pesquisa
encontra-se em discutir um tema que se tornou destaque nos últimos meses em redes sociais, jornais e
demais meios de comunicação, sendo também um dos projetos que mais sofreu críticas desde sua sanção.
RESULTADOS/DISCUSSÃO: Conforme o art.477, §1º da Lei 13.647/2017, empregado e empregador estarão
desobrigados da homologação junto ao sindicato, podendo formalizar o desligamento na própria empresa,
independentemente do tempo de emprego. Para o Governo e empresários, a reforma é o início de um
caminho de modernização das relações de trabalho, que o país começa a trilhar e que trará maior
competitividade para as empresas nacionais. Por outro lado, especialistas defendem que a homologação é
um retrocesso em direitos, pois o “negociado” sobre “legislado” viola a convenção da Organização
Internacional do Trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto, em que pese à existência de
posicionamentos divergentes quanto à homologação da rescisão nos contratos de trabalho diretamente
entre empregados e empregadores, espera-se que a homologação proposta pela reforma contribua para a
desburocratização e que a economia nacional entre em estabilidade e retome seu crescimento. Contudo,
mantendo-se os direitos e garantias inerentes aos trabalhadores, conquistados à duras penas.
PALAVRAS-CHAVE: REFORMA TRABALHISTA; HOMOLOGAÇÃO; RESCISÃO CONTRATUAL; EMPREGADO;
EMPREGADOR.
__________________________
CELSO FELIPE CAVALCANTE
AVENIDA BUCAR NETO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64804325 E-mail: celso-felipe@hotmail.com
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
SARA ELIZA DE SEPÚVIDA BEZERRA-FAESF
THALYA NAYARA JORGE PERREIRA-FAESF
MATHEUS THELLES DE SOUSA-FAESF
EDMILZA GOMES BARBOSAADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
O presente estudo pretende analisar as limitações constitucionais à atuação das Comissões Parlamentares
de Inquérito, comissão pela qual o Poder Legislativo exerce sua função de fiscalização políticoadministrativa do Poder Público, atuando na defesa dos interesse da coletividade, delimitando o seu campo
de atuação e definindo quais condutas estão vedadas às CPIs, no exercício de seus poderes investigativos.
Esse projeto busca analisar acerca das Comissões Parlamentares de Inquérito enquanto uma das funções
típicas do Poder Legislativo legislar e fiscalizar , tem a tarefa primordial de vigiar e analisar indícios de
corrupção do governo nos negócios públicos. Possui a tarefa precípua de controlar os atos dos demais
poderes, para que assim sejam evitados excessos e irregularidades que ferem diretamente a democracia
instalada no nosso ordenamento jurídico com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988. Tratou-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo, com procedimentos técnico
bibliográfico e documental, procurando atingir, ao final do trabalho, conclusões em torno da CPI e o fato de
sua competências constitucionalmente estabelecidas. Nos resultados é possível afirmar que a CPI é uma
forma de repressão ao cometimento de condutas por agentes do poder, trazendo grandes consequências
para um país com dimensões continentais como o Brasil, como saúde precária, fome, desemprego. Diante
desses fatos e denúncias observamos que através da CPI suas conclusões serão remetidas ao ministério
publico podendo ser responsabilizadas civil e criminal as pessoas que abusam do poder a ela concedido.
Conclui-se que o Brasil, infelizmente, ainda é palco para inúmeras investigações parlamentares que, por
interesses do governo, em comportamentos imorais de proteção a grupos ligados aos dois lados, resultam
em acordos de arquivamento dos trabalhos iniciados, essas comissões podem deslocar-se a qualquer ponto
do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas e estipular prazo para o
atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da
alçada de autoridade judiciária. No entanto, parcela dessa sensação de que todas CPIs não possuem
resultados se deve ao descompromisso, consciente ou inconsciente, das mídias de massa quando da
abordagem do tema. Logo, considerando a base teórica do instituto estudado e os dados constantes são
importantes ressaltar que a corrupção, de modo geral, não pode ser objeto de CPI, pois o termo corrupção
abrange várias formas, á ela se inserem atos de suborno, extorsão e etc. Somente um aspecto bem definido
a ser apurado, quando um fato determinado estiver sob suspeita de irregularidades.
PALAVRAS-CHAVE: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. FISCALIZAÇÃO
.PODER PÚBLICO
__________________________
SARA ELIZA DE SEPÚVIDA BEZERRA
CAMPO VELHO - CONJUNTO PARAISO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: madrinhasara@hotmail.com
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COMPLICAÇÕES DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS
KELEANE PASSOS GOMES-FAESF
NAYLANE DE JESUS FEREIRA-FAESF
TAYNARA GOMES DE SÁ SOUSA-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

acomete milhões de pessoa no mundo. O distúrbio metabólico tem por característica hiperglicêmica crônica e
alterações do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, devido ao efeito da insulina. A diabetes e dividida
em dois tipos; Tipo 1, Tipo 2. Sendo o tipo 1, tem mais tendência a hiperglicemia grave, dar-se mais em crianças e
adolescentes. Tipo 2 tem maior ocorrência em adultos, obesos e pessoas com histórico familiar do tipo 2. O diabetes
mellitus tem alto indicies de morbimortalidade causando diversos danos na qualidade de vida do paciente, dentre as
principais causas de mortalidade encontra-se; insuficiência renal, amputação dos membros inferiores, cegueira e
doenças cardiovasculares. Objetivo: O presente trabalho tem como foco, relatar as complicações que ocorre em
pacientes portadores de diabetes mellitus, através de uma revisão bibliográfica. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica, produzida através de artigos encontrados no scielo e bireme sendo padronizado às palavras
Diabetes mellitus, pacientes diabéticos e complicações da diabetes, para realizar a pesquisa, foi se estabelecido
artigos em português publicados de 2008 á 2017. Resultados e discussão: Na busca de literatura foram levantados dez
artigos, nos quais os mesmos ressaltam as complicações decorrentes da diabetes; sendo complicações agudas e
crônicas, nas complicações agudas com maior destaque para hipoglicemia, citoacidose diabética e o coma, nas
complicações crônicas observou alterações da microcirculação originando retinopatia e nefropatia . As complicações
macro vasculares, ocorre devido às alterações nos grandes vasos, causando infarto agudo do miocárdio, acidente
vascular encefálico e doença vascular periférica causando risco a morte . As neuropatia são complicações da diabetes,
podendo ocorre em 40% dos diabéticos após 15 anos de doença, em 20% dos diabéticos tipo 1 prevalece o quando de
nefropatia, a retinopatia causa importante de cegueira, ocorre em 15% dos pacientes com DM .Dentre as diversas
complicações crônicas decorrente da diabetes mellitus destaca-se as lesões nos pés, que ocorre como consequência
da neuropatia as ulcera nos pé tem bastante destaque como a causa mais comum de amputação de membros
inferiores e são responsáveis pela maioria das hospitalizações entre os diabéticos. Foi observado que os problemas
decorrentes da diabetes vem aumentando ao longo dos anos, identificar esses transtornos é uma estratégia para
amenizar o aparecimento dessas complicações precocemente. A diabetes mellitus (DM) ocorre em 7,6% de toda
população brasileira e na fase adulta principalmente entre 30 a 69 anos. Sendo que 50% dos pacientes desconhecem o
diagnostico e 24% dos pacientes não fazem nem um tipo de tratamento A literatura relata elementos que são
atribuídos aos enfermeiros no tratamento de pacientes com diabética nos quais o profissional deve esclarecer ao
paciente sua patologia e o tratamento pelo qual ele ira passar, exercer de forma humanizada seu dialogo com
paciente, e acompanhar esse paciente em todo decorrer do tratamento, o profissional deve transparecer confiança,
paciência e tranquilidade na hora de lidar com as questões de inseguranças do paciente. Conclusão: através dos
conhecimentos adquiro ao longo dessa pesquisa foi possível compreender, que diabetes pode trazer varias
complicações e consequências ao longo dos anos, e tornam-se mais graves quando não se é controlado o nível
glicêmico. A partir das complicações pode observa á importância da educação em saúde do paciente portador de
diabetes, para prevenção desses agravos.
PALAVRAS-CHAVE: DIABETES, PACIENTE E COMPLICAÇÕES
__________________________
KELEANE PASSOS GOMES
RUA VERAS DE HOLANDA 506 - IRAPUA 2
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kellypassos23@gmail.com
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ASSÉDIO SEXUAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO
THALYA NAYARA JORGE PEREIRA-FAESF
SARA ELIZA DE SEPÚLVIDA BEZERRA-FAESF
MATHEUS THELLES DE SOUSA-FAESF
EDMILZA GOMES BARBOSA-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
Abordar o tema assédio sexual no trabalho é falar sobre um assunto legalmente configurado há pouco
tempo. Trata-se de um velho problema que agora passou a ter destaques nas discussões e congressos
jurídicos. O assédio sexual degrada o ambiente de trabalho e provoca enorme constrangimento ao
assediado, sendo causa de rescisão contratual indireta do contrato de trabalho, pelo descumprimento do
empregador das suas obrigações contratuais. A própria expressão assédio sexual só foi criada nos anos 70,
quando pesquisadoras da universidade de Cornell que, analisando as relações de gênero nos locais de
trabalho, perceberam a necessidade de criar uma expressão que sintetizasse a conduta de um superior
hierárquico com conotação sexual, mas que, de fato, constituía um exercício de poder. Objetivo geral e
analisar e realçar alguns aspectos reportando-nos quando necessário a referências do assédio sexual
concentrado na área trabalhista e tentando humildemente oferecer algumas orientações na adaptação da
consolidação das Leis do Trabalho, dando suporte e proteção ao empregado assediado e ao mesmo tempo
prevendo sanções para o empregador, superior hierárquico ou colega assediador. Tratou-se de uma
pesquisa descritiva de cunho qualitativa com procedimentos técnicos bibliográficos e documentais, visando
atingir, ao final do trabalho, as consequências decorrentes do assedio sexual nas empresas e os fatores
principais para a queda da produtividade e a rotatividade da mão de obra. Os resultados encontrados no
presente estudo mostra a discriminação em razão do sexo no trabalho, entre as formas que se conhece na
realidade brasileira, é, ainda, de muita expressão, principalmente porque as vítimas, em regra, as do sexo
feminino, raramente recorrem ao judiciário em busca de reparação das violações sofridas .Enfim, submeter
os empregados a situações humilhantes afronta diversos bens jurídicos tutelados em lei, mas
principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, e em face disto, apesar da omissa legislação
trabalhista pertinente, não há como o assédio não encontrar correspondência legal. Conclui-se que através
deste estudo buscamos, reunimos e desenvolvemos diversos argumentos e fundamentos quanto ao
assédio sexual no Direito do Trabalho. A relação de trabalho entre as partes, empregado-empregador, deve
necessariamente ser uma relação em que haja mútuo respeito, assim a obtenção de um ambiente de
trabalho satisfatório. Há a necessidade de se evitar desgastes nas relações interpessoais, estas se
constituem em instrumento de deterioração do relacionamento no âmbito interno da entidade
empregadora, acarretando em regra, insatisfação e a consequente redução da capacidade laborativa.
Palavras –Chaves: Assédio Sexual. Ambiente de Trabalho. Relações de Gênero. Poder Hierárquico.
PALAVRAS-CHAVE: ASSÉDIO SEXUAL. AMBIENTE DE TRABALHO. RELAÇÕES DE GÊNERO. PODER
HIERÁRQUICO.
__________________________
THALYA NAYARA JORGE PEREIRA
TONICA SOARES - SÃO CRITOVÃO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: thalyanayara1997@hotmail.com
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PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA DE EXAMES LABORATORIAIS: REVISÃO
LITERÁRIA
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
TAYANNE BRITO ELOI CARVALHO-FAESF
RITA DE CÁSSIA COELHO DE CARVALHO-FAESF
CARLOTA ÁUREA BRITO SOUSA-CHRISFAPI
O procedimento correto na fase pré-analítica, da coleta de sangue, para exames laboratoriais é de suma
importância para o laudo final, esta fase retém a maioria dos erros, e muitos destes não podendo ser
controlados ou detectados. A realização de exames laboratoriais ocorre num ambiente complexo, onde
coexistem procedimentos, equipamentos, tecnologia e conhecimento humano, com o objetivo de garantir
resultados que orientem decisões diagnósticas e terapêuticas. Informações laboratoriais erradas,
ocasionadas por falhas no processo pré-analítico, podem afetar diretamente os resultados da assistência e
a segurança do paciente. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento dos principais erros
cometidos na fase pré-analítica do exame hematológico. As buscas foram realizadas nas bases de dados:
scielo, scholar google e medline. Ao finalizar as pesquisas em cada base as referências duplicadas foram
excluídas. Os artigos selecionados foram publicados entre 2013 a 2017. Também foram selecionados
artigos escritos em língua portuguesa. Optou-se pela busca utilizando-se como descritores: pré-analítico,
erro laboratorial, coleta hematológica. Ao analisar diversos artigos científicos observou-se que as principais
causas de erros foram tempo de armazenamento, tempo de torniquete, técnicas de flebotomia, falta de
informações aos pacientes, relação incorreta sangue/anticoagulante, tubos inadequados, amostras
contaminadas, medicamentos e alterações interlaboratoriais. Dentre os trabalhos analisados conclui-se
existem estudos que associam eventos adversos a erros laboratoriais. Algumas metodologias nos estudos
podem ser aplicadas nos laboratórios visando à prevenção de eventos adversos, à melhoria e
monitoramento contínuo dos serviços laboratoriais.
PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-ANALÍTICO, ERRO LABORATORIAL, COLETA HEMATOLÓGICA
__________________________
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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UNIÃO ESTÁVEL NO BRASIL
THALYA NAYARA JORGE PEREIRA-FAESF
SARA ELIZA DE SEPÚLVIDA BEZERRA-FAESF
MATHEUS THELLES DE SOUSA-FAESF
EDMILZA GOMES BARBOSA-FAESF
RAIMUNDO MARTINS NEIVA FILHO-FAESF
Atualmente, muitos casais por diferentes motivos têm aderido à chamada união estável, que é, de forma
resumida, uma relação de convivência entre duas pessoas, duradoura e estabelecida com o objetivo de
constituição familiar. Ainda que seja diferente, esse regime traz tantos deveres e direitos quanto o
casamento e, por isso, é preciso conhecer bem suas regras antes de declará-la. Na união estável é preciso
comprovar que há uma relação afetiva entre duas pessoas que seja duradoura, pública e com o objetivo de
constituir família. Analisar a união entre homem e mulher sem a formalização do matrimônio foi, durante
muito tempo, marginalizada pela sociedade e pelo direito pátrio, em face de preceitos éticos, morais e
religiosos. Esse tipo de união, antigamente chamada de concubinária, ocorria com maior frequência nas
camadas mais carentes e mais ignorantes da sociedade. O objetivo do legislador, ao criar condições para a
caracterização da união estável, é excluir dos benefícios da lei aqueles que viviam um concubinato impuro,
isto é, aquele em que há impedimento para o matrimônio. Ainda que breve não se possa negar o caráter
inovador da lei que concede direitos aos companheiros, que antes só se aplicavam aos casados. Tratou-se
de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativa, com procedimentos técnicos bibliográficos e documentais,
que e reconhecido a união de companheiros que convivem de modo duradouro e com o intuito continuo
de constituição de família. Os resultados encontrados no presente estudo, mostrar que a união fora dos
parâmetros cerimoniais deixou de ser vista como uma má conduta renegada pela sociedade, surgindo
assim a constituição de uma família, pelo qual valoriza uniões espontaneamente formadas soa
perfeitamente natural para novas gerações, devendo a Constituição Federal e o estado proteger. Conclui-se
que não se pode dizer que compõe família apenas os que constituem matrimonio legal, uma vez que a
constituição já reconhece a união estável , enquanto isso cabe aos tribunais brasileiros, através de
sentenças tampar lacunas deixadas pelo legislador , aplicando de modo justo os direitos dos companheiros,
verificando o principio da isonomia constitucional , onde trata que todos somos iguais perante a lei
entendendo neste caso que não existe união inferior, mas sim opções diferentes pois nos cidadãos
brasileiros escolhemos nossos próprios caminhos o que muda portando e que o casamento, é um contrato
bilateral e a união estável é um contrato afetivo, mas com o mesmo objetivo de casamento de construir
uma família.
PALAVRAS-CHAVE: UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. DIREITOS.
__________________________
THALYA NAYARA JORGE PEREIRA
TONICA SOARES - SÃO CRITOVÃO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: thalyanayara1997@hotmail.com
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O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL:NA BUSCA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SISTEMA
PRISIONAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUÍ.
MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
SIMARA NOLÊTO DA SILVA-FAESF
ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF
RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF

O Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) surgiu na Colômbia em 1997 a partir da violação generalizada e
sistemática dos direitos fundamentais, a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades
públicas em modificar a conjuntura, exigindo uma pluralidade de autoridades para solucionar o problema.
No Brasil, o ECI foi reconhecido através da Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347. O presente
trabalho se baseia nos direitos fundamentais da Constituição Federal trata dos direitos sociais, os quais
incluem o direito à solidariedade, igualdade, cidadania e qualidade de vida. Uma vez cumpridos tais
direitos, o país viveria em pleno humanitarismo. Já que os indivíduos seriam socializados, capazes de viver
em sociedade. Mas a realidade é outra, a exemplo da superlotação da penitenciária de Floriano, onde é
verificado, apesar dos projetos de ressocialização, um número excessivo de presos, o que acarreta numa
não socialização do recluso que representa uma forma arbitrária de absorção da cultura carcerária para
garantir sua sobrevivência no presídio. O presente estudo buscou avaliar o ECI na busca da efetivação dos
direitos da pessoa humana na cidade de Floriano, estado do Piauí. O projeto foi baseado em uma pesquisa
de campo. O principal problema da penitenciária de Floriano é a superlotação, verificado na proporção de
180 detentos de capacidade para 347 assistidos atualmente. No presídio são prestados vários serviços, tais
como, enfermagem, farmacêutico, acompanhamento psicológico, odontológico, serviço social, professores
e atividades com o intuito voltado à ressocialização no mercado de trabalho, tais como oficina de corte e
costura, de leitura e artesanato.Portanto, pode-se verificar que vários dos direitos fundamentais estão
sendo garantidos. No que se refere ao Estado de Coisas Inconstitucional, conclui-se que no presídio de
Floriano -PI ainda a estrutura não é compatível para o número de presos. Mas o que foi verificado é que
muitos desses presos são provisórios, ou seja, não sentenciados. Assim, prima-se por uma garantia de
assistência judicial e rapidez da análise dos processos, o que acarretaria uma desocupação carcerária. Temse, portanto, a necessidade do aperfeiçoamento do ECI garantido nas normas oriundas dos direitos
fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Com todas as alternativas de formas de trabalho e
aprendizagem, seriam necessárias ações onde, os próprios detentos, se possível, fazerem acontecer o ECI,
possibilitando a estrutura do presídio uma melhoria no espaço físico, o que seria uma alternativa, também,
de inserção no mercado de trabalho, como, no caso, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, tendo uma
economia nas despesas públicas, melhorando a estrutura e qualificando o profissional.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, RESSOCIALIZAÇÃO, DIREITOS FUNDAMENTAIS, ESTADO DE COISAS
INCONSTITUCIO
__________________________
MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO
RUA PADRE UCHÔA - CAIXA D´ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: milenadossantosnascimento@yahoo.com.br
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A MEDIAÇÃO COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES
SIMARA NOLETO DA SILVA-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF
MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF
RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF
Este trabalho constitui um estudo sobre a aplicação da mediação como método alternativo de solução de
conflitos familiares. A escolha do tema decorreu do fato de que o Poder Judiciário, principal responsável
pela solução de conflitos, não detém de máxima estrutura para a efetivação da prestação jurisdicional,
ficando prejudicada a resolução satisfatória dos conflitos e o acesso à justiça. Assim, os conflitos familiares,
que na maioria das vezes são decorrentes de divórcio, também não são resolvidos satisfatoriamente. O
trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, abordando-se as diferenças entre os quatro meios mais
conhecidos de solução de controvérsias (negociação, mediação, conciliação e arbitragem), sendo a
mediação tratada de forma mais aprofundada. Também foram abordados na pesquisa os aspectos jurídicos
da família e os conflitos familiares, a aplicação da mediação e a capacidade do mediador nessa área do
direito. Diante de toda pesquisa realizada, observou-se que o próprio Judiciário reconhece a deficiência no
desempenho de sua função no que tange a resolução dos conflitos familiares e que a mediação mostrou-se
como sendo um meio adequado de solução desses conflitos por ter como principal objetivo a busca da
efetiva resolução do conflito real (verdadeiro causador do problema) através do diálogo restabelecido,
preservando os vínculos familiares. Isto posto, a mediação, nos moldes apontados no Código de processo
Civil de 2015, é um dos principais métodos de solução de litígios e tem como desafio romper barreiras que
a judicialização trouxe para o sistema jurisdicional, tornando mais rápida a extinção de demandas nas Varas
de família.
PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA. MEDIAÇÃO. CONFLITOS FAMILIARES
__________________________
SIMARA NOLETO DA SILVA
VILA MILITAR - CAIXA D´AGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806025 E-mail: simaranoleto@hotmail.com
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A TERCEIRIZAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO APÓS A LEI N.º 13.467/2017
RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF
SIMARA NOLÊTO DA SILVA-FAESF
MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF

Este trabalho constitui um estudo sobre a terceirização que se tornou um tema atual após a reforma da
Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei nº 13.467/2017. A escolha do tema decorreu do fato
de que apesar da terceirização ser uma forma de contratação mais simples, a reforma trabalhista trouxe
uma nova classe de trabalhadores que ainda não foi regulamentada, mesmo sendo bastante presente na
sociedade. Assim, a terceirização, que antes era permitida apenas para a contratação de atividade-meio,
tornou-se irrestrita. O trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, abordando-se a diminuição dos
direitos dos trabalhadores, a vulnerabilidade, ausência de segurança e proteção aos trabalhadores que se
encontram na situação de terceirizados. Diante de toda pesquisa realizada, observou-se com a nova
reforma que a empresa terceirizada continua sendo responsável pela contratação, remuneração e direção
do trabalho realizado por seus funcionários. O texto prevê que o contrato de terceirização deverá
especificar o serviço a ser prestado, o local e prazo para realização da atividade. Além disso, concluiu-se
que há um grande número de trabalhadores nessa situação de terceirizados e que a ausência de
regulamentação torna os trabalhadores mais vulneráveis, pois é uma forma de diminuição de direitos dos
trabalhadores, de uma lado, e diminuição dos custos das empresas de outro.
PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRIZAÇÃO. CLT. LEI Nº 13.467/2017
__________________________
RAIENNE DA SILVA SOUSA
RUA JESUINO DA FONSECA - CENTROO
LANDRI SALES-PI CEP: 64850000 E-mail: raiennesilva@hotmail.com
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CONTABILIDADE FINACEIRA
CAMILA SOUSA RODRIGUES-FAESF
ROBERT COUTINHO ALVES-FAESF
LUANA BEATRIZ MARIA RIBEIRO MUNIZ-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

A contabilidade financeira é a parte da contabilidade que tem como função elaborar e divulgar informações
para fins externos avaliando o desempenho voltado ao passado. O micro empreendedor só vai a busca de
um profissional da contabilidade, apenas quando vir sua empresa em estado crítico. O objetivo deste
estudo é descrever a importância da contabilidade financeira em pequenas empresas a partir de estudo de
revisão sistemática tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva a partir da busca online no
buscador Google acadêmico e de uma base de dados Scielo. Foram encontrados 41 artigos, no google
acadêmico e Scielo não encontro nenhum artigo. Portanto, fica claro que a contabilidade financeira é
importante para dispor da analise de estado da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: IMPORTÂNCIA, CONTABILIDADE FINANCEIRA, PEQUENAS EMPRESAS, PIAUÍ.
__________________________
CAMILA SOUSA RODRIGUES
RUA PROJETADA - CRUZETA
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: camilasousarodrigues@outlook.com
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ESTUDO DE CASO: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE), também conhecido como derrame ou ataque cerebral, relacionase ao inicio e a persistência de distúrbio neurológico de mais de 24 horas de existência em virtude do intervalo do
fornecimento sanguíneo ao cérebro, apresentando enfarte mais do que isquemia. A classificação do AVE é dada de
duas formas: O AVE isquêmico ou Hemorrágico, o primeiro ocorre quando há obstrução parcial ou total do fluxo
sanguíneo cerebral, e o segundo é uma propagação de sangue de um vaso e hemorragia no tecido cerebral. O AVE é
muito predominante, tornando-se a 2º circunstância de morte no mundo e a 3º em países industrializados. A alta
ocorrência de sequelas após o AVE indica importante impacto social e econômico. O AVE isquêmico (AVE) é o mais
prevalente (84%) dos casos. O AVE tem como principais fatores de risco: a hipertensão arterial sistêmica (HAS), a
diabetes mellitus (DM), a dislipidemia, a fibrilação atrial, a obesidade, o tabagismo, os fatores genéticos, as mulheres
fumantes, em idade igual ou superior a 35 anos em uso de anticoncepcional OBJETIVO: Traçar os diagnósticos e
intervenções de enfermagem ao paciente acometido de AVE. METODOS: Trata-se de um estudo de caso aplicado ao
paciente acometido de AVE, utilizando a Sistematização da Assistência de Enfermagem. O estudo foi realizado no
período de Outubro de 2017 a novembro de 2017, no qual se realizou uma consulta utilizando fontes como: livros e
periódicos já publicados. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores “Acidente Vascular Encefálico”, “Causas
do AVE”. A busca de artigos foi feita na base de dados como LILACS, BIREME e no site de buscas GOOGLE ACADEMICO.
Os critérios de inclusão foram estudos abordando a temática em questão, e publicados nos últimos 10 anos. Foram
excluídos os publicados com mais de 10 anos e que não abordavam a temática do estudo. RESULTADOS: O Processo
de Enfermagem (PE) é imprescindível no cuidado ao paciente com AVE, pois traz com ele uma tentativa de melhorar a
qualidade da assistência ao cliente. A Assistência de Enfermagem (AE) é minuciosamente preparada para atingir as
necessidades especificas do paciente, por isso é elaborada de modo que todas as pessoas envolvidas no processo
tenham alcance a proposta de assistência. Paciente M. V. S, 83 anos aposentada, viúva, sequelada de Acidente
Vascular Encefálico, Idosa, com fatores de risco como obesidade e sedentarismo. Com antecedentes familiares para
hipertensão, hábitos de higiene corporal somente uma vez ao dia, sono e repouso satisfatório, eliminações vesicais e
intestinal presentes. Ao exame físico: normotensa, normorcardica, afebril, eupneico, acima do peso, com altura de
1,52 cm. Deambula com auxílio, diminuição da acuidade visual, faz uso de óculos, com acuidade auditiva diminuída,
falhas dentária, mamas simétricas, com ausculta pulmonar normal, oxigenação ao ar ambiente, coração com ritmo
normal, precórdio sem alterações, abdômen indolor com presença de ruídos hidroaéreos. Após anamnese e exame
físico foi traçado o plano de cuidado com diagnóstico e intervenção de enfermagem. Diagnostico de Enfermagem:
Perfusão tissular cerebral prejudica relacionada com oxigenação inadequada dos tecidos do cérebro. Intervenções de
Enfermagem: Durante a fase aguda, mantenha as vias respiratórias pérvias e a oxigenação. Diagnostico de
Enfermagem: Comunicação verbal prejudicada relacionada com a lesão neurológica do centro cerebral da fala.
Intervenções de Enfermagem: Com ajuda do paciente, dos seus familiares e do fonoaudiólogo, ajude o paciente a
desenvolver um mecanismo eficaz e confortável para se comunicar. Diagnostico de Enfermagem: Distúrbio da
autoestima relacionado com alteração súbita e devastadora da função corporal. Intervenções de Enfermagem:
Ofereça suporte psicológico e estabeleça uma relação com o paciente. CONCLUSÃO: Conclui-se que o AVC é um
problema de saúde que acomete um grande numero de pessoas que possuem um habito de vida sedentária, pessoas
obesas com alimentação hiperproteica, hipertensos e diabéticos. A melhor forma de prevenção são hábitos de vida
saudável, aliado a praticas de atividade física.
PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Cerebral; Pacientes; Hipertensão
__________________________
NAYLANE DE JESUS FERREIRA
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com
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PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: VANTAGENS E DESVANTAGENS
KELLY AQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
THAYNARA GOMES DE SÁ SOUSA-FAESF
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
FLÁVIA MARIA LIMA ARAÚJO-FAESF
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI
INTRODUÇÃO: Os sistemas de informação que utilizam computadores tem destaque nos dias atuais por serem um grande
progresso da Tecnologia da Informação (TI). Esses sistemas são gerados quando há um ajuntamento de dispositivos
computacionais por meio de uma rede de computadores que fazem uso de uma base de dados e softwares que podem ser
dirigidos por um ou mais responsáveis. Estes sistemas desempenham várias funções em conjunto e toleram a carga de
funcionamento de serviços de saúde tanto públicos como privados. Na ocasião em que os dados são adicionados no sistema
eles geram informação. A TI e os sistemas de informação tem proporcionado um estado favorável para a elevação da
produtividade e também da qualidade dos serviços que são oferecidos nos ambientes de saúde. Neste contexto o Prontuário
Eletrônico do Paciente (PEP) é inserido tornando executável a agregação de informações imprescindíveis sobre os pacientes,
assegurando informações concisas para atuações rápidas e efetivas com elevado nível de disponibilidade, acessibilidade e
confidencialidade não existindo a partir de então nenhuma barreira seja ela geográfica ou temporal. OBJETIVO: Descrever as
vantagens e desvantagens do Prontuário Eletrônico nos serviços de saúde. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica cuja busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, SciELO, BIREME e BVS utilizando-se os descritores
“prontuário eletrônico vantagens” e “PEP desvantagens”. Foram adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que
apresentavam especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção: idioma português, inglês e espanhol e
artigos (entre 2000 e 2017). Em seguida foi feita a leitura sistemática de 25 resumos verificando-se a adequação ao objetivo
proposto, resultando, ao final, em 15 artigos. RESULTADOS: O Prontuário do Paciente deve ter no seu escopo informações
imprescindíveis para a continuidade do atendimento do paciente e é o meio de comunicação mais eficaz entre a equipe
responsável pelo cuidado do cliente. O PEP traz vários benefícios a partir da sua implantação nos serviços de saúde, são eles:
O acesso as informações do paciente em lugares diferentes de forma simultânea; Oferece apoio na tomada de decisão dos
profissionais; Legibilidade, que é muitas vezes impossibilitada no prontuário de papel; abundância de dados; Troca de dados
do paciente no meio eletrônico e compartilhamento do suporte do cuidado do paciente; Diminuição do tempo de
atendimento dada a agilidade que essa ferramenta proporciona; Empecilho de que um setor ou um profissional retenha o
prontuário impedindo a continuidade do processo de cuidado do paciente; Facilitação da reconstrução da história do
paciente de forma completa, sem perda de dados; Segurança dos dados do paciente através de backups constantes das
informações; Diminuição dos grandes espaços outrora utilizados para guardar fichas em papel; Mas apesar das inúmeras
vantagens tem também algumas desvantagens como o alto investimento para a implementação desta ferramenta, rejeição
por parte dos usuários dos serviços de saúde, a facilidade para sabotagens nas informações, custo benefício alto e para
longo prazo, desqualificação dos profissionais para lidarem com o meio eletrônico e ainda a possibilidade de ocorrer falhas
no sistema. CONCLUSÃO: O Prontuário do Paciente é uma ferramenta indispensável no cuidado do mesmo, pois neste há as
informações necessárias para a tomada de decisões dos profissionais de saúde. Nos últimos 20 anos tem se falado muito em
PEP que viabiliza uma assistência mais eficaz, ágil e de qualidade mas, no entanto apresenta desvantagens como custo
benefício alto e retorno a longo prazo, o risco de ocorrer falhas, dentre outros. Apesar da elevada importância desta
ferramenta poucos são os estabelecimentos de saúde que já o implementaram por conta do alto custo para fazê-lo.
Observou-se poucos estudos abordando o PEP, com isso acredita-se que este estudo servirá de base para pesquisas futuras.
Sugere-se a continuação das pesquisas e estudos a respeito desta ferramenta que possui mais vantagens do que
desvantagens para a continuação do cuidado ao cliente.
PALAVRAS-CHAVE: Prontuário eletrônico; Assistência ao paciente; Serviços de Saúde
__________________________
KELLY AQUILA PEREIRA TORRES
AV JOAQUIM RAMOS 1475 - CENTRO
NAZARÉ-PI CEP: 64825000 E-mail: kellyaquila2014@gmail.com
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COMPOSIÇÃO DE LANCHEIRA DE CRIANÇAS DE 05 A 07 ANOS DE UMA ESCOLA PRIVADA DE
FLORIANO
RUTH JESSICA BEZERRA DOS SANTOS-FAESF
JULYANA BENVINDO GUIMARÃES-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
RAQUEL IRANA BEZERRA DOS SANTOS-UESPI

COMPOSIÇÃO DE LANCHEIRA DE CRIANÇAS DE 05 A 07 ANOS EM UMA ESCOLA PRIVADA DE FLORIANO-PI
INTRODUÇÃO: A alimentação na infância é um dos grandes determinantes para sua base e bem-estar
futuros, de modo que cada refeição tem a sua importância na construção de um futuro de hábitos
alimentares mais saudáveis. Uma importante refeição é o lanche escolar, que vem passando por uma etapa
em que podemos observar um aumento na quantidade de alimentos industrializados na sua composição.
OBJETIVO: Avaliar a composição da lancheira de 27 crianças entre 05 a 07 anos de idade em uma escola da
rede privada no município de Floriano - Piauí. METODOLOGIA: O presente estudo foi exploratório e de
caráter quantitativo.. Avaliou-se a composição das lancheiras de 27 crianças entre 05 a 07 anos de idade
durante 07 dias de forma aleatória no período de um mês em uma escola da rede privada, no município de
Floriano-Piauí. Também foi realizado uma pesquisa sobre a temática com base em revisões bibliográficas
encontradas na base de dados Scielo Brasil e no indexador de buscas Google Scholar, levando em conta a
data da publicação e sua relevância científica. RESULTADOS E DISCUSSÕES: No grupo estudado foram
encontradas altas prevalências de alimentos industrializados, principalmente opções doces de alimentação.
A ocorrência de alimentos industrializados foi de 2,89 vezes maior que a de alimentos naturais, colocando
em perigo o modelo alimentar seguido pelas famílias. Ainda que exista o consumo de alimentos naturais, a
entrada dos alimentos industrializados na dieta dessas crianças é fato incontestável e aceito socialmente.
CONCLUSÃO: Nota-se que a discussão sobre Alimentação na escola e o uso do espaço escolar para
Educação Nutricional já é um tema amplamente debatido e com a necessidade de ser efetivamente
institucionalizado.
PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO INFANTIL; LANCHE ESCOLAR; ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS.
__________________________
RUTH JESSICA BEZERRA DOS SANTOS
RUA JOSÉ DE FONTES 320 - CENTRO
AMARANTE-PI CEP: 64000000 E-mail: compras_rj@outlook.com

268

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

O DESENVOLVIMENTO DA LEUCEMIA POR MÁ FORMAÇÃO DE CÉLULAS
MILLANY MARIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
CLEANDO JOSÉ DE JESUS DA SILVA-FAESF
RAIMUNDA CARLA DE JESUS-FAESF
ANA CLÉSIA TAVARES DOS REIS-FAESF

Introdução: A leucemia é um câncer maligno que começa na medula óssea, onde as células sanguíneas são
produzidas. Os leucócitos (glóbulos brancos) são as células acometidas, o que faz com que se reproduzam
descontroladamente, gerando sintomas e sinais da doença. A leucemia se divide em duas categorias: mielóide e
linfóide. A primeira citada é derivada da célula-tronco mielóide e pode ser o granulócito, basófilo, monócito,
eosinófilo ou eritrócito. Já no caso da linfóide, o linfócito é a célula doente. Existe, ainda, uma classificação de acordo
com a velocidade de divisão dessas células. Quando a divisão é rápida, é conhecida como leucemia aguda; já quando a
divisão é lenta, é conhecida como leucemia crônica. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo expor a forma e o
avanço da doença do sangue a Leucemia de como ela se desenvolve nas pessoas, não por hereditariedade e sim por
má formação das células. Metodologia: O estudo bibliográfico é de cunho teórico analítico-qualitativo, neste estudo
serão abordados o desenvolvimento da doença, a idade em que as pessoas estão mais propícias a desenvolvê-la, os
sintomas da doença, os tratamentos, diagnósticos e exames mais eficazes para o tratamento. Entender como a
Leucemia pode ser prevenido com ações de saúde das próprias pessoas e com ações desenvolvidas pelo Ministério da
Saúde e levando em conta a forma e qualidade de vida das pessoas. O estudo foi realizado utilizando também os
dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) Para a retirada de números baseados em casos oficiais de pacientes que
tiveram a doença, crescimento do mesmo e casos de óbitos que ocorreram a nível mundial. Discussões: Os principais
sintomas da leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção
dos glóbulos vermelhos, causando anemia, dos glóbulos brancos, causando infecções e das plaquetas causando
hemorragias. Depois de instalada, a doença progride rapidamente, exigindo com isso que o tratamento seja iniciado
logo após o diagnóstico e a classificação da leucemia. Segundo as Estimativas de Incidência de Câncer no Brasil para
2006, publicadas pelo INCA, as leucemias atingirão 5.330 homens e 4.220 mulheres este ano. O tipo de leucemia mais
frequente na criança é a leucemia linfóide aguda ou linfoblástica. A leucemia mielóide aguda é mais comum no adulto.
Esta última tem vários subtipos: mieloblástica menos e mais diferenciada, promielocítica, mielomonocítica,
monocítica, eritrocítica e megacariocítica. As manifestações clínicas da leucemia aguda são secundárias à proliferação
excessiva de células imaturas da medula óssea, que infiltram os tecidos do organismo, tais como: amígdalas,
linfonodos (ínguas), pele, baço, rins, sistema nervoso central (SNC) e outros. Verifica-se tendência a sangramentos
pela diminuição na produção de plaquetas. Outras manifestações clínicas são dores nos ossos e nas articulações. Elas
são causadas pela infiltração das células leucêmicas nos ossos. Dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão dupla e
desorientação são causados pelo comprometimento do SNC. Conclusão: Através da pesquisa foi possível concluir que
a leucemia que é o câncer do sangue não se desenvolve hereditariamente e sim é adquirida na vida. Ainda não se sabe
ao certo a origem da mesma, mas que tem tratamento e o paciente pode ser curado, com os diagnóstico precoce e a
classe em que a doença se encaixa pode ser curado. As pesquisas comprovam que ainda restam no organismo muitas
células leucêmicas doença residual, o que obriga a continuação do tratamento para não haver recaída da doença. O
tratamento varia de acordo com o tipo de leucemia linfóide ou mielóide, podendo durar mais de dois anos nas
linfóides e menos de um ano nas mielóides. São três fases: consolidação (tratamento intensivo com substâncias não
empregadas anteriormente); reindução (repetição dos medicamentos usados na fase de indução da remissão) e
manutenção (o tratamento é mais brando e contínuo por vários meses).
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER. LEUCEMIA. SANGUE. DIAGNÓSTICO. TRATAMENTO
__________________________
MILLANY MARIA DOS SANTOS SILVA
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA Nº 171 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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O USO DAS REDES SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING PARA MAXIMIZAR O LUCRO DAS
EMPRESAS
ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF
RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF
SIMARA NOLÊTO DA SILVA-FAESF
MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF

O uso das redes sociais trás inovações no mercado consumidor como estratégia de aumento nos lucros das
empresas. Desse modo, há uma maior garantia da longevidade da informação e dos mecanismos da
ampliação da empresa sobre os produtos e serviços, fazendo com que a função social estabeleça uma
relação de transparência com o consumidor. Com isso, verifica-se a necessidade da existência de um banco
de dados ágil e eficaz para o estabelecimento de relações de compra e venda entre o consumidor e a
empresa. De acordo com o SEBRAE, existem atualmente no Brasil 6,4 milhões de estabelecimentos, dos
quais, 99% são micro e pequenas empresas. Destas, a metade fecha antes de completar dois anos. Esse
artigo busca analisar o uso das redes sociais como estratégia de marketing para maximizar o lucro das
empresas. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica baseada em informações constantes em periódicos e
artigos científicos presentes em banco de dados como no scielo, que versam sobre o uso das redes sociais e
relações com o lucro das empresas. A escolha do tema surgiu da observação da utilização do marketing nas
redes sociais como meio criativo para expansão dos negócios e o impacto para as empresas decorrentes
dos lucros. Nesse sentido, meios alternativos são utilizados para a maximização dos lucros surgidos no meio
empresarial para seu crescimento através da ferramenta das redes sociais, muito utilizada mundialmente,
proporcionando uma visão mais ampla para divulgação dos produtos e serviços no âmbito nacional e
internacional. Verificou-se que as empresas ensejam maior objetividade com os mecanismos de divulgação
de tais informações nas redes sociais como estratégia de marketing. Analisando o fechamento prematuro
das empresas, através do marketing e das planilhas é possível acompanhar o crescimento das vendas. Com
isso, visando a função social da empresa, é necessária uma visão voltada ao bem comum, sem esquecer o
objetivo final que é o lucro. E através das redes sociais, meio de ampla visualização, o empresário se
beneficia à medida que induz o consumidor à compra. Assim, conclui-se que o marketing realizado nas
redes sociais além de aumentar os lucros, mostra também um meio de expandir rapidamente a imagem e
características essenciais das mercadorias e serviços, proporcionando aos clientes uma forma eficaz de
comunicação. Portanto, é necessário que as empresas utilizem as redes sociais como meios alternativos
para propaganda e como ferramenta para desenvolver uma maior lucratividade, bem como de forma
ampla e eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: MARKETING, PROPAGANDA, REDES SOCIAIS
__________________________
ALEXILDA NUNES DE HOLANDA
RUA OLEMAR ALVES DE SOUSA, 340B - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alexildanunes@hotmail.com
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O PAPEL DO ENFERMEIRO AUDITOR NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
FLAVIA MARIA LIMA ARAÚJO-FAESF
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

INTRODUÇÃO: A auditoria em enfermagem é um procedimento pelo qual as atividades de enfermagem são
verificadas, mensuradas e analisadas, em comparação com moldes preestabelecidos, por meio de revisões
das anotações de enfermagem que constam no Prontuário. O enfermeiro auditor é um profissional
representante de uma família organizacional emergente, é identificada na Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO/2002. O enfermeiro auditor desenvolve atividades que englobam o campo operacional
como: o acompanhamento das unidades de saúde, a verificação de denúncias de irregularidades, vistorias
nos projetos de credenciamentos de novos serviços, internamentos hospitalares, exames especializados
dentre outros. OBJETIVO: Descrever o papel do enfermeiro auditor na instituição hospitalar. METÓDOS:
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo exploratória e com abordagem qualitativa. A busca de artigos
foi realizada nas bases de dados LILACS, SciELO e BVS. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores
“auditoria em enfermagem” “enfermeiro auditor”, foram adotados, como critério de inclusão, aqueles
artigos que apresentavam especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção: idioma
português e artigos (entre 2006 e 2017). Em seguida selecionados os artigos que seriam utilizados na no
estudo, de 30 artigos, ao final foram analisados 15 artigos. RESULTADOS: O enfermeiro auditor tem como
papel avaliar sistematicamente a categoria da assistência de enfermagem ofertada ao cliente através da
apreciação dos prontuários, acompanhamento do cliente in loco e averiguação da compatibilidade entre o
procedimento realizado e os itens que compõem a conta hospitalar cobrados. Ainda possui o papel de
averiguar a legalidade dos fatos econômico-financeiros, através de uma prestação de contas a um superior,
e representa a função de controlar o processo administrativo, verificando se os resultados da assistência
estão de acordo com os objetivos. As imputações do enfermeiro auditor estão ainda direcionadas para
evitar desperdícios, reduzir custos e garantir que todos os processos e aparelhamentos reembolsáveis
empregados sejam cobrados nas contas hospitalares. CONCLUSÃO: Em suma, obtém-se que o papel do
enfermeiro auditor, como aquele que buscar avaliar a qualidade da assistência prestada através do que
está registrado, é de suma importância na instituição hospitalar. Dado que a função desempenhada pelo
auditor faz com que as falhas sejam localizadas e possivelmente sanadas pela administração, fazendo assim
com que a assistência seja prestada com qualidade, e ainda com que haja o racionamento do material
utilizado através da conscientização dos profissionais
PALAVRAS-CHAVE: AUDITOR; ASSISTÊNCIA; ENFERMEIRO
__________________________
FLAVIA MARIA LIMA ARAÚJO
RUA MAURO NEIVA - AEROPORTO
FLORIANO-PI CEP: 64808472 E-mail: flaviamarialimaarujo@gmail.com
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REFLEXOS DO TRABALHO NOTURNO NA SAÚDE DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM
TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF
MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

INTRODUÇÃO: O trabalho noturno (TN) surgiu há muito tempo, através da necessidade de organização da
sociedade, tornou-se mais frequente após a revolução industrial. O TN é comum em nosso meio, mas, pelo
fato de o corpo estar habituado para no período da noite descansar, esse trabalho acarreta diversos
problemas à saúde dos profissionais que se submetem, problemas psicológicos, sociais, e biológicos. O
trabalho à noite está ligado a um habitual oposto ao praticado pela comunidade em geral, causando um
mau funcionamento do organismo. Os profissionais de enfermagem atuam quer seja de dia, quer seja a
noite. O fato de escolherem trabalhar no turno da noite está ligado a necessidade de manter mais de um
vínculo empregatício e devido ao adicional noturno. OBJETIVO: Apresentar as consequências do trabalho
noturno para a saúde do profissional de enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica,
realizada do período de julho de 2017 a outubro de 2017, na qual realizou-se uma consulta utilizando
fontes como: livros, revistas e periódicos já publicados. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores
“trabalho noturno e enfermagem”, “trabalho noturno e saúde”. A busca dos artigos foi feita nas bases de
dados como LILACS, SCIELO, BIREME, BVS e MEDLINE. Os critérios de inclusão foram estudos abordando a
temática em questão, e publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos os publicados com mais de 10
anos e que não abordavam a temática estudada. RESULTADOS: O trabalho noturno, apresar de
proporcionar mais ganhos financeiros para a enfermagem, por permitir que o profissional tenha mais de
um vínculo empregatício, e ainda receba o adicional noturno, interfere de forma direta na saúde do
mesmo, provocando modificações no equilíbrio biológico, nos hábitos alimentares e no sono, que se explica
pelo fato de a noite, que era pra ser o horário de descanso do corpo, o profissional passa acordado,
comendo alimentos muitas vezes inapropriados para o horário, a perda de atenção, devido ao sono, a
acumulação de erros, ocasionados pelo cansaço na mente, no estado de ânimo, na vida familiar e social,
pois fica impossibilitado de ter momentos de lazer com a família e amigos. O sono em quantidade
diminuída causa modificações graves como deficiência motora, cansaço físico extremo, diminuição da
habilidade mental, o que vai interferir diretamente no sistema circulatório do profissional, digestivo,
nervoso, muscular, esquelético, gastrointestinal, e como consequências maiores virão o estresse, a fadiga,
o mau humor, irritação constante, dores de cabeça frequentes e depressão. CONCLUSÃO: Mediante todos
os agravos provocados à saúde do profissional de enfermagem por meio do trabalho noturno como fadiga,
diminuição das habilidades mentais, cansaço, dentre outros, faz-se necessário a amenizar os efeitos e
danos provocado por essa pratica tão nociva à saúde, porem necessária para o processo de assistência ao
paciente. Para que esses efeitos sejam sanados, é imprescindível que as instituições de saúde articulem
ações de prevenção e promoção da saúde, através da criação de lugares de descanso confortáveis com
camas adequadas, ambiente refrigerado, ventilado e silencioso e o fornecimento de alimentos nutritivos.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho noturno; Enfermagem; Consequências
__________________________
TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808440 E-mail: teresinhanepomuceno1993@gmail.com
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FEMINICÍDIO NO BRASIL
VITÓRIA LARA COSTA REIS ANDRADE-FAESF
LUAN NASCIMENTO ROCHA-FAESF
GEOVANNA RÊGO DE MACÊDO FEITOSA-FAESF
LARA CAROLINE MARREIROS MENDES-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
Feminicídio é a Morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, caracterizado por ameaças, intimidações,
violências sexuais e homicídios. São crimes de extrema crueldade e barbárie, cometidos por parceiros ou
ex-parceiros e são motivados pelo desprezo e sentimento de perda ou posse sobre o gênero. O feminicídio
representa a última etapa do uso da violência, que leva a morte e é precedido de abusos físicos e
psicológicos que tentam submeter a mulher ao autoritarismo e ao sentimento de posse do homem.
Partindo dessa problemática, a pesquisa teve como objetivo principal ampliar a repercussão da realidade
de milhares de mulheres e a conscientização da importância da proteção à mulher. Tratou- se de uma
pesquisa explorativa e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão sistemática. Foram encontrados 32
artigos no Google acadêmico e 2 artigos na Scielo com as palavras Feminicídio/ Brasil, que tratam sobre
feminicídio no Brasil.Foi possível demonstrar que assim como a lei Maria da Penha desempenhou um papel
importante de ressignificação do Direito criando aparatos jurídicos que protejam as mulheres vítimas de
violência, no mesmo sentido a lei do feminicídio serve como instrumento de transformação do Direito, na
medida em que disputa o espaço que pode assegurar a eficácia de responsabilização.
PALAVRAS-CHAVE: FEMINICÍDIO, BRASIL
__________________________
VITÓRIA LARA COSTA REIS ANDRADE
RUA JOSÉ OLEGARIO, 418 - ALTO DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64807150 E-mail: larinha.reis@hotmail.com
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DOR: QUINTO SINAL VITAL
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

INTRODUÇÃO: A definição de dor abrange uma vivencia subjetiva, que muda de organismo para organismo, e pode ter
vínculo com dano real ou potencial dos tecidos, ela pode ser referida de duas formas: tanto em termos dos danos real
ou potencial quanto por ambas características. Sendo aceita ou não esta definição, a dor é tida como uma situação
legitimamente subjetiva e pessoal. A concepção de dor é descrita como uma experiência multidimensional, variando
na qualidade e na intensidade sensorial, e com isso é interferida por modificáveis afetivo-motivacionais. É
imprescindível a ciência dessas considerações para facilitação do processo de percepção da dor, para assim descrever
os domínios que fazem parte de sua composição, os meios que serão usados para a avaliação e por fim as táticas para
assegurar seu controle. OBJETIVO: Descrever a importância de avaliar a dor como um quinto sinal vital. MÉTODOS: A
pesquisa em questão é uma pesquisa bibliográfica, que foi realizada através de consultas em livros, revistas e
periódicos publicados de 2000 a 2017. Os artigos foram pesquisados utilizando descritores como “dor”, “quinto sinal
vital”, essa pesquisa foi realizada na base de dados LILACS, ScIELO, BVS e no site de buscas GOOGLE ACADÊMICO. Os
critérios de inclusão foram os estudos que abordassem o tema em estudo com publicação nos últimos 17 anos, foram
excluídos os publicados com mais de 17 anos e que consequentemente não abordavam o tema da pesquisa.
RESULTADOS: A cultura é um divisor no que se refere às ações do indivíduo, ela define as crenças, atos, percepções,
emoções e tem ainda um forte efeito na compreensão ou não da dor. Certifica-se essa influência quando se observar
que o mesmo estimulo doloroso que é suportável para um paciente, não é para outros. A cultura tem ainda, forte
influência sobre as ações dos profissionais de saúde o que espelha diretamente no manejo da dor. Grande parte do
profissionais, fundamentados em suas experiências de vida buscam fazer a avaliação da dor de modo superficial, e
não dão a devida importância a esse evento. A primeira abordagem ao paciente é realizada pelo profissional
enfermeiro, que é incumbido de averiguar os sinais vitais do sujeito (temperatura, pressão arterial, frequência
cardíaca e respiratória), do mesmo modo a queixa do usuário que muitas vezes é a dor. A avaliação da dor como
quinto sinal vital é importante, pois sem ter acesso as informação da dor, é impossível mensurá-la e assim traçar um
plano terapêutico para o indivíduo, com a avaliação feita de forma adequada torna-se provável traçar se os riscos de
um determinado tipo de tratamento sobrepujam os danos provocados pelo problema clínico. Uma avaliação eficaz da
dor traz ainda na sua importância a permissibilidade de examinar a sua natureza, seu local de origem, suas ligações
emocionais, motivacionais, cognitivas, e até mesmo as de personalidade do sujeito. É ainda importante a avaliação da
dor como quinto sinal vital pois aumenta o campo de conhecimento a respeito da mensuração da dor, diante disso a
avaliação da dor permite desenvolver ou utilizar medidas para o seu alívio, o que vai gerar no indivíduo conforto e
bem estar, que são medidas capazes de promover saúde. CONCLUSÃO: A importância da avaliação da dor abrange
desde o seu conhecimento até o traçado de um plano terapêutico adequado de acordo com o tipo de dor, localização,
irradiação dentre outros. Trata-se de um processo pouco valorizado nos dias atuais, muitos profissionais da saúde não
dão a devida importância a dor do indivíduo, dificultando assim, muitas vezes, o tratamento adequado. Em suma
diante do exposto faz necessário capacitar os profissionais de saúde para que os mesmos avaliem de forma
humanística e adequada a dor como um quinto sinal vital.
PALAVRAS-CHAVE: Dor; Sinais vitais; Pacientes.
__________________________
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CENTRO
NAZARÉ-PI CEP: 64825000 E-mail: thay.naragomes@hotmail.com
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REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
LUZIANO RIBEIRO AZEVEDO-FAESF
AMANDA APARECIDA PAULO DA SILVA-FAESF
YTHANARAYRA FERNANDES VIEIRA-FAESF
WESLEY DA SILVA SOUSA-FAESF
JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF
Introdução: a maioridade penal é a idade mínima que uma pessoa pode ser responsabilizada penalmente
por suas condutas criminosas. No Brasil a maioridade penal se dá aos 18 anos de idade. “Essa norma
encontra-se inscrita em três Diplomas Legais: 1) artigo 27 do Código Penal; 2) artigo 104 caput do Estatuto
da Criança e do Adolescente; 3) e artigo 228 da Constituição Federal” (JORGE, 2002). Após a aprovação da
PEC 171/93, pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 2015, o tema fomentou manifestação de
múltiplas e divergentes opiniões. Isso, porque o texto da referida PEC reduz, em alguns casos, a maioridade
penal de 18 para 16 anos. Objetivo: problematizar a temática da redução da maioridade penal, sugerir
medidas para diminuir a violência cometida por menores e apontar as possíveis consequências de tal
redução, caso seja aprovada de fato. Metodologia: tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva,
utilizando da técnica de revisão sistemática, cujos critérios de inclusão foram: artigos publicados de
maneira integral em português disponibilizado online. Resultados: foram encontrados diversos artigos no
site de busca "Google Acadêmico", sendo que apenas seis foram selecionados para a pesquisa, pois
apresentaram a metodologia utilizada (a de revisão sistemática) e adequaram-se ao objetivo deste
trabalho. Conclusão: com base em pesquisas e estudos realizados acerca do tema, adotamos posição
contrária à redução da maioridade penal, pois entendemos que educar é mais eficiente do que punir. A
educação é o meio mais operativo e efetivo para combater e diminuir os índices de violência e atos
infracionais perpetrados por menores no Brasil, desde que desenvolvida com compromisso e seriedade.
Para tanto, cabe ao Estado implementar políticas públicas e investir na educação em prol de garantir o
desenvolvimento social das crianças e adolescentes, ressaltando que, a família, juntamente com a
sociedade, deve contribuir efetivamente na educação e norteamento moral de seus jovens, evitando que
eles ingressem no mundo do crime. Ademais, a “realidade de nosso sistema prisional que pela sua
deterioração deixa de cumprir seu papel social e passa a formar verdadeiras facções criminosas
fortalecendo o submundo do crime em nosso país. A discussão se torna ainda mais polêmica quando se faz
notório que as raízes do problema estão fincadas em outras áreas da sociedade como educação, saúde,
moradia, etc.” (CARDOSO, et al, 2013). Acreditamos que não seja necessário imputar os menores infratores
a responder penalmente pelos seus atos, pois já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
regulando suas condutas ilícitas (atos infracionais) e disciplinando-os para a sua reinserção na sociedade.
Não podemos olhar somente o delito cometido pelo menor, precisamos entender a situação (social,
econômica e familiar) dele. No entanto, consideramos indispensável uma reforma no ECA, trazendo
punições mais rígidas para os crimes de maior gravidade (como crimes hediondos).
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA. IMPUTABILIDADE. EDUCAÇÃO. MAIORIDADE PENAL.
__________________________
LUZIANO RIBEIRO AZEVEDO
RUA SEROA DA MOTA - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: contasuporte.arq@gmail.com

276

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

CONSEQUÊNCIAS DO ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ATUANTES EM AMBIENTE
HOSPITALAR
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

INTRODUÇÃO: O trabalho exercido em unidades hospitalares é caracterizado de forma peculiar por
abranger várias situações-limite como vida/morte, saúde/doença que acabam por influenciar no bem-estar
do enfermeiro, já que este é o profissional que passa mais tempo com o paciente, podendo gerar estresse e
adoecimento. O estresse é definido como um estado de tensão que provoca uma quebra na estabilização
interna do organismo, ou seja, um estado de tensão patogênica. A desestabilização acontece quando a
pessoa precisa responder a alguma ação que ultrapassa sua capacidade adaptativa. OBJETIVO: Descrever as
consequências do estresse em profissionais de enfermagem que atuam em ambiente hospitalar.
METÓDOS: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura do tipo exploratória e com abordagem
qualitativa. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, SciELO e BVS. Foram pesquisados
artigos utilizando os descritores “estresse em enfermeiros “estresse em ambiente hospitalar,” foram
adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que apresentavam especificidade com o tema,
utilizando-se como critério de seleção: idioma português, sem delimitação temporal. Em seguida
selecionados os artigos que seriam utilizados na no estudo, de 20 artigos, ao final foram analisados 10
artigos. RESULTADOS: São muitas as consequências que o estresse gera nos profissionais de enfermagem,
dos quais: gera respostas fisiológicas que influenciam em processos corporais, como, por exemplo, a
elevação do funcionamento metabólico, cardiovascular e do sistema nervoso autônomo, levando ao
aumento do batimento cardíaco e aumento da pressão arterial. Com isso o estresse influencia na isquemia
miocárdica e nas arritmias cardíacas, causa ainda, náuseas, diarreia. O desgaste causado pelo estresse tem
como consequência o estado de Burnout, que é o estresse crônico em profissionais que desenvolvem
atividades que demandam um elevado grau de relação com as pessoas, por fim, pode haver como
consequência ao estresse angina, infarto e morte súbita, uma vez que aumenta o mesmo aumenta
secreção de catecolaminas, aumentando a pressão arterial, a frequência cardíaca, lipídios séricos e a
agregação plaquetária, ajudando, com isso, a formação de trombo arterial. CONCLUSÃO: Diante do
exposto, foi possível conhecer as consequências provocadas pelo estresse nos profissionais de enfermagem
que atuam em ambiente hospitalar, e para que haja redução dessas consequências faz-se necessário ações
como por exemplo: a realização reuniões periódicas de equipe, projeto das atividades e a valorização dos
distintos saberes com destaque nas experiências dos profissionais, em prol da saúde dos trabalhadores e da
qualidade do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: DESGASTE; ESTRESSE; ENFERMEIRO
__________________________
MARIA LAURA BARROS COSTA
RUA FRANCISCO PEREIRA LIMA - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: laura-lb1@hotmail.com
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PRIVAÇÃO DO SONO: REFLEXOS NA SAÚDE DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM
NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF
TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF
MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE5.-UESPI

INTRODUÇÃO: O sono é um estado primordial para a supervivência e seu fundamental papel é a recuperação corporal e
mental. A média de horas de sono diária é uma propriedade individual, que varia de 7 a 8 horas. A necessidade de cada
indivíduo em relação a quantidade de horas de sono pode variar, por mais que o recomendado seja entre 7 a 8 horas de
sono por noite, há aquelas que precisam dormir entre 4 e 10 horas de sono. Com isso observa-se que o sono que satisfaz
não é o que pode ser medido em horas, e sim aquele que independentemente da quantidade em horas, conseguiu reparar
as funções do indivíduo. O sono desempenha um papel biológico de elevada importância no processo de estabilização da
memória, mantendo as funções endócrinas normais, regulando a temperatura corporal, mantendo e reparando energia, e
ainda restaurando o metabolismo energético cerebral. Neste contexto é inserido os acadêmicos de enfermagem, que
geralmente estudam em tempo integral e no período da noite tem que estender o horário de estudos até mais tarde para
fazer atividades extracurriculares ou até mesmo curriculares como estudar disciplinas, fazer exercícios, dentre outros. Por
mais que o sono tenha intima ligação com o processo de manutenção da saúde, no âmbito acadêmico este assunto é pouco
abordado devido a cultura imposta de que acadêmicos devem dormir pouco e estudar muito, não havendo a devida atenção
para o fato de que essa privação de sono gerará um forte impacto na saúde mental, cognitiva, e física dos estudantes, que
no futuro serão os profissionais que em tese promoverão saúde. OBJETIVO: Descrever as consequências da privação do sono
na saúde de acadêmicos de enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que buscou descrever de forma
clara as consequências da privação do sono na saúde de acadêmicos de enfermagem. A pesquisa foi realizada em livros,
periódicos e revistas publicados nos últimos 20 anos, a busca dos artigos foi feita nas bases de dados LILACS, ScIELO, e BVS.
O período de realização da pesquisa foi de outubro de 2017 a novembro de 2017. RESULTADOS: A privação do sono em
acadêmicos de enfermagem leva a graves consequências tanto a curto como a longo prazo. A curto prazo destaca-se
diminuição na eficácia do processamento cognitivo, diminuição do período de reação e responsividade atencional,
comprometimento da memória, oscilação de humor, redução da motivação, interesse e ainda concentração, elevado nível
de sonolência. A longo prazo refere-se a redução da força física, envelhecimento antecipado, redução da força muscular,
modificações no metabolismo, modificações endócrinas, imunológicas, alterações na visão, cefaleia e dores nas articulações,
e redução do apetite sexual. Ocorrem ainda alterações nos meios de regular a função cardiovascular que leva ao
aparecimento de enfermidades cardiovasculares a citar distúrbio endotelial venoso, elevado nível de atividade do sistema
nervoso simpático em descanso, modificação dos níveis pressóricos, modificação na temperatura corpórea, aumento do
apetite e ingestão de alimentos calóricos, redução dos níveis de saciedade o que gera obesidade, causa ainda resistência à
insulina, modificação do metabolismo de gorduras, queda no desempenho acadêmico devido à falta de concentração
ocasionada pelo sono acumulado. CONCLUSÃO: A partir dos resultados apresentados neste estudo é possível inferir que
muitas são as consequências geradas pela privação do sono na saúde de estudantes como cefaleia, distúrbios no
metabolismo, distúrbios cardiovasculares, diminuição de força muscular, dentre outros. Em virtude disto, faz-se necessário
criar ou estabelecer medidas de prevenção dessas consequências, por meio de práticas de alimentação saudável, práticas de
atividades físicas, dentro e fora do meio acadêmico, e ainda diminuição na carga horária para que não sobrecarregue os
acadêmicos. A criação de locais dentro das universidades onde haja atendimento médico para os profissionais é uma
solução para possíveis urgências ligadas às consequências apresentadas.
PALAVRAS-CHAVE: PRIVAÇÃO DO SONO; ESTUDANTES DE ENFERMAGEM; SAÚDE
__________________________
NAYLANE DE JESUS FERREIRA
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com
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ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO: SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM
RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF
TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI
MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF
FLÁVIA MARIA LIMA ARAÚJO-FAESF
MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

INTRODUÇÃO: O trabalho desempenhado pela enfermagem é evidenciado pela assistência prestada de
contínuo ao paciente. Isto provoca uma permanência maior em contato de forma direta com o paciente
durante a jornada de trabalho. Com isso, é possível inferir que estes profissionais estão propícios a um grau
de risco ocupacional elevadíssimo, evidenciando a exposição a materiais ou agentes biológicos. Dentro de
leque de doenças que podem ser transmitidas através do vínculo paciente com profissional de saúde podese citar aquelas com os patógenos ligados ao sangue das quais as mais comuns são os Vírus das Hepatites B
e C, e o HIV. Para a prevenção desses acidentes faz-se necessário a utilização de forma adequada dos
equipamentos de proteção individual. OBJETIVO: Elencar os principais sentimentos vivenciados pelos
profissionais de enfermagem pós acidente com material biológico. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica, realizada do período de agosto de 2017 a outubro de 2017, na qual realizou-se uma consulta
utilizando fontes como: livros, revistas e periódicos já publicados. Foram pesquisados artigos utilizando os
descritores “acidentes com material biológico na enfermagem”, “enfermagem e acidentes de trabalho”. A
busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BVS e MEDLINE. Os critérios de inclusão
foram estudos abordando a temática em questão, e publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos os
publicados com mais de 10 anos e que não abordavam a temática do estudo. RESULTADOS: Diante da
pesquisa, é possível elencar como sentimentos vivenciados pelos profissionais pós acidente com material
biológico: o medo de ter contraído alguma doença sem cura, ansiedade, nervosismo, desespero, tristeza,
depressão, sofrimento psíquico, desorientação, angústia, preocupação, pânico, preocupação com a família,
raiva, descrédito nos homens e apego à religiosidade, preconceito e discriminação, culpa, dor, preocupação
com o paciente e nojo. Estudos apontam que o medo está ligado principalmente à contaminação com vírus
da Hepatite B e C e HIV. Os sentimentos manifestos após a exposição a fluidos biológicos, como o medo de
adoecer e a culpa inconsciente do acidente, induzem no profissional além do sofrimento psíquico, o
desprazer, descontentamento com o trabalho. Dentre todos estes sentimento, os que obtiveram maior
ênfase na pesquisa foram: Medo, culpa, tristeza e raiva. CONCLUSÃO: Conclui-se diante do exposto que o
fato de o profissional de enfermagem ser participante contínuo no cuidado ao paciente, faz com que ele
esteja mais susceptível aos acidentes com materiais biológicos. Os principais sentimentos vivenciados pelos
profissionais pós acidente com material biológico foram: medo, culpa, tristeza e raiva. Para diminuir ou
sanar os acidentes com material biológico as instituições de saúde devem oferecer e forçar os profissionais
a utilizarem os Equipamentos de Proteção Individual, para assim, criar barreiras para diminuir o número de
casos.
PALAVRAS-CHAVE: MATERIAL BIOLÓGICO; SENTIMENTO; PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
__________________________
RAYANE MIRANDA SOUSA
TRAVESSA FRANCISCO ALVARENGA - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com
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INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM FACE DO SISTEMA PRISIONAL
LERYSSON BRUNO DE OLIVEIRA FARIAS-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
ADELMAR FERREIRA DE SOUSA-FAESF
ELIAS NETO-FAESF
JOÃO FERREIRA DE SOUSA-FAESF

Com base no atr.1º,III da Constituição Federal, o principio da dignidade da pessoa humana é regra matriz
dos direitos fundamentais e pode ser definido como o núcleo essencial do constitucionalismo moderno.
Assim, diante de colisões, a dignidade servirá para orientar as necessárias soluções de conflito. No entanto,
a sua aplicabilidade se torna ineficaz diante do mundo de fato, sendo tão somente uma utópia.O estado
democrático de direito vislumbra o equilíbrio entre a liberdade e a função punitiva do Estado, desta forma
que sejam respeitado os princípios constitucionais. Esse projeto visa, prevenir atos contrários as normas
jurídicas e evitar abusos da eficácia vertical. Essa pesquisa bibliográfica, de cunho,qualitativo,descritivo,
com base em dados documentais, verificou a necessidade de uma análise aprofundada em face da relação
Estado-apenado-sociedade.Os princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana
estabelecem relações capazes de limitar o poder punitivo do estado, ou seja, limitando a atuação do
aparato estatal, proporcionando garantias aos apenados. O principio aqui citado nasce da necessidade de
findar a autotutela. Sendo assim, transmitir o ônus para a jurisdição estatal no que tange a dirimir os
conflitos sociais. Desta forma, pode se afirmar que o principio da dignidade da pessoa humana, como
fundamento do estado democrático, põe o homem como o centro de toda organização política e do
próprio direito. Sendo assim, bom seria que a sociedade entenda que o direito é produto dela ,ou seja, não
se pode questionar a aplicabilidade ou a eficácia do direito, sem antes questionar os valores e costumes
oriundos a própria sociedade. Conclui-se que é dever do estado assegurar ao particular, mesmo que na
condição de detento, uma pena justa ,porém, sem esquecer da proporcionalidade, também em favor da
vitima. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS ARANHA. Guilherme Arruda; PIOVESAN, Flávia Coord – Direitos
Humanos:
fundamenta,
proteção
e
implementação.
Curitiba:
Juruá.
Vol
II
2009.
BARROS, Luiz Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito Constitucional contemporânea: a
construção
de
um
conceito
jurídico
à
luz
da
jurisprudência
mundial.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial, 6ª Ed. São Paulo: Saraiva 2006 vol 2.
CHIMENTI, Ricardo Cunha e outros. Curso de Direito Constitucional 3 ed. São Paulo: Editora Saiva 2006.
COMPARATO, Fábio Kander. A afirmação histórica dos direitos humanos 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009.

PALAVRAS-CHAVE: FUNDAMENTOS-UTOPIA-PROPORCIONALIDADE-PODER PUNITIVO-ABUSO DA EFICÁCIA
VERTICAL
__________________________
LERYSSON BRUNO DE OLIVEIRA FARIAS
R.CASTRO SILVA ,S/N - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: leryssonbruno95@gmail.com
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PRINCIPIO DA PUBLICIDADE: UM DIREITO OCULTO
LORENNA GOMES DA SILVA SIQUEIRA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
AMANDA SOARES-FAESF
VIVIANE EULALIA-FAESF
NADIA LEITE-FAESF
O princípio da publicidade no ato da administração pública é aplicável a todos os poderes e em todos os
níveis de governo, ou seja, é transparente que é vedado o sigilo e o público tem o direito de ter
conhecimento sobre todos os processos administrativos, exceto os proibidos, expressamente por lei, para
manter a intimidade e o sigilo. Esse principio é importantíssimo para fortalecer o vinculo do cidadão com o
Estado, e assim fazer com que a sociedade tenha mais proximidade com os serviços de natureza pública,
sabendo os recursos que estão sendo utilizados e os trabalhos que seus gestores estão desenvolvendo, ou
seja, o cidadão confere objetivamente a eficácia do ato. O objetivo deste trabalho é evidenciar a
aplicabilidade da publicidade na administração pública, assim como abordar o tema na visão da previsão
jurídica, na qual a transparência dos atos públicos é essencial para a participação e acompanhamento das
atividades de gestão, proporcionando que a sociedade organizem ação popular, estabelecendo formas de
controle. O presente trabalho foi feito a partir de resumos científicos sobre o tema e de pesquisas
históricas. Conclui-se, portanto, que a publicidade faz-se necessário para que o ato administrativo seja
oponível às partes e a terceiros, permitindo que o cidadão tenha clara noção dos seus direitos e deveres no
âmbito da Administração Pública, fazendo jus a transparência dos seus projetos. O acesso da sociedade às
informações públicas não pode ficar a vontade própria, visto que a publicidade dos atos é um valor
constitucional que deve ser observado e respeitado, sendo usada como um ferramenta para combater ou
diminuir a corrupção e os danos provocados na coletividade.
PALAVRAS-CHAVE: Administração Pública; Transparência; Ato Público
__________________________
Lorenna Gomes da Silva Siqueira
RUA NICOLAU WAQUIM - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: loregomes@hotmail.com
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VIVÊNCIAS DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
MARTTEM COSTA SANTANA-UFPI
INTRODUÇÃO: A Unidade Terapia Intensiva Neonatal se configura como um ambiente onde os avanços e a
intervenção profissional, se voltam principalmente para a recuperação do neonato.OBJETIVO: O estudo
tem como objetivos investigar, nas produções científicas, as vivências do acompanhamento familiar em
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Descrever a vivência dos pais na UTI-N; Evidenciar a contribuição
da família no cuidado a criança internada na UTI-N. METODOLOGIA: Foram utilizados 13 artigos
encontrados na LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde) no SciELO (Scientific
Electronic Library Online) e Revistas Eletrônicas Online. Utilizaram-se como os descritores: “Família”, “Pais”,
“Recém-nascidos” e “Unidades de Terapia Intensiva Neonatal”. RESULTADO: A permanência dos pais em
tempo integral no ambiente hospitalar, sua participação no cuidado e a natureza das relações entre
crianças, pais e profissionais têm desencadeado novas formas de organização da assistência à criança
hospitalizada. Assim, torna-se necessário dirigir o olhar para a família como objeto de cuidado, num
processo de relações e intervenções para além do cuidado clínico. As mães assim o fazem por
reconhecerem a importância de sua presença na UTI, como fator decisivo para a melhora do estado clínico
e recuperação da criança. Além disso, reconhecem ser esta uma forma de transmitir ao filho, a mensagem
de que o mesmo é amado e de que sua recuperação é desejada pela família. CONCLUSÃO: Através do
estudo percebeu-se, que se faz necessário que a equipe multiprofissional de saúde que assiste o RN de alto
risco na UTI-N, deve procurar estar atenta para a multidimensionalidade desse fenômeno, visto que a
hospitalização traz uma situação de ruptura no contato íntimo entre os pais e o recém-nascido. Percebe-se
que o comportamento afetuoso é um fator primordial, que irá promover o desenvolvimento do bebê,
possibilitando a formação de vínculos com os pais, fazendo com que estes sintam-se cada dia mais seguros,
contribuindo para o tratamento e para recuperação do RN..
PALAVRAS-CHAVE: UTI NEONATAL; CUIDADOS; FAMILIA
__________________________
JONALBA MENDES PEREIRA
AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE, 2103 - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: girassol_21@hotmail.com
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FISIOTERAPIA APLICADA AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER
MIKE DRAIHER DA SILVA-FAESF
HÉLIO JUNIOR-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
Introdução: Câncer é um nome dado a um grupo de mais de 100 doenças que têm em comum o
crescimento fora do controle das células, que invadem algumas partes do corpo. Assim, gerando um tecido
anormal e formando um tumor, e ainda existindo 2 tipos de tumores os malignos e benignos. Objetivos da
fisioterapia . Através da fisioterapia oncológica a fisioterapia vem desempenhando um importante papel na
prevenção e minimização dos efeito adversos do tratamento do câncer , que acomete um grande número
de pessoas. A fisioterapia reduz os riscos de complicações e pode restaurar a integridade cinético-funcional
de órgãos e sistemas. Resultados: Um estudo realizado por Dahlin & Heiwe que entrevistaram pacientes
que participaram de fisioterapia no âmbito dos cuidados paliativos câncer, foi descoberto que eles
experimentaram várias sensações de motivação e incentivo, alívio da dor e bem-estar, a esperança de uma
melhoria de tempo limitado em uma área específica tratada porém também em outra análise o Dr Daniel
Xavier Constata que a fisioterapia especializada em oncologia melhora também a funcionalidade,
aumentando a taxa de reinserção social. Para tanto, utilizamos ferramentas e aparelhos que auxiliam na
mobilidade. O foco para o tratamento do paciente com câncer deixa de ser somente a cura e o controle da
doença. A fisioterapia colabora ativamente na manutenção da qualidade de vida, desde o diagnóstico até o
final do tratamento. Reabilita, condiciona e adapta o paciente à sua nova condição. Dispõe de inúmeros
recursos específicos, que são utilizados de acordo com as necessidades individuais de cada paciente,
visando sempre o seu bem-estar. Metodologia: O material e método utilizado aqui para produção desse
artigo científico foi leituras em livros relacionados a fisioterapia oncológica e em artigos científicos
relacionados a esse tema. Considerações finais: Aqui procuramos mostrar o importante papel da
fisioterapia oncológica em relação ao tratamento paliativo na reabilitação cinético-funcional de órgãos e
sistemas dos pacientes no pós operatório também enfatizando a importância no pré operatório
PALAVRAS-CHAVE: RESUMO ARTIGO ONCOLOGICO
__________________________
MIKE DRAIHER DA SILVA
RUA ELIAS OKA 1697 - IRAPUA 1
FLORIANO PI-PI CEP: 64800385 E-mail: mikedraiher@gmail.com
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ALEITAMENTO MATERNO: CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DAS MÃES DE UMA UBS DE FLORIANO
ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES-UESPI
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
THAYNÁ ANDRADE DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é a mais importante estratégia natural de vínculo, proteção e
nutrição para a criança e constitui a mais eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil,
sendo importante principalmente nos primeiros seis meses de vida, pois é essencial para que a criança
tenha um bom crescimento e desenvolvimento. Ao escolher o aleitamento materno exclusivo, a mãe provê
alimento ao filho, promove a sua saúde e fortalece o contato afetivo, vínculo que se inicia na concepção,
cresce durante a gestação e se fortalece com a amamentação. OBJETIVO: Investigar o conhecimento das
mães de UBS de Floriano sobre o aleitamento materno. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa exploratória
descritiva de caráter qualitativo obtidos através de revisão bibliográfica e de campo na UBS Vianna de
Carvalho em Floriano/PI. RESULTADOS: Os dados encontrados são considerados satisfatórios. Pois o
resultado da pesquisa na UBS Viana de Carvalho evidenciou que as mães têm conhecimento da importância
do aleitamento materno para a criança, mostrando que as mesmas têm uma visão sobre os benefícios e
vantagens, como também os malefícios que podem ser acarretados dela ausência ou não exclusividade
dessa alimentação. Demonstrando também, os seus conhecimentos sobre o indispensável apoio dos
profissionais de saúde para orienta-las no processo de amamentação e de mostra-las que poderá aumentar
a prevalência do aleitamento materno exclusivo até a idade recomendada pelo Ministério da Saúde.
CONCLUSÃO: Nesse contexto percebe-se que as mães têm conhecimento da importância, benefícios e
vantagens do aleitamento materno para a criança, não apenas como uma prática alimentar, mas também
um momento importante de contato e estreitamento dos laços entre a mãe e o filho. Além da eficiência
dos profissionais da saúde para orientar e desenvolver programas educativos de estímulo ao aleitamento
materno em defesa da saúde, tanto do lactato quando da lactante por meio da amamentação.
Corroborando que, o contato entre mãe e filho se torna um momento afetivo, de prazer e de aproximação
da criança, permitindo transferência de carinho e afeto bilateral. Desta forma, os profissionais de saúde
devem continuar atuando de forma eficaz na promoção, na proteção, no apoio e estimulo ao aleitamento
materno.
PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO, PERCEPÇÃO, AMAMENTAÇÃO, ENFERMAGEM
__________________________
ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES
AV. FRANCISCA ALVES RODRIGUES - NOVO CAJUEIRO
DOM EXPEDITO LOPES-PI CEP: 64620000 E-mail: rodriguesleticia02@outlook.com
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A GUARDA DOS FILHOS NO ÂMBITO INTERNACIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS REMOTAS
TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
KAMILLA DOS SANTOS AMORIM-FAESF
HERICA TAMMARA DE PAULA GOMES E SILVA-FAESF
JAKELINY ARAUJO LOPES-FAESF

O número de relacionamentos entre brasileiros e estrangeiros aumenta exponencialmente em razão da
facilidade de intercâmbio entre países. Assim, quando é configurado um casamento seguindo de uma
eventual separação a definição da guarda dos filhos menores do casal torna-se uma questão divergente
entre os interesses particulares dos genitores já que ambos almejam possuírem a guarda dos rebentos e têlos sob seus cuidados. A Convenção de Haia através do chamado Princípio da Residência Habitual
determina que quando houver conflitos em relação a guarda de menores esses se tiverem sido levados sem
o consentimento de um dos seus responsáveis deverá retornar ao seu anterior domicílio e ali iniciar o
processo de guarda. O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão da guarda dos filhos menores,
após a separação de pais que residem em países distintos. Utilizou-se da metodologia exploratória e
descritiva bem como a técnica de revisão bibliográfica a partir de obras especializadas e artigos científicos.
Diante das realizadas pesquisas, é notório os inúmeros casos concretos das dificuldades que os ex nubentes
encontram após a dissolução do casamento. A Legislação Brasileira estabelece que a guarda será unilateral
ou compartilhada. Mas a guarda compartilhada torna-se cada vez mais distante quando os pais tem
domicílios em países diferentes, assim será usado o sistema jurídico do direito internacional para a
resolução do litígio. Conforme os dados do Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos
Humanos e do Ministério das Relações Exteriores (2016) o Brasil possui 376 casos envolvendo Disputas
Internacionais pela guarda de filhos de brasileiras com estrangeiros, ou brasileiros separados que vivem no
exterior. No entanto, são grandes as dificuldades de se julgar processos que versam sobre esse assunto por
se tratarem de processos com temáticas delicadas e pessoais de conflitividade emocionais. Conclui-se que
quaisquer casos que envolvam direitos de crianças e adolescentes, independente das legislações
conflitantes, tem que se ter como norte a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente.
PALAVRAS-CHAVE: GUARDA DOS FILHOS; DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO; SUPREMACIA DO INTERESSE
DO ME
__________________________
TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: tami.cpo@gmail.com
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PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO HOSPITAL
REGIONAL TIBÉRIO NUNES EM FLORIANO PIAUI
NEANDEARA DIAS JACOBINA-FAESF
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF
RONDERSON DA SILVA SARAIVA-FAESF
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

Introdução: Alguns profissionais da área da saúde fazem relativizações do tipo saúde não tem preço, mas
tem custo, e formulam questões do tipo como compatibilizar equidade com eficiência, visando a perceber
de onde viria a sobrevivência dos hospitais e sua viabilidade econômico-financeira. Quando se fala em
sistema de distribuição de medicamentos, de fato está se falando da forma como os medicamentos e
materiais médico-hospitalares serão levados aos setores do hospital e sobre tudo como irão chegar ao
paciente, tornado- se essencial a escolha do sistema mais adequado a ser utilizado pelo hospital. Objetivo:
Avaliar a percepção dos funcionários sobre o sistema de distribuição de medicamento do Hospital Regional
Tibério Nunes em Floriano – PI. Metodologia: Mediante autorização da direção do Hospital Regional Tibério
Nunes de Floriano – PI, e assinatura do TCI (Termo de Consentimento da Instituição), todos os funcionários
selecionados para o estudo foram previamente orientados com relação ao procedimento, que consistiu em
responder um questionário semiestruturado , nos meses de setembro e outubro de 2017, com dados
relacionados ao conhecimento do sistema de distribuição adotado nas unidades da farmácia Hospitalar,
após assinatura do TCLE (Termo de Livre consentimento e esclarecido) para cada sujeito participante da
pesquisa. Resultados: A pesquisa mostrou que para 53,85% dos funcionários o atual e que o sistema de
distribuição está suprindo as necessidades do hospital considerando como principais fatores: “Estoque
atualizado controle e organização de material e medicamentos. Já para os 46,15% que afirmaram não estar
suprindo as necessidades do hospital, os fatores considerados por eles são: “Há muita falta de medicação
principalmente antibióticos essenciais, e que o sistema nem sempre funciona esta quase sempre fora do
ar”. Onde 76,90% disseram sim que estão satisfeitos com as atividades que desenvolvem na Farmácia
hospitalar, e 23,1% disseram que não estão satisfeitos com o trabalho que desenvolvem na Farmácia
hospitalar. Conclusão: Conclui-se que dentro do próprio sistema não há uniformidade, pois enquanto
alguns funcionários justificaram o sistema por não faltar medicamentos por o estoque esta atualizado,
existe funcionários que diz que o sistema não é bom justamente por faltar medicamentos. E que além disso
a maioria está satisfeito com o trabalho que realizam dentro da farmácia hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: PERCEPÇÃO, FUNCIONÁRIOS SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE
MEDICAMENTOS
__________________________
NEANDEARA DIAS JACOBINA
RUA LUZIA REZENDE - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
BARÃRO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: n.eandeara@hotmail.com
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ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
EM UMA PRAÇA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA
MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA-FAESF
IZABELA CRISTINA PEREIRA-FAESF
LORENA DA ROCHA BARROS SOUSA-FAESF
PAULO CÉSAR DE CARVALHO ROSA OLIVEIRA-FAESF

Introdução: Entre os hábitos que podem proporcionar a qualidade de vida e a longevidade do ser humano,
a alimentação é um dos principais. Os estudos apontam para um aumento expressivo da expectativa de
vida dos idosos, entre tantos fatores que favorecem a essa mudança, podemos apontar a efetividade em
uma dieta a base de uma nutrição saudáveis, práticas de atividades físicas e, consequentemente, a
melhores padrões de saúde. Objetivos: Verificar o consumo alimentar e o estado nutricional de idosos
praticantes de atividade física em um clube particular do município de São João dos Patos/MA.
Metodologia: A pesquisa foi do tipo quantitativo, com natureza descritivo-exploratória. Foi feita por meio
de um Questionário de Frequência Alimentar, questionário socioeconômico e um questionário de
frequência de atividade física com questões fechadas com usuários da praça pública de São João dos
Patos/MA com 31 idosos com idade de 60 á 85 anos. Além do inquérito foram coletadas as medidas
antropométricas de massa corporal, estatura, Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência de panturrilha
e circunferência de cintura. Resultados: Os resultados obtidos mostraram que a alimentação dos
participantes é muito monótona, e que os costumes alimentares não beneficiam os idosos, pois em sua
maioria apresentam patologias que são consequência do comportamento e das escolhas alimentares.
Através dos dados antropométricos adquiridos foi constatado que 92,6% dos idosos estão entre o estado
de sobrepeso para obesidade. Conclusão: Além disso, concluiu-se que, a partir de reflexões sobre essas
questões, seja possível enriquecer a noção de alimentação saudável buscando uma mudança nos hábitos
alimentares, com o consumo voltado para a quantidade necessária para suprir as necessidades nutricionais,
por meio de alimentos ou por meio de suplementação alimentar com o intuito de melhorar a qualidade de
vida desses idosos.
PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO. HÁBITOS ALIMENTARES. IDOSO. SAÚDE
__________________________
MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA
RUA SAO JOAO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: ferreirasilvabeatriz21@hotmail.com
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SUCESSÃO DO COMPANHEIRO: INSEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES.
CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO-FAESF
EROTILDES GOMES DE ARAÚJO TOLENTINO-FAESF
EVANDA MARIA DE CARVALHO MOREIRA-FAESF
TATIANE DUARTE ALMEIDA TOMAZ-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
A União Estável, entendida como a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir
família foi por muito tempo objeto dos mais diversos embates doutrinários e jurisprudenciais em virtude do
estabelecido no artigo 1.790 do Código Civil de 2002, uma vez que o descrito no citado artigo trazia uma
enorme diferença de tratamento entre o cônjuge e o companheiro, no que se refere à sucessão destes dois
sujeitos, apesar do amparo constitucional ao instituto da União Estável. Recentemente, o Supremo Tribunal
Federal ao discutir a matéria em dois de seus Recursos Extraordinários, quais sejam, 646721 e 878694,
colocou fim aos embates acerca desse tema, equiparando o cônjuge ao companheiro. Por outro lado,
depois da decisão da Suprema Corte outros questionamentos surgiram, ligados as vias extrajudiciais, no
que se refere à obrigatoriedade de seguir o decidido outrora pelo STF, já que não houve resolução emitida
pelo Senado Federal no sentido de suspender a execução do artigo 1.790 do Código Civil, de forma que
outras esferas podem dar a um mesmo fato solução diferente do estabelecido nos órgãos judiciais,
formando uma possível insegurança jurídica com relação as decisões tomadas em cada esfera(judicial e
extrajudicial). Este trabalho tem como objetivo esclarecer quem são os legitimados a obrigar outros órgãos
não vinculados ao judiciário a aplicarem a inconstitucionalidade do artigo 1.790, bem como, analisar a
possível insegurança jurídica criada em virtude de a decisão não ser até o momento “erga omnes”. Assim, o
que seria a solução para diversos núcleos familiares formados pelo instituto da união estável acaba por
resolver parte da problemática iniciada há alguns anos. O presente trabalho tem como metodologia a
pesquisa bibliográfica e documental, com fulcro em artigos, livros e jurisprudências. Portanto, tendo em
vista o que foi apresentado, apesar do grande avanço que se teve com os recentes julgados pelo Supremo
Tribunal Federal, observa-se ainda alguns pontos a serem esclarecidos e resolvidos, pois essas decisões
refletirão diretamente no ordenamento jurídico brasileiro e por conseguinte nas relações sociais.
PALAVRAS-CHAVE: SUCESSÃO. COMPANHEIRO. EXTRAJUDICIAL
__________________________
CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO
MILTON LAVOR - REDE NOVA
FLORANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carolinealencar96@hotmail.com
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TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO
EMERSON VIEIRA DE SOUSA LIMA-FAESF
WERES DA SILVA MATOS-FAESF
ALISON ALVES ANDRADE-FAESF
ANA MARIA DE SOUSA DIAS-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: O paciente H.L.C 34 anos internado no leito 72, é carpinteiro, solteiro, internado pelo motivo de traumatismo
crânio encefálico, sem fatores de riscos, reside em uma casa, higiene corporal: roupas limpa tem o habito de tomar banho
pela manhã, atividade de trabalho em pé, sono e repouso insatisfatório, As manifestações clínicas associadas ou
Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) estão diretamente relacionadas à gravidade e a área atingida pela lesão. Porém
normalmente a Alteração da consciência associado ao coma prolongado, estão presentes no Traumatismo Crânio Encefálico
(TCE) grave, permanecendo por várias horas, dias ou semanas quando há tumefação, hemorragia, contusão ou laceração do
córtex estão presentes na região do trauma. OBJETIVO: compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do
paciente. METODOLOGIA: trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatológica da doença
atual. RESULTADOS DISCUSSÃO: O paciente H.L.C 34 anos internado no leito 72, é carpinteiro, solteiro, internado pelo
motivo de traumatismo crânio encefálico, sem fatores de riscos, reside em uma casa, higiene corporal: roupas limpa tem o
habito de tomar banho pela manhã, atividade de trabalho em pé, sono e repouso insatisfatório, não realiza exercício
programado, depois do seu trabalho, realiza outra atividade em uma empresa, come comidas cruas e carnes vermelha, a
urina é eliminada menos de cinco vezes ao dia em relação a eliminação intestinal, há mudança de habito não tem relação
sexual. Ao exame físico é normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico, afebril, peso 74kg e altura 1.75,
normalidade no estado nutricional, acordado, deambula normal, possui lesões na pele, tem lesões no couro cabeludo, esta
com a visão normal, audição normal, sem a normalidades no nariz, possui falhas dentárias, pescoço, tórax e mamas sem a
normalidades, ausculta pulmonar normal, a oxigenação é pelo ar ambiente e o coração com o ritmo normal, pericárdio sem
alteração, esta com abdome plano, geniturinário com sonda vesical de demora, possui sensibilidade e força motora
preservadas em todas as extremidade nos membros superiores e inferiores, não utiliza medicamentos em casa. Atividade
interação social normal, toma decisões rapidamente para soluciona problemas, possui crença religiosa e o seu suporte
financeiro e de uso exclusivo de hospitais conveniados ao SUS, esta orientado em relação ao seu problemas, precisa de
ajuda em relação ao seu alto cuidado de esta otimista com seu tratamento. A escala de coma de Glasgow foi publicada
oficialmente por Teasdalee Jenne tem 1974, sendo um método simples e rápido que determinar a função cerebral dividida
em três seções: Abertura ocular, Melhor resposta verbal, Melhor resposta motora pontuando o paciente em um escore de
acordo com a melhor resposta, foi desenvolvida para medir o nível de consciência de pacientes com traumatismo craniano
grave e, objetivamente, mensurar a função em pacientes comatosos. Outro uso atribuído a escala é a divisão categórica da
gravidade do Traumatismo Craniano pela pontuação da escala em leve (13-15), moderada (9-12) e grave (inferior a 8).
(SMITH, 1994). O Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) ainda é classificado por Greenberg (1996), em Traumatismos
cranianos fechados, quando não há ferimentos no crânio ou existe apenas uma fratura linear. Estes podem ser subdivididos
em: concussão referente a qualquer lesão estrutural macroscópica do cérebro, com destruição do parênquima cerebral
onde há edema, contusão, laceração ou hemorragia. Concussão é uma breve perda de consciência depois do traumatismo
sendo atribuída por uma desconexão funcional entre o tronco cerebral e os hemisférios e geralmente recobrem a
consciência antes de 6 horas (SARAH, 2012). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do estudo pôde-se verificar que TCE tem
como resultado déficits neurológicos que podem assumir vários aspectos determinado durante o exame médico,
geralmente as causa ocorrem com frequência em casos de acidentes automobilísticos que incluem a falta de precaução por
questão do uso do capacete ou a utilização de cinto de segurança entre outro.
PALAVRAS-CHAVE: TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO
__________________________
EMERSON VIEIRA DE SOUSA LIMA
RUA FRANCISCO PACHECO - SAMBAVA VELHA
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AÇÕES EDUCATIVAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO AUTOEXAME DAS MAMAS EM
MULHERES
KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
INTRODUÇÂO: câncer de mama é caracterizado pela presença de tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência
de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir descontroladamente, ocorrendo o
crescimento anormal das células mamarias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. É um grave problema de
saúde pública no Brasil. Sendo o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum em mulheres. A cada ano 22%
dos casos novos de câncer em mulheres são de mama (INCA, 2009). Isto ocorre devido um diagnóstico tardio, poucos trabalhos de
pesquisa na área, tardia decisão da mulher em procurar ajuda e inexistência da pratica do autoexame de mama (SARDINAS, 2009).
Sua incidência é relativamente baixa antes dos 35 anos, porém cresce rapidamente após essa idade, atingindo altos níveis de
morbimortalidade ao longo da vida. E para alcançar sucesso na luta contra o câncer de mama, é necessária a construção de um
programa preventivo e educacional, eficaz e abrangente. OBJETIVOS: Conhecimento sobre a abrangência do câncer de mama em
mulheres e a importância da pratica do autoexame das mamas, diagnóstico precoce e o envolvimento da assistência de
enfermagem neste contexto. MÉTODOLOGIA: Utilizou-se como referências de coletas de dados cinco artigos científicos e um
manual de diretrizes, sendo três artigos científicos do banco de dados SCIELO, um artigo científico do INCA, um artigo científico da
Revista Haban de Ciências Médicas e um manual do Ministério da Saúde, publicados entre os anos 2003 e 2013. Tratando de um
estudo qualitativo. Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam conceitos, autoexame das mamas e a atuação de
enfermagem. Já o de exclusão foram artigos que não se encontram disponíveis na integra em português.
RESULTADOES E DISCUSSÃO: O processo de carcinogênese é, em geral, lento podendo levar vários anos para que uma célula
prolifere e dê origem a um tumor palpável. Esse processo apresenta os seguintes estágios: iniciação, fase em que os genes sofrem
ação de fatores cancerígenos; promoção, fase em que os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada; e progressão,
caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível a célula. Fatores de risco: mãe ou irmã com câncer de mama,
antecedente de hiperplasia epitelial atípica ou neoplasia lombar, suscetibilidade genética comprovada, nuliparidade, menarca
precoce, menopausa tardia, primeira gestação de termo depois de 34 anos, obesidade, dieta gordurosa, sedentarismo, terapia de
reposição hormonal por mais de 5 anos, ingestão alcoólica excessiva. Manifestações clinicas: nódulo palpável, endurecimento da
mama, secreção mamilar, eritema mamário, edema mamário ou “casca de laranja” retração ou abaulamento, inversão,
descamação ou ulceração do mamilo, linfonodos axilares palpáveis. As formas mais eficazes de detecção para o câncer de mama
são o autoexame, o exame clinico e a monografia. O autoexame deve ser orientado pela profissional de enfermagem quanto a sua
importância e realização, sendo correto fazer mensalmente sempre a partir do sétimo dia subsequente ao inicio da menstruação,
observando possíveis alterações de tamanho, posição, forma da pele, aréola e mamilo. Podendo ser em frente ao espelho, durant e
ao banho, deitada e em pé, sempre com os braços relaxados, seguido das mãos na cintura e por ultimo com mãos atrás da cabeça e
concluindo apertando o mamilo para certificar-se que não existe secreção. CONCLUSÃO: O profissional de enfermagem exerce o
papel importante na prevenção da doença, desenvolvendo ações relacionadas ao rastreamento e detecção precoce do câncer de
mama e assistência de enfermagem as clientes já acometidas pela neoplasia. Suas principais orientações deve ser voltadas a
prevenção, sendo elas, a realização do autoexame das mamas, palestras educativas para comunidade, orientações e rastreamento
de grupos de risco e incentivo a realização de mamografias. Assim, permitindo à mulher a participação do controle de sua saúde e
estabelecimento de vinculo com o profissional de enfermagem, que é o profissional que em todas as fases de vida mais lhe
acompanha, atentando-se ao desenvolvimento de doenças e identificando precocemente alterações de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE MAMA, AUTOEXAME, PREVENÇÃO
__________________________
KEVIA DOS SANTOS SILVA
RUA COELHO RODRIGUES 152 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kevia.santos@hotmail.com
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FATORES DE ESCOLHA À VIA DE PARTO EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS MA
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF
MAIRES JORGE CORREIA-FAESF
INTRODUÇÃO: A escolha pela via de parto não é uma situação fácil, envolve uma série de fatores, entre eles os
socioeconômicos, culturais, religiosos, experiências familiares ou de conhecidos e até mesmo experiências anteriores. Há
também fatores atenuantes, como uma assistência ao pré-natal de qualidade, informações sobre os tipos, riscos e benefícios
de cada parto. Assim como existem fatores agravantes, que foge tanto das expectativas das gestantes quanto dos
profissionais.
OBJETIVO: Analisar os determinantes da escolha pela via de parto da mesma gestante em diferentes estágios da gestação e
no momento do parto. MÉTODO: Utilizou-se como referência de coletas de dados três artigos científicos, sendo dois artigos
científicos do SCIELO e um artigo cientifico “no prelo”, publicados entre os anos 2014 e 2015. Tratando de um estudo
transversal de finalidade qualitativa e quantitativa de uma amostra composta por 52 gestantes, entre 20 e 29 anos, em
união estável e pré-natal inadequado realizado em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) urbanas do município de São João
dos Patos – MA entre os meses de Novembro de 2014 a Setembro de 2015, embasados em visitas domiciliares em cada
trimestre gestacional às gestantes . RESULTADOS E DISCUSSÃO: A preferência pela via de parto, no início da gestação,
chegou a 44,23% para o parto normal, 36,54% para o parto cesariana e 19,23% sem preferência. A preferência pelo parto
normal esteve mais prevalente entre as primíparas. Assim como a maior preferência pela cesariana entre as multíparas. No
final da gestação, 64,58% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 25% pelo parto cesariana e 10,42% sem
preferência. Observa-se um aumento expressivo de preferência pelo parto normal entre as primíparas, associada à redução
expressiva da preferência pelo parto cesariana. No momento do parto, 60,42% das gestantes deram preferência pelo parto
normal, 33,33% pelo parto cesariana e apenas 6,25% não tinham preferência. Observa-se uma maior indecisão sobre a via
de parto entre as primíparas. Assim como um número expressivo de primíparas com preferência pelo parto normal e um
aumento pela preferência pelo parto cesariana. O resultado da pesquisa é que a preferência pelo parto cesariana esteve
sempre com maior prevalência entre as multíparas e motivada pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva
com o parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pelo parto cesariana foi motivada por
aspectos negativos com parto normal e o medo da dor no parto normal. E o principal motivo da escolha do parto normal
como via de parto, tanto em primíparas quanto em multíparas, foi a recuperação mais rápida. Atrelado a tal escolha, está a
baixa renda das mulheres e a necessidade de auxílio após uma cesariana. CONCLUSÃO: Conclui-se que há uma grande
preferência pela via de parto normal na maioria das gestantes, principalmente entre as primíparas, e uma alta incidência de
cesariana. Motivadas principalmente pela recuperação mais rápida, parto normal ser melhor e natural e os riscos da
cesariana. A preferência pelo parto cesariana esteve mais prevalente entre as multíparas e motivadas pela realização de
laqueadura, experiência anterior positiva com parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pela
cesariana esteve associada aos aspectos negativos com parto normal e medo da dor no parto normal. Porém, as
preferências das gestantes não foram levadas em consideração já que mais da metade dos partos tiveram desfechos via
cesariana. Além das cesarianas serem agendadas, ocorrerem antes do trabalho de parto e ter indicação duvidosa. O parto
normal não seguiu as orientações da OMS e do Ministério da Saúde para uma atenção obstétrica humanizada, sendo grande
parte dos partos induzidos com ocitocina e utilizados episiotomia e manobra de Kristeler no manejo. Portanto, deve-se
aprimorar e qualificar a assistência pré-natal e levar em consideração a opinião das gestantes quanto à escolha da via de
parto para uma tomada de decisão consciente e informada.
PALAVRAS-CHAVE: ESCOLHA DA VIA DE PARTO, PARTO VAGINAL, PARTO CESARIANA
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2
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A GLOBALIZAÇÃO E O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO.
RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ADRIANO DA GUIA DA SILVA-FAESF
FERNANDA NOGUEIRA VIANA E SILVA-FAESF
JOANA FERREIRA DA PAZ-FAESF
INTRODUÇÃO:A globalização é um processo de experiências econômicas,sociais,culturais e políticas entre
diferentes países do mundo.Esse é um processo antigo que marca presença historicamente desde as
grandes navegações europeias,mas foi a partir do século XX por volta da década de 1990 que a globalização
tomou proporções maiores.OBJETIVO:Observar a importância do Direito Internacional Privado nas relações
estrangeiras atuais.METODOLOGIA:Para a elaboração do presente trabalho,foi utilizada pesquisa
bibliográfica baseada na leitura de livros da área da geografia,história e jurídica,assim como artigos e
resumos da internet.As leituras foram realizadas no mês de Outubro de 2017.DESENVOLVIMENTO:O
número de empresas multinacionais(com estabelecimento em vários países) aumenta a cada ano,o
comércio internacional vive em ascensão desde a década de 80,o turismo internacional é forte e contratos
são celebrados cotidianamente no mundo por pessoas de diferentes nacionalidades.Para controlar essas
relações exteriores nós temos o Direito Internacional Privado,que é o conjunto de regras e princípios que
buscam solucionar conflitos relacionados as relações humanas internacionais,ou seja, relações que
extrapolam as fronteiras nacionais.No ordenamento jurídico brasileiro,a maioria das normas do DIPr
encontram-se na Lei De Introdução ao Direito Brasileiro-LINDB(Decreto Lei nº4657,de 4 de Setembro de
1942,com redação dada pela Lei nº12.376,de 30 de Dezembro de 2010)nos artigos 7º ao 19.Nessa lei tratase de assuntos do direito privado como o casamento,os direitos reais,direito das obrigações e direito das
sucessões.Alguns estudiosos criticam a LINDB,por ela não ter acompanhado as inovações dos tempos
atuais,o que leva muitas vezes o magistrado responsável a basear-se dentro de um caso concreto,em
costumes e jurisprudências.CONCLUSÃO:Podemos concluir que com o fortalecimento da globalização no
final do século XX,tivemos uma maior relação internacional entre os indivíduos e consequentemente maior
utilização do direito internacional privado,que é uma área do Direito que soluciona os conflitos existentes
entre os particulares nas relações exteriores.No Brasil a LINDB oferece a maioria das normas referentes ao
ordenamento estrangeiro.
PALAVRAS-CHAVE: GLOBALIZAÇÃO,DIREITO INTERNACIONAL,LINBD.
__________________________
Rafaela Ferreira de Oliveira
Rua Olemar Alves de Sousa - REDE NOVA
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GESTÃO DE PESSOAS NAS CONCESSIONARIAS DE VEICULOS DE FLORIANO PI
ALANE DE SOUSA SANTOS-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
JOÃO CARLOS CARVALHO GONÇALVES-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
A gestão de pessoas visa à cooperação entre os funcionários das organizações, para o alcance dos objetivos tanto
organizacionais quanto individuais. Constitui a rigor, uma evolução das áreas designadas no passado como administração
pessoal, relações industriais e administração de recursos humanos. Os objetivos a que queriam ser atingidos era a
verificação da importância da gestão de pessoas no desempenho das organizações e a conscientização do meio patronal dos
benefícios que uma equipe motivada e comprometida com o trabalho é capaz de gerar. Justificou-se a partir do momento da
inserção no curso bacharel em administração, nas disciplinas relacionadas a Recursos Humanos, onde estas mostravam que
a maior riqueza de uma organização são seus colaboradores, porque através deles tem-se o sucesso ou o fracasso de uma
empresa, já que estes são a parte viva da empresa. As empresas, desde meados da década de 80, vêm sofrendo sérios
desafios, tanto de natureza ambiental quanto organizacional: globalização da economia, evolução das comunicações,
desenvolvimento tecnológico, competitividade etc. nem todas conseguiram ajustar-se a esses desafios, e muitas das que
sobreviveram passaram por experiências, como a reengenharia, a terceirização, o downsizing, produziram consequências de
certa forma dramáticas para os funcionários das empresas. As criticas a esses procedimentos, aliadas a novas concepções
acerca do papel dos indivíduos nas organizações, determinaram, sobretudo a partir da década de 90, sérios
questionamentos á forma como vinha sendo desenvolvida a administração de recursos humanos nas organizações. Dentre
os vários questionamentos expressados a dúvida de como tratar essas pessoas como recursos, onde as mesmas sejam
tratadas como parceiros da organização. Como tais, passariam a serem reconhecidas como fornecedoras de conhecimento,
habilidades, capacidades e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência. Compreendidas desse
modo, as pessoas constituíram o capital intelectual da organização, e as organizações, deveriam, portanto, tratar seus
empregados como parceiros do negócio e não mais como simples empregados contratados. Desse modo a metodologia
aplicada nesta pesquisa, foi monográfica, visando explorar a temática escolhida com o intuito de analisar os fatores e
aspectos com o propósito de explanar um resultado significativo da pesquisa. A abordagem quali-quantitativa buscou uma
relação de causa e efeitos, procurando obter certa qualidade de dados através de questões objetivas, sendo tabuladas e
expressadas por meio de indicadores numéricos. A pesquisa foi concluída com o resultado do questionário retratado em
quantidades, percentagens e em numeral, desse modo, tornando a pesquisa mais rica, completa e integra, de modo que
atendeu a todos os problemas e objetivos abordados no presente trabalho. As naturezas abordadas nesta pesquisa foram as
seguintes: Descritiva, pois com a pesquisa descritiva, os dados são examinados, registrados, analisados, classificados e
decifrados, sem que o pesquisador intervenha neles. Isto significa que os acontecimentos do mundo físico e humanos são
estudados, mas não trabalhados pelo pesquisador. E Exploratória. São propósitos de uma pesquisa exploratória apresentar
maiores informações sobre determinado assunto, descomplicar a delimitação do tema do trabalho, definir os objetivos ou
formular as hipóteses de uma pesquisa ou até mesmo encontrar um novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em
mente. Concluindo assim, a pesquisa que nossa vida gira em torno de organizações e é preciso ser proativos, para que se
atenda aos propósitos. Existe a necessidade das pessoas, pois são elas que fazem o sucesso e necessita-se saber como tratalas, para que estas tenham um comportamento organizacional que venha a alcançar os objetivos propostos pela
organização. Acredita-se que gestão de pessoas é, sobretudo, saber agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e
monitorar, sendo todos somados e colocados em ação, para se obter êxito no crescimento e desenvolvimento de uma
organização e do alcance de objetivos de todos que estão inseridos no desenvolvimento da mesma, gerando assim uma
gestão sólida e de sucesso. PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DE PESSOAS. DESEMPENHO.CRESCIMENTO.
__________________________
ALANE DE SOUSA SANTOS
AV.SANTOS DUMONT 1470 C - AEROPORTO
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O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NA CONJUTURA HOSPITALAR
PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF
NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS-FAESF
REGILANE ALVES DE BARROS-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

Durante muitos anos as pessoas não tinham conhecimento da prática do Assistente social no âmbito
hospitalar. Hoje o trabalho é bem reconhecido sendo o assistente social o mediador entre o médico e
paciente, tendo o intuito de visar melhores condições para o mesmo e sua família. Segundo Batista (2004)
A prática vem se desenvolvendo e se tornando necessária para a atenção à saúde. O assistente social deve
trabalhar sempre voltado para atender as necessidades de seus usuários, compreendendo sua realidade
social atuando no planejamento e na promoção de uma vida mais saudável para a sociedade. Descrever as
relações evidenciadas sobre o papel do assistente social na conjuntura hospitalar. Tratou-se de uma
pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica bibliográfica. Os artigos analisados revelaram
que os Assistentes Sociais são inseridos na área da Saúde como referência aos pacientes, ajudando-lhes em
situações de fragilidade e vulnerabilidade, percebe-se que a atenção à saúde não está somente centrada no
enfoque médico, mas também nas diferentes intervenções cujas práticas envolvem a prevenção. A
principal atividade do serviço social está em atendimentos individuais que é o aconselhamento,
encaminhamento e o apoio psicológico, o Assistente Social deve ter um olhar acolhedor para com o seu
paciente e sua família garantindo-lhes melhores condições de atendimento. É necessário que seja analisado
o perfil do paciente para que o Assistente social possa trabalhar em busca da garantia de direitos,
explicando, facilitando e viabilizando o acesso a informações. Segundo Martinelle (2011) É de extrema
importância o assistente social no âmbito hospitalar porque ele tem um diálogo diferenciado junto ao
paciente, tendo como o diálogo uma das nossas maiores ferramentas de trabalho. A atuação do assistente
social no âmbito hospitalar se mostra indispensável por este ser um profissional que prioriza o atendimento
humanizado, pois no momento em que o paciente se encontra com problemas de saúde, este profissional
faz o acompanhamento de perto junto ao paciente, ajudando-o e esclarecendo todas as dúvidas e anseios
dos mesmos, como também presta atendimento aos familiares quando estes trazem suas dores, suas
queixas, seus medos. Dessa forma, o assistente social se faz necessário no âmbito hospitalar no sentido de
garantir o bem-estar do paciente e seus familiares.
PALAVRAS-CHAVE: ASSISTENTE SOCIAL. PACIENTES. AMBIENTE HOSPITALAR
__________________________
PALOMA KENNIA SILVA VENTURA
AV; BUCAR NETO N;2417 - BOM LUGAR
FLORIANO-PI CEP: 64804430 E-mail: palomaventura13@outlook.com
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TREINAMENTO NO ÂMBITO EMPRESARIAL
JAMES LIMA NEVES-FAESF
RONYESIO MIRANDA LIMA-FAESF
PEDROJORGE SILVA VELOSO-FAESF
GERALDO MARQUES RIBEIRO SEGUNDO-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF
O Treinamento é importante para pratica de atividades como também para a preparação técnica e do
desenvolvimento de competência comportamentais que auxiliem as pessoas a desenvolverem suas
atividades de forma mais eficaz possível. Temo como objetivo compreender a importância do treinamento
dos funcionários na empresa e suas vantagens. O trabalho envolve uma pesquisa minuciosa das
publicações de artigos científicos na área do treinamento empresarial. O resultado da pesquisa mostrou
que um dos maiores problemas das empresas é a formação profissional, e para solução desse problema é o
treinamento dos funcionários através de órgãos que tem objetivo auxiliar o desenvolvimento das
empresas. Por fim observamos que é um tema que mostra a necessidade e a cobrança de uma boa
formação profissional dentro de qualquer empresa tornando seus colaboradores mais capacitados para a
realização de atividades.
PALAVRAS-CHAVE: IMPORTÂNCIA TREINAMENTO EMPRESARIAL
__________________________
JAMES LIMA NEVES
RUA DA JUREMA II - AREIAS
amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: jameslima353@gmail.com
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LICITAÇÃO PÚBLICA: Aplicação da impessoalidade e isonomia para garantia do bem público
SONARA MARQUES TELS-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
CAMILA FRANCISCA GOMES ALVES-FAESF
JANINE DIAS DE SOUSA-FAESF
KAMILLA DOS SANTOS AMORIM-FAESF

Licitação é o procedimento, pelo qual a administração pública é obrigada utilizar, para realização contratual
de empresas privadas, com intuito de prestação de serviços públicos. Este sistema, tem como garantia a
obediência dos princípios constitucionais, proporcionando, a administração pública, uma vantagem
econômica na realização do contrato que poderá ser feito entre a mesma e particulares. O presente
trabalho teve por objetivo analisar a importância da licitação pública, para a realização de serviços
realizados pela administração pública. Utilizou-se da metodologia exploratória e descritiva na modalidade
revisão de literatura a partir de obras especializadas bem como artigos e legislação através da web. A
abertura do processo de licitação terá início com o edital, onde será encontrado todas as normas que
deverão ser observadas para a contratação. A Constituição Federal e a Lei 8.666/93 dispõe que licitação
tem como principal objetivo a satisfação do interesse público, respeitando-se os princípios constitucionais
da isonomia e da impessoalidade. Deve ser observado na hora da contratação além do melhor preço, a
melhor técnica, pois o Estado tem uma grande dependência com prestação de serviço e abastecimento, até
mesmo uma simples caneta utilizada pela administração pública, é motivo para tanto. São seis as
modalidades licitatórias, tendo suas características especificas, usadas de acordo com o objeto ou valor, e
sobre o procedimento administrativo licitatório, tem que ser formalizado, sendo o processo de licitação
instaurados em fases, porém nem todas as modalidades serão obrigadas a passar por todas as fases,
somente as mais complexas. Conclui-se que diante da complexidade de atividades realizada pela
administração pública é necessário o amparo direto a aquisição de bens e serviços prestados, de
procedimentos licitatórios para a escolha da melhor empresa, conforme aplicação dos princípios da
impessoalidade e isonomia.
PALAVRAS-CHAVE: Licitação; Prestação de serviço; Isonomia; Impessoalidade.
__________________________
SONARA MARQUES TELS
RUA JOSE CARIOLANDO 1271 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: sonaramarques@hotmail.com
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MOLA HIDATIFORME
KAYRONE DIAS DE CARVALO-FAESF
MARINEIDE ALVES-FAESF
SÔNIA ALVES-FAESF
HILDEANY DIAS LIRA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

Mola hidatiforme é um tumor benigno irregular que se desenvolve a partir de tecido placentário em fases
precoce de uma gravidez em que o embrião não se desenvolve normalmente, se apresenta sob a forma de
um aglomerado de vesículas semelhantes à um cacho de uvas. Sua etiologia é desconhecida. O objetivo
identificar com base em uma revisão de literatura aspectos relacionados a incidência e tratamento da mola
hidatiformes. A pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico, a finalidade e identificar as atualizações
cientificas sobre a incidência de casos em gestantes e o tratamento. Foi realizado uma pesquisa com 5
artigos em bases dos dados bireme, scielo, google acadêmico foram pesquisados artigos de 2010 a 2014. Os
resultados encontrados nos artigos analisados evidenciaram que mola hidatiforme é observada em 1:1.500
gestações. Aproximadamente 20% das pacientes com mola hidatiforme após o esvaziamento desenvolvem,
neoplasia trofoblástica gestacional requerendo a administração de quimioterapia. A maioria das pacientes
com neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar apresenta a forma não metastática ou mola invasora,
mas o coriocarcinoma pode ocorrer nesse cenário. O coriocarcinoma incide em 1:20.000 a 1:40.000
gestações: 50% após gravidez a termo, 25% de mola hidatiforme, 25% de abortamento e até de gravidez
ectópica. O tumor trofobástico do sitio placentário é uma forma muito rara, que pode desenvolver-se após
qualquer tipo de gravidez. Conclui-se que este estudo permitirá que as gestantes mantenham suas
consultas e exames em dia para detectar mais rápido possível qualquer problema que ameace sua saúde,
inclusive uma gravidez molar.
PALAVRAS-CHAVE: GESTANTES, MOLA, ASSISTÊNCIA
__________________________
KAYRONE DIAS DE CARVALO
RUA TIAGO ROQUE DE ARAUJO NÚMERO 440 - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kayronedias2016@hotmail.com
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OS BENEFICIOS DA FISIOTERAPIA MANUAL NA CEFALEIA TENSIONAL
LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF
LIVIO ADRIANO FONTES-FAESF
ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM-FAESF
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF

Introdução: cefaléias são consideradas como dores referidas na superfície da cabeça do tipo latejante ou
em pressão, em aperto ou em pontadas, em facada ou pulsátil de intensidade leve a moderada, e atinge
grande parte da população, sendo de maior incidência em mulheres adultas com prevalência de 90% no
sexo feminino e 67% no sexo masculino, esse grande número se deve ao estresse que somos submetidos
diariamente. A terapia manual é a área dentro da fisioterapia que utiliza várias técnicas com finalidades
terapêuticas, aplicadas manualmente sobre tecidos musculares, ósseos, conjuntivos e nervosos. Objetivo:
tem como objetivo demonstrar a terapia manual como terapia no tratamento da cefaléia tensional.
Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos encontrados nas bases de dados Scielo
e Lilacs, tendo como descritores (palavras chave) cefaléia tensional, terapia manual, tratamento
fisioterapêutico. Os levantamentos de dados para essa revisão de literatura foram feitos com artigos dos
últimos quinze anos, Foram revisados onze artigos de revisão da literatura. Resultados: O uso da terapia
manual, principalmente técnicas com atuação mio facial, segundo os artigos revisados, promovem de modo
geral a diminuição da freqüência, intensidade e duração da dor, com esse estudo podemos identificar
importantes pontos que não devem ser deixados de lado. A importância das mãos do fisioterapeuta no
tratamento de qualquer tipo de paciente é essencial, com um bom diagnostico e na maioria das vezes com
propostas de tratamento simples que se obtém os melhores resultados. Considerações Finais: Apesar dessa
revisão não concluir medidas cientificamente específicas, podemos concluir que as técnicas de fisioterapia
manual é bastante utilizada e pode minimizar a dor referida por pacientes com cefaléia tensional. Estudos
adicionais devem ser realizados, com maiores amostras e cuidados com as classificações e protocolos.

PALAVRAS-CHAVE: TERAPIA MANUAL,CEFALEIA TENSIONAL,TRATAMENTO
__________________________
LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO
RUA ANTONINO FREIRE 2929 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lazarodeliz@hotmail.com
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Efeitos da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) em pacientes com Acidente Vascular
Encefálico (AVE)
HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF
RENNAN DE SOUSA COSTA-FAESF
WILLAMARE SILVA DOS SANTOS FERRAZ-FAESF

INTRODUÇÃO: Acidente vascular encefálico (AVE) refere-se a um complexo de sintomas de déficits neurológicos, que duram
pelo menos vinte e quatro horas e resultam em lesões cerebrais provocadas por alterações no suprimento sanguíneo.
Podemos afirmar que o acidente vascular encefálico é uma doença caracterizada pelo início agudo, que persiste por pelo
menos 24 horas, refletindo envolvimento focal do sistema nervoso central como resultado de um distúrbio na circulação
sanguínea cerebral. Estas lesões cerebrais são provocadas por um infarto, devido à isquemia ou hemorragia, de que resulta
o comprometimento da função cerebral, A facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é um conceito de tratamento,
onde sua filosofia baseia-se na ideia de que todo ser humano, incluindo aqueles portadores de deficiências, tem um
potencial existente não explorado . Este conceito foi desenvolvido pelo Dr. Herman Kabat, M.D., Pd., e pela Srta. Margareth
Knott., B.S. no Instituto Kabat-Kaiser, entre 1946 e 1951. A Técnica e o método de tratamento utilizado visam a obter a
máxima quantidade de atividade que pode ser conseguida em cada esforço voluntário com o maior número possível de
repetições desta atividade para facilitar a resposta. A fisioterapeuta precisa de perícia na execução das técnicas e um total
entendimento do método de tratamento para obter os melhores resultados do paciente. OBJETIVO: Descrever os benefícios
da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) na melhora do paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática feita através de artigos que mostram estudos dos efeitos da facilitação
neuromuscular proprioceptivas em pacientes com AVC.Os artigos foram pesquisados de agosto a novembro de 2016,
retirados do site de busca SCIELO, LILACS e BIREME foram publicados de 2002 a 2012, que tem como tema relacionados a
facilitação neuromuscular proprioceptivas em pacientes com AVC, sendo artigos revisados, aos critérios de exclusão foram
artigos com mais de 10 anos e que não trata do tema em relevância, os descritores utilizados, foram: acidente vascular
cerebral; facilitação neuromuscular proprioceptiva; tratamento fisioterapêutico. Os artigos obtidos através das estratégias
de busca foram avaliados e classificados em relevantes (estudos que apresentam importância, sem possibilidade de inclusão
na revisão). Dentre os critérios observados para a escolha dos artigos foram considerados os seguintes aspectos:
disponibilidade do texto integral do estudo e clareza no detalhamento metodológico. Inicialmente obteve-se 33 artigos, os
que foram selecionados de acordo com o conteúdo abrangido, resultando em 16 artigos utilizados para essa revisão de
literatura. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dos autores pesquisados todos descreveram que benefícios da Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva em pacientes com sequelas sensório-motora por Acidente Vascular Encefálico e evidenciou
que, seja utilizando a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva como recurso fisioterapêutico em pacientes com
incapacidades motoras, visto que os achados referenciais indicam que o uso adequado da técnica propicia independência
motora aos pacientes submetidos a este tratamento melhorando a qualidade de vida observou-se que devido a melhora da
amplitude de movimento e a diminuição da dor, houve uma grande melhora em relação às atividades de vida diária foi
relatado pelos pacientes melhoras em tarefas de vida diárias, como vestir-se, fazer a higiene pessoal, estender roupas no
varal, lavar a louça, levantar objetos pesados, e também promoveu uma melhora na disposição para o dia a dia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A facilitação neuromuscular proprioceptivas se mostrou eficaz em pacientes com AVC, concluiu
que a FNP é de suma importância para o tratamento de AVC, pois melhora a forca muscular do membro afetado, amplitude
de movimento, coordenação motora.A técnica também promover algumas respostas hemodinâmicas como aumento da
tensão no sistema cardiovascular, conduzindo a um metabolismo anaeróbico aumentado assim melhorando a qualidade de
vida do paciente. a FNP produz um tipo de alongamento que promove imediatamente um aumento da amplitude de
movimento e um aumento na tolerância do alongamento. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva acaba facilitando os
órgãos tendinosos de Golgi a inibir os músculos nos quais eles se situam, usando o principio da inibição recíproca.
PALAVRAS-CHAVE: ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL; FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA; TRATAMENTO
__________________________
HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA
BR 343 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliney.jess@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PARTO HUMANIZADO: REVISÃO DE LITERATURA
CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO
FELIPE SOARES VIEIRA-FACULDADE DE FLORIANO
AMANDA ELLEN SILVA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO
A humanização do parto é uma das diferentes ações que integram a Política Nacional da Humanização
(PNH), desenvolvida pela OMS, cuja premissa é o atendimento humanizado aos usuários do Sistema Único
de Saúde, reduzindo as taxas de cesáreas e de mortalidade materna, e garantir maior participação da
parturiente nas decisões sobre sua saúde, assegurando, assim, o máximo bem-estar da mulher e do bebê
entre outros. O essencial da política de humanização é o acolhimento, que implica em uma recepção
humana e atentiva às queixas, preocupações, angústias e dúvidas das mulheres, que são ouvidas,
garantindo-lhes a responsabilidade da equipe na resolução dos problemas e na continuidade da assistência,
quando houver necessidade desta. O objetivo dessa pesquisa é mostrar a importância da assistência de
enfermagem no parto humanizado. Trata-se de uma revisão bibliográfica, cuja pesquisa foi realizada
durante o mês de setembro e outubro de 2017. Os artigos foram obtidos através de bases de dados
eletrônicas como Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Revistas Eletrônicas em Saúde. Foram
encontrados 10 artigos publicados no período compreendido entre anos de 2007 e 2016 que
correspondiam ao objetivo do trabalho. Para este trabalho de revisão, considerou-se os artigos que
buscavam a melhor análise assistencial em relação ao acolhimento e prestação de assistência ao parto
humanizado. Observou-se nos artigos analisados que a assistência humanizada no trabalho de parto serve
para que seja descartado o uso indevido de procedimentos e medicações desnecessárias atrapalhando o
transcorrer natural do parto e constatar que a enfermagem em si, por sua vez, é a categoria profissional
que está apta para cuidar das parturientes, prestando assistência holística em toda sua totalidade
fortalecendo, assim, vínculos, ensinamento e estrutura emocional para com as mulheres que passam pelo
processo de parto natural. A partir de então foi possível concluir que a assistência de enfermagem
adequada à mulher no momento do parto é um passo de grande importância para garantir que ela tenha
uma experiência de maternidade com segurança e bem-estar, e para isso a equipe de enfermagem deve
estar preparada para receber a grávida, seu companheiro e sua família, respeitando os significados desse
momento.
PALAVRAS-CHAVE: PARTO HUMANIZADO, ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA
__________________________
CAMILA CARVALHO DE SOUSA
AVENIDA EURÍPEDES DE AGUIAR - IRAPUA 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: myllacarvalho123@hotmail.com
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Estado nutricional e ingestão de alimentos ricos em vitamina B1 por usuários de álcool atendidos no
CAPS AD III de Floriano-Piauí.
LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF
PRISCILA COSTA TEIXEIRA-FAESF
MARIA DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS-FAESF
RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
INTRODUÇÃO: Para alguns grupos sociais as bebidas alcóolicas são uma válvula de escape, e com o uso em
excesso do álcool pode-se gerar complicações até então, incluindo uma má ingestão alimentar possuindo
carências de algumas vitaminas, particularmente da vitamina B1. OBJETIVO GERAL: Avaliar o estado
nutricional e a frequência da ingestão de alimentos ricos em vitamina B1 dos pacientes atendidos no
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III em Floriano -PI. METODOLOGIA: Trata se de
uma pesquisa transversal, de caráter descritivo e quantitativo. Foi realizada no Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III da cidade de Floriano – PI, onde foram entrevistados 16 pacientes
através de um Questionário de Frequência e Consumo Alimentar voltado para alimentos fontes em
Vitamina B1. RESULTADOS: Das 16 avaliações realizadas nos etilistas do CAPS AD III de Floriano-PI, 100%
eram do sexo masculino, com idade de 18 a 40 anos e com prevalência da escolaridade no ensino
fundamental incompleto (75%). Dos 62% dos entrevistados a renda familiar era de 1 salário mínimo, 62%
não recebiam nenhum benefício e 37% não tinham filhos. O Índice de Massa Corporal do grupo estudado
indicou a classificação nutricional em eutrofia com incidência de 62%. Em relação a ingestão alimentar de
alimentos ricos em vitamina B1 observou-se que: 75% consomem leite integral; 87,5% ovo frito, 87,5%
carne bovina, 65,5% manteiga, 68,75% milho verde e 100% dos entrevistados faziam ingestão arroz polido.
CONCLUSÃO: Observou se que os estilos de vida dos etilistas do CAPS AD III demostraram uma alimentação
inadequada para o alcance das Recomendações Diárias de Vitamina B1. Sendo assim crucial uma maior e
melhor abordagem na Educação Alimentar e Nutricional nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas, para que, possuam uma melhor qualidade de vida no tratamento e depois do tratamento do álcool.
PALAVRAS-CHAVE: Frequência Alimentar, Vitamina B1, Etilistas
__________________________
LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA
RUA DO AMARANTE Nª75 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luyannebrito@outlook.com
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TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS E A ESCALA DE BORG NA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE
FUNCIONAL EM IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF
LAZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES.-FAESF

O teste de caminhada de seis minutos é um dos métodos que tem sido utilizado para avaliar a capacidade
funcional de indivíduos idosos juntamente com a escala de borg que tem como objetivo avaliar por meio
subjetivo a intensidade da dispneia sentida no momento da investigação. O objetivo do presente estudo foi
avaliar a capacidade funcional em idosos ativos e sedentários. Este estudo baseou-se em um estudo
transversal com uma amostra de 6 voluntários selecionados no Bairro manguinha e na academia Gracy
Lopes, onde metade era sedentária e a outra ativa, foi avaliado o desempenho funcional dos voluntários
através da aplicação do teste de caminhada de 6 minutos onde em que foi analisado, antes e após o teste,
a percepção subjetiva do esforço pela escala modificada de Borg, colhido as variáveis cardiovasculares,
assim como a distância percorrida em metros pela população estudada. Dos 6 participantes, foi perceptível
maior capacidade funcional no grupo de voluntários ativos em relação ao grupo sedentário, onde a
percepção subjetiva de esforço, relatada pela escala modificada de Borg, obteve média do nível de dispnéia
1 na população ativa e 4 para a população sedentária. Em relação a média da pressão arterial e frequência
cardíaca após o exercício houve um aumento no grupo sedentário quando comparado com o grupo ativo. E
em relação à distância predita e a distância percorrida no teste o desempenho maior foi da população ativa
com em média 472m na distância percorrida onde a distância predita seria 403,37m. Já a distância predita
era de 370,50m em sedentários e a distância percorrida por eles foi em média 320m. Portanto, o estudo
demonstrou uma melhor capacidade funcional nos indivíduos praticante de atividades física quando
comparados a sedentários, onde pode se concluir que a prática regular de exercícios físicos influencia
positivamente na capacidade funcional dos idosos.
PALAVRAS-CHAVE: TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS; ESCALA DE BORG; IDOSOS ATIVOS E
SEDENTÁRIOS.
__________________________
VALDIRENE ROCHA DE CASTRO
R. GENESIO ROSADO Nº1951 CS1 - PEDRO SIMPLICÍO
FLORIANO-PI CEP: 64808038 E-mail: valdirene_rocha11@hotmail.com

302

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

DEPRESSÃO PÓS-PARTO: REVISANDO A LITERATURA
TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO
IARA OLIMPIO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

A depressão puerperal é um transtorno metal de alta prevalência e que provoca alterações emocionais,
cognitivas, comportamentais e físicas. É uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na
interação mãe-filho. Este estudo tem como objetivo obter informações acerca da sintomatologia sobre a
depressão pós parto em puérperas possibilitando sua abordagem e ampliação de conhecimento, indicando
os fatores que influenciam e induzem esse comportamento na fase da maternidade. Trata-se de uma
revisão bibliográfica realizada no mês de setembro e outubro de 2017, onde foram utilizados 11 artigos
publicados entre os anos de 2006 a 2010, em língua portuguesa, obtidos em Revistas Eletrônicas de
Enfermagem, MEDLINE e Scielo. Nos estudos as principais alterações emocionais relatadas foram o choro
fácil e nervosismo. As puérperas sentiam-se frustradas e/ou inseguranças quanto ao exercício da
maternidade. Como agravante foi observado que os familiares desconheciam o problema da depressão
pós-parto. Os achados também sugerem que baixas condições socioeconômicas de vida da puérpera e a
não aceitação da gravidez são elementos-chave do desenvolvimento da depressão pós-parto. A depressão
pós-parto é uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho e
praticamente de forma negativa e promove um desgaste progressivo na relação com os familiares. A saúde
mental é um componente fundamental da saúde humana, portanto promovê-la é um dever dos
profissionais envolvidos no cuidado humano. O cuidado de Enfermagem nessa situação deve começar no
pré-natal com avaliação de autoestima, da rede de suporte social e da satisfação das futuras mães.
PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO, MATERNIDADES, SINTOMATOLOGIA
__________________________
TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO
AV FAUZER BUCAR - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: talmacriarfazer@hotmail.com
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES TERMINAIS
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
MIRLENY DOS SANTOS LEMOS-FACULDADE DE FLORIANO
MARCELLY PEREIRA DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO
KAMILA MAIA ARAUJO-FACULDADE DE FLORIANO

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, “Cuidado Paliativo é uma abordagem que
promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a
continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e
tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. O cuidado é a essência da
enfermagem e cuidar do paciente terminal exige do enfermeiro conhecimentos específicos sobre controle da
dor, administração de analgésicos, comunicação com o paciente, além da reflexão sobre o processo de
terminalidade da vida. Este estudo tem como objetivo conhecer a atuação do enfermeiro acerca dos cuidados
paliativos em pacientes terminais, onde o mesmo vai atuar na melhoria da qualidade de vida do paciente e de
seus familiares, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Trata-se de uma revisão de literatura realizada
nos meses de setembro a outubro de 2017, com base em publicações científicas, nas seguintes bases de dados
Scielo, Pubmed, Manual de Cuidados Paliativos, Instituto Nacional de Câncer (INCA). Foram encontrados 6
artigos no período de 2013 a 2017, de acesso livre, utilizando os descritores: Enfermagem, cuidados paliativos,
pacientes e familiares. Por meio das buscas com bases nas publicações cientificas foram coletadas as
informações referente à atuação do enfermeiro nos cuidados paliativos em pacientes terminais. Os estudos
demonstram que os cuidados paliativos são essências para o alivio da dor e do sofrimento desencadeados pela
doença sem expectativa de cura. Um diagnóstico de uma doença terminal sempre gera duvida para o paciente e
seus familiares, assim que é dado o diagnosticado inicia-se um conflito psicológico de como será a evolução de
sua doença, se haverá dor, sofrimento, e o medo da morte. Assim o enfermeiro tem um papel importante
durante todo o curso da doença, o mesmo deve orientar a família quanto à evolução da doença, os problemas
que irão acometer este paciente e suas necessidades, fazendo com que haja um cuidado diferenciado, paliativo
e humanizado. O enfermeiro deve trabalhar com os princípios dos cuidados paliativos, fornecendo alívio para
dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras emergências, integrar os aspectos
psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente, não apressar ou adiar a morte,
oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente,
usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas
famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. Portanto, faz-se necessário que os trabalhadores de
enfermagem e demais profissionais da saúde estejam mais preparados para lidar com o processo de morrer,
para entender essa angústia dos familiares, e para poder instrumentalizar o familiar que vai estar próximo desse
paciente, no seu cuidado direto, seja na instituição,seja no domicilio. Foi evidenciado que os cuidados paliativos
são de suma importância na fase terminal, pois promove o bem estar físico e emocional do paciente. A atuação
da equipe de enfermagem nesse momento difícil é ajudar o paciente em todos os momentos, dando apoio
emocional, atenção, respeitando seus sentimentos e limitações. O profissional deve estar preparado para presta
um atendimento de qualidade aos pacientes terminais e seus familiares no processo de luto.
PALAVRAS-CHAVE: ATUAÇÃO, ENFERMAGEM, CUIDADOS, PALIATIVOS, PACIENTES, TERMINAIS
__________________________
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO
rua hermano brandão - irapua 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: prisnas.sousa@gmail.com
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ANALISE DO INDICE TORNOZELO BRAQUIAL NA CONDIÇÃO AVALIATIVA E PREVENTIVA DE DOENÇA
ARTERIAL PERIFÉRICA
DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA-FAESF
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF
JOSÉ ALAN MIRANDA SILVA-FAESF
GILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-FAESF
JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

ANALISE DO INDICE TORNOZELO BRAQUIAL NA CONDIÇÃO AVALIATIVA E PREVENTIVA DE DOENÇA
ARTERIAL PERIFÉRICA AUTORES: JANDERSON SOARES; CAMILA PEREIRA DOS SANTOS; DANIELA YNGRID
LUSTOSA SOUSA; GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR; JOSÉ ALAN MIRANDA SILA.
INTTRODUÇÃO: índice tornozelo-braquial (ITB) é um exame complementar não invasivo que auxilia no
diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) dos membros inferiores. Possui algumas
vantagens como: baixo custo, de rápida aplicação, necessita somente de um esfigmomanômetro e sonar
Doppler ou estetoscópio. Além de sua utilidade na avaliação da DAOP, também serve como indicador de
doença aterosclerótica em outros territórios e como marcador prognóstico para eventos cardiovasculares
OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é avaliar e correlacionar o índice tornozelo braquial, antes e
depois do exercício de cinco minutos, mostrando se houve alteração além de medir a integridade da
circulação arterial dos membros inferiores. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa transversal, do tipo
exploratório, realizada no segundo semestre de 2017, no mês de outubro. Foram escolhidos, de forma
randômica, dez pacientes do Hospital Regional Tibério Nunes, localizado na cidade de Floriano-PI, com a
média de idade de 40 a 65 anos. Foi medida a maior pressão sistólica no membro superior e inferior antes e
após o exercício de 5 minutos. O ITB foi calculado para cada membro inferior utilizando-se o maior valor
como numerador e o maior valor encontrado nas medidas braquiais como denominador. RESULTADOS: Um
valor anormal de ITB (&#8804;0,9) apresenta sensibilidade de 90% e especificidade de 98% para a detecção
de DAOP moderada a grave. Da amostra estudada, 7 (70%) pacientes apresentaram um considerável
aumento no ITB e 3 (30%) não apresentaram nenhuma alteração no pré e no pós-exercício. Apesar de
todos os pacientes analisados serem portadores de algum grau de DAOP, seja pelas doenças de base ou
simplesmente pela idade, foi demonstrando que a atividade física regular mantem os índices pressóricos
em níveis satisfatórios. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que nenhum paciente obteve ITB &#8804;
0,90, tanto no pré como no pós-esforço, pois todos apresentam regularidade nas atividades físicas.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL, DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA,
CIRCULAÇÃ
__________________________
DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA
CONJUNTO PARAÍSO Q: F CASA 05 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808100 E-mail: danielayngridlus@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA E DA CADEIA DE SUPRIMENTO COM O USO DA TECNOLOGIA POR
EMPRESAS DO RAMO ALIMENTÍCIO NA CIDADE DE FLORIANO PI.
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO-FAESF
FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO-FAESF

Hoje se verifica como facilitou o processo da cadeia de suprimentos, pelas empresas a partir do uso da tecnologia, e
isso, tem encurtado o caminho entre fabricante e consumidor final. Muitos fabricantes de classe mundial já
enxergaram há muito tempo a necessidade de gerenciar a cadeia se suprimentos ou supplay chain agregando a ela a
tecnologia da informação, alguns profissionais ainda tem dificuldade de visualizar a cadeia como um todo. Enxergando
a cadeia de suprimentos o gerente faz com que todos os envolvidos interajam de forma que o objetivo seja comum
em atender de forma mais rápida o consumidor final. Esse artigo tem por objetivo geral, Identificar qual a importância
da Logística e da cadeia de suprimento na atualidade e quais os fatores que a influência para se tornar imprescindível
dentro das organizações, explicitando de que forma a tecnologia tem importância dentro da logística. Justifica-se, por
verificar que a partir da década de 1990 com a revolução da tecnológica, aconteceu a grande transformação mundial
pela influência da tecnologia, e essa transformação modificadora, aconteceu também nas organizações, haja vista,
que o termo Competitividade surgiu justamente nesse mesmo período, década de 1990, que perceberam, as
organizações em busca de uma maior lucratividade sobre os seus rivais utilizando a tecnologia a seu favor, e assim, a
logística e a cadeia de suprimento com o uso da tecnologia diminui drasticamente estes caminhos. E isso, se completa
a partir do acirramento da competitividade, os produtos cada vez mais iguais e o crescente uso da tecnologia para
encurtar os caminhos que levam dos fabricantes aos consumidores finais, e a tecnologia fez com que essa distância
fosse cada vez mais diminuída. Assim, a logística busca sempre a criação de valor, valor para o cliente, fornecedores e
todos os que têm interesse na empresa. Esses valores são manifestados em primeiro lugar em termos de tempo e
lugar. Produtos não tem valor nenhum aos clientes se não estiverem no lugar certo no tempo desejável. O trabalho
tem como metodologia: a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica constitui o procedimento básico para os
estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estudo da arte sobre determinado item. De natureza
descritiva e exploratória, isto significa que os acontecimentos do mundo físico e humanos são estudados, mas não
trabalhados pela pesquisadora. Descritiva por ter a finalidade de buscar e relatar as respostas adquiridas por meio de
indagação, de maneira metódica e precisa, sem que haja algum tipo de interferência no resultado causada pela
autora. Técnica usada levantamento de dados como o survey. A técnica de survey realiza a solicitação de informações
a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, obterem-se as conclusões
correspondentes aos dados coletados. Foi aplicado questionário estruturado, baseada na escala linket. Conforme o
levantamento de dados, o universo da pesquisa é constituído de 3 (três) atacados e 2 (dois) distribuidores. Chegando
a conclusão que o uso cada vez mais frequente da Tecnologia e os estudos sobre as formas de maximizar os lucros e
minimizar os custos dentro da cadeia de suprimento com a utilização da Informação transformaram a Logística em um
dos principais departamentos da empresa. O uso da tecnologia da informação se tornou um fator preponderante no
sucesso da cadeia de suprimentos, porém deve haver uma troca de informação consistente entre os parceiros e se
algum fornecedor não possuir tecnologia adequada a cadeia poderá ter problemas, portanto a troca de informações,
o desenvolvimento de parcerias tanto em produtos quanto em tecnologia é fundamental para que a informação flua
na cadeia a jusante ou a montante e que os dados importantes cheguem ao destino em tempo hábil de serem
totalmente aproveitados, assim a cadeia de suprimentos torna-se proativa na tomada de decisões.
PALAVRAS-CHAVE: LOGISTICA; TECNOLOGIA; PROCESSO.
__________________________
JOSEANE ALVES BARBOSA
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: seane_88@yahoo.com.br
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CÂNCER DE TESTÍCULO EM HOMENS NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 39 ANOS DE IDADE
MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - PI FAESF
MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

Os testículos fazem parte do órgão reprodutivo masculino e são responsáveis pela produção dos
espermatozoides. O câncer de testículo é um tumor que se classifica como germinativo ou não germinativo,
comum em homens de 15 a 35 anos de idade, e a segunda malignidade mais frequente em homens de 35 a 39
anos de idade. A criptorquidia (testículo que não desce para a bolsa escrotal) é um fator importante que influi no
aparecimento deste tipo de tumor. O objetivo deste artigo é descrever sintomas, diagnósticos, tratamento e
prevenção do Câncer de testículo, através da revisão da literatura bibliográfica. Foi realizado um levantamento
de busca em bases de dados, como Biblioteca Virtual de Saúde, Birene, Scielo, Livros Manuais do Ministério da
Saúde, no mês de outubro de 2017, foram encontrados 10 artigos publicados entre 2005 a 2016. Os sintomas de
câncer de testículos mais comum é o aparecimento de um nódulo duro, geralmente indolor, mas deve-se ficar
atento a outras alterações, como aumento ou diminuição no tamanho dos testículos, nódulos ou
endurecimento, dor imprecisa na parte de baixo do abdômen, sangue na urina e aumento ou sensibilidade dos
mamilos. Se por um lado o câncer de testículo é um tipo agressivo, com alto índice de duplicação das células
tumorais (que causam rápida evolução da doença), por outro é fácil diagnóstico e alto índice de cura, já que
responde bem aos tratamentos quimioterápicos, o médico urologista indicará exames para o diagnóstico, como
a biopsia. O tratamento inicial é sempre cirúrgico, quando se expõe o testículo para a realização de biópsia
(retirada de um fragmento de tecido para ser examinado ao microscópio). O resultado do exame é dado ainda
durante a cirurgia. Em caso positivo para câncer, o testículo é extraído. A função sexual reprodutiva do paciente
não é afetada, desde que o outro testículo esteja saudável. O tratamento posterior poderá ser cirúrgico,
radioterápico, quimioterápico ou através, de controle clinico, a complementação dependerá de investigação,
que avaliará a presença ou a possibilidade de disseminação da doença para outros órgãos. A prevenção, o
desenvolvimento desse tipo de câncer estar associado a histórico familiar a lesões e traumas na bolsa escrota e a
criptorquidia, não há como evita-lo, recomenda-se o autoexame mensal dos testículos, na infância, é importante
o exame do pediatra para verificar se a descida dos testículos para a bolsa escrotal ocorreu normalmente. No
autoexame dos testículos procurarem alterações do tamanho dos testículos, sensação de peso no escroto, dor
imprecisa na parte inferior do abdômen ou na virilha, derrame escrotal, caracterizado por líquido no escroto. O
autoexame dos testículos deve ser feito de pé, em frente ao espelho. Usar ambas as mãos para palpar os
testículos. O testículo normal é macio e tem consistência uniforme. Com o dedo indicador e médio sob o
testículo e o polegar no ápice, role o testículo suavemente em um plano horizontal entre o polegar e os dedos
(A). Procurar pequena evidência de uma pequena nodosidade ou anormalidade, semelhante a uma ervilha, ou
quando o testículo está edemaciado (possivelmente por uma infecção ou tumor), procurar ajuda médica.
Conclui que os tumores germinativos originam-se das células germinativas dos testículos (seminomas,
carcinomas do saco vitelino e carcinomas embrionários). Os tumores não germinativos originam-se do epitélio
(tumores das células de sertoli). 95% de todos os cânceres de testículos são germinativos, com cerca de 40%
destes sendo seminomas.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER / TESTÍCULO/ INFERTILIDADE
__________________________
MARTA MARTINS DE SOUSA
RUA FERNANDO MARQUÊS, 1751 - CAIXA D
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: martafies@gmail.com
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CARACTERÍSTICAS DO CONTADOR EMPREENDEDOR: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL
CRISTIANO DOS SANTOS SILVA-FAESF
FRANCILENNI VIEIRA DOS SANTOS-FAESF
LETÍCIA VALERIA DE ARAUJO RIBEIRO-FAESF
DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
JULIANA REIS BERNARDES-FAESF
Introdução: Em um cenário econômico cada vez mais competitivo e promissor, o empreendedor contábil se vê diante
de novos desafios gerados pelas organizações (LUCIA, 2012). Athayde e Martins (2012) afirmam que esses
profissionais devem possuir estratégia para as empresas, estimulando o desenvolvimento empreendedor e sua função
deve ser planejar, executar e controlar a parte financeira e operacional na empresa e, para que o empreendimento
cresça seguro. A contabilidade tem papel de destaque nas empresas, e o empreendedor não precisa entender de
contabilidade, mas o contador precisa ser, também, empreendedor (LUCIA, 2012). O serviço contábil é o mais
procurado entre os empreendedores, e a principal causa do tempo e dinheiro, o empreendedor contador ou o
empreendedor que recebe suporte do contador precisam de preparo e planejamento saudável, conforme os dados do
SEBRAE (2010). Objetivo: Identificar as habilidades do empreendedor contador na contemporaneidade, e comparar
tais habilidades e competências existentes entre si. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura com artigos
publicados na Base Spell, que possuíam como objetivo o estudo das características do contador/empreendedor.
Resultados e Discussões: Dornelas (2001) mostra que o empreendedor tem muitas características na sociedade
humana, como criar, organizar, planejar, saber liderar, trabalhar em equipe, ter visão de futuro, solucionar, inovar,
persistir, comunicar e saber expressar. Junior e Peres (2016), ao analisar a descrição e desenvolvimento das atividades
do contador, perceberam que, aproximadamente 70% da amostra respondente trabalha diretamente com a
contabilidade, com fechamento de caixa, elaboração de relatórios, parte fiscal e contábil de empresas, atendendo à
legislação federal, municipal e estadual, não deixando de cumprir as diversas obrigações impostas pelo fisco, achados
semelhantes aos de SANTOS et al., (2014), que identificaram que os profissionais contábeis no ramo de escritórios
apresentaram percentuais de conhecimentos gerenciais razoáveis. Junior e Peres (2016) identificaram também que
30% dos respondentes foram inconclusivos ou não souberam conceituar Empreendedorismo, identificar suas
habilidades e competências, além de não conseguirem relacionar essas duas ciências. Outra parte (20%) mostrou-se
equivocada ao dizer que para ser empreendedor basta ter ideias novas e visar lucratividade da empresa, e 40% da
amostra afirmou que todo empreendedor precisa possuir conhecimentos de contabilidade, e não o contrário. Apenas
10% da amostra mostrou capacidade de assumir riscos calculados, persistência e liderança. Já os que demonstraram
ter um perfil empreendedor, são os que possuem atualização de maior intimidade com o cenário empreendedor, de
fazer novos cursos e atentar às inovações do mercado. Considerações Finais: Conclui-se que os empresários
contadores apresentam, entre suas competências empreendedoras melhor desenvolvidas quatro características:
capacidade de metas, a iniciativa para buscar informações de novas oportunidades e o comprometimento pessoal
para o desenvolvimento do negócio, (ATHAYDE; CARVALHO, 2012). Apesar de todos os contadores possuírem pelo
menos duas características empreendedoras, ainda lhes falta muito empenho para o alcance do verdadeiro perfil
empreendedor. E, com isso, deixando de lado as outras características que os definiriam como empreendedores de
sucesso. O empreendedorismo é uma das características imprescindíveis ao profissional contábil com espírito
empreendedor, devendo ser este, também, o espírito do contador. Um contador empreendedor não precisa saber só
contabilidade, mas entender de empreendedorismo para auxiliar seus usuários em busca do êxito da profissão
contábil. Certamente novos estudos do tema aliados à profissão de contador devem ser realizados, bem como, a
realização de pesquisas com mais contadores, inclusive pesquisas quantitativas.
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO, PERFIL, CARACTERÍSTICAS.
__________________________
CRISTIANO DOS SANTOS SILVA
Avenida Calisto Lobo (PI-05) - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64806630 E-mail: cristiano_silva2@outlook.com
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CONTRACEPÇÃO: EFEITOS COLATERAIS EM ACADÊMICAS DOS CURSOS DE SAÚDE DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
UASLANE DE SOUSA RIEIRO-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

O conhecimento sobre métodos anticoncepcionais pode contribuir para que os indivíduos escolham o
método mais adequado ao seu comportamento sexual e às suas condições de saúde, bem como, utilizem o
método escolhido de forma correta. O presente estudo conforme os objetivos,foi verificar os principais
efeitos colaterais pelo uso de anticoncepcional em estudantes da área da saúde de uma faculdade privada
de Floriano-PI. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo com abordagem descritiva e de caráter
exploratório a respeito do conhecimento das acadêmicas da área da saúde, sendo que os dados foram
coletados através de questionário contendo dados referente aos principais efeitos colaterais nas
acadêmicas da área da saúde de uma faculdade privada de Floriano-PI. O presente estudo foram
constituída por 120 acadêmicas onde o questionário foi relacionado a utilização ,quais os métodos,tempo
de uso,idade das acadêmicas,quem indicou,método da sua escolha,conhecimento sobre os métodos,Se
deixou de usar os métodos por causa efeitos,modificações através do uso,os efeitos mais encontrado nas
acadêmicas.Durante o estudo houve conformidades da lei 466/12 , que rege os aspectos éticos em
pesquisa com o ser humano.Os resultados encontrados a maioria das acadêmicas fazem uso o de algum
tipo de método .Quanto a escolha foi os contraceptivos orais , prevalecendo a utilização <1 Ano, e seu uso
cada vez mas cedo, a maioria escolhe por si só. Quanto aos efeitos colaterais a maioria afirmaram sentir
alguns efeito adversos como De acordo com os dados citados acima, dentre os tipos de efeitos colaterais
mais conhecidos. (42,70%) o mais citado foi a cefaléia (29,30%) Relataram aumento ponderal, (10,70%)
Afirmaram ser a diminuição do peso, (4%) minoria afirmaram retenção de liquido, (13,30%) disseram que e
a queda de cabelo. Observa-se que a maioria das acadêmicas afirmou que a cefaléia, e o efeito colateral
com maior prevalência entre as acadêmicas em estudo, podendo ser ocasionada por conta de não ser
usado adequadamente o método contraceptivo, sendo capaz de apresentarem ainda outros efeitos. A
maioria afirmaram conhecer o método em uso.Em relação aos profissionais mais indicados sobre o uso do
método afirmaram ser o Ginecologista. No que refere ao deixar de utilizar o método a maioria firmaram ter
abandonado o uso por conta dos efeitos. Quanto aos tipos de efeitos colaterais mais encontrados nas
acadêmicas (42,70%) afirmaram sentir cefaléia com o uso do método. Conclui-se que os métodos
contraceptivos têm uma grande influencia na vida das acadêmicas. Deste modo, a busca de informações
sobre o método e de grande importância, pois o método se usado corretamente trará os benefícios
esperados e os efeitos colaterais serão mínimos.
PALAVRAS-CHAVE: Palavra chave: Contraceptivos Orais, Efeitos colaterais, Acadêmicas.
__________________________
UASLANE DE SOUSA RIEIRO
RUA JOSE CORIOLANO NR 62 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800340 E-mail: uas1@outlook.com.br
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FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DO PACIENTE COM OSTEOPOROSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA
ESDRAS IAGOR REIS SILVA-FAESF
ANALARA LEAL ROSAL-FAESF
EMANNUEL SOUSA NOLETO-FAESF

Introdução: A osteoporose é uma doença esquelética, sistêmica, que se distingue por perda de massa
óssea, havendo uma redução absoluta da quantidade de osso, deterioração da microarquitetura do tecido
ósseo, com conseguinte aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas. A aplicabilidade da
fisioterapia e suas modalidades atingem uma gama acentuada de disfunções musculoesqueléticas
frequentemente presentes em pacientes idosos, como por exemplo a osteoporose. Objetivo: Caracterizar a
atuação do fisioterapeuta no tratamento da osteoporose. Metodologia: Trata-se de uma revisão literária,
com a utilização das bases de dado eletrônicas: SciELO e Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes
descritores na língua portuguesa: osteoporose, fisioterapia, tratamento. Foram utilizados 12 artigos como
amostra para o estudo, entre os anos de 2003 até 2017. Resultados: Através da revisão da literatura,
observou-se que várias técnicas são utilizadas no tratamento da osteoporose, como: cinesioterapia,
recursos eletrotermoterápicos e hidroterapia. O tratamento com o Laser Terapêutico de Baixa Potência
tem efetividade no tratamento da osteoporose pois torna o processo de cicatrização acelerado, além de
gerar a formação de novos vasos sanguíneos. O Ultrassom de baixa intensidade tem sido utilizado a partir
de suas propriedades biomecânica responsável por acelerar o reparo ósseo, mostrando bons resultados no
processo osteogênico. A hidroterapia tem-se mostrado eficaz na redução do risco de quedas em idosas com
osteoporose. A plataforma vibratória pode ser utilizada com intuito de aumentar a massa óssea e diminuir
o risco de fraturas, podendo ser utilizada dependendo do grau da osteoporose. Os exercícios de baixo
impacto também se apresentam como eficazes quando utilizados principalmente a longo prazo nos
pacientes com osteoporose. Conclusão: Pode se observar que a fisioterapia é um aliado do tratamento da
osteoporose, pois com ajuda de recursos como a laser terapia, hidroterapia e ultrassom podemos ter uma
melhora significativa no tratamento da osteoporose, e vale destacar que a prática regular de atividade
física também proporciona melhora da autoestima, maior integração social e cultural gerando,
consequentemente, melhor qualidade de vida ao sujeito.
PALAVRAS-CHAVE: OSTEOPOROSE, TRATAMENTO, FISIOTERAPIA
__________________________
ESDRAS IAGOR REIS SILVA
RUA JOÃO DANTAS, 1545 - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: esdras.iago200@outlook.com
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A TECNOLOGIA NA GESTÃO DAS EMPRESAS, UM ESTUDO DE CASO EM UM SUPERMERCADO DE
FLORIANO-PI.
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF
BÁRBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FAESF

O Artigo mostra de que maneira as organizações varejistas do ramo de supermercados estão fazendo uso em
benefício próprio, das tecnologias disponíveis. Tem como Objetivo Geral: Analisar se os gestores utilizam a tecnologia
na gestão das empresas com foco na redução de gastos e maximização de resultados, identificando a importância da
Tecnologia para a Gestão das Empresas no contexto atual. A Justificativa mostra que o ambiente dentro das empresas,
tem se tornado cada vez mais competitivo, exigindo inovação contínua e atualização na gestão das empresas.
Elementos essenciais para que as lideranças organizacionais ganharem diferencial competitivo. No novo cenário
organizacional exigem-se mudanças de práticas, principalmente relacionadas à tecnologia aplicada dentro das
empresas, novos conhecimentos e habilidades, além de desenvolvimento de competências. Nas últimas décadas tem
aumentado o número de implantações de softwares que permitem a agilidade no processo de gestão das empresas e,
paralelamente o aumento de novos segmentos de mercado, pois cada instante surge um novo conceito de tecnologia
que venha a inovar os sistemas de uma organização, trazendo com isso atualizações indispensáveis para os softwares
instalados. Mas, para que isso seja implantado na velocidade que o mercado exige, é necessário que o fornecedor de
seus softwares seja capacitado para acompanhar de perto as necessidades da empresa, identificando a melhor forma
de inovação para aquele segmento. Esses fatores são fundamentais para concretizar a gestão de conhecimento e as
capacidades de interatividade no mercado, pois com o processo de informatização até mesmo as pequenas e médias
empresas se tornaram capazes de concorrem com as grandes empresas, devido ao trabalho se tornar mais maleável
de qualidade e eficaz. A Metodologia diz que a pesquisa é bibliográfica. A pesquisa bibliográfica constitui o
procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estudo da arte sobre
determinado item. De natureza descritiva e exploratória, isto significa que os acontecimentos do mundo físico e
humanos são estudados, mas não trabalhados pela pesquisadora. Descritiva por ter a finalidade de buscar e relatar as
respostas adquiridas por meio de indagação, de maneira metódica e precisa, sem que haja algum tipo de interferência
no resultado causada pela autora. Tipo de pesquisa estudo de caso: pesquisa sobre determinado indivíduo, família,
organização, grupo ou comunidade, para analisar aspectos variados sobre sua vida, obterem-se as conclusões
correspondentes aos dados coletados. Instrumento de coleta de dados é uma técnica de coleta de dados chamada de
questionário. Sujeito da pesquisa: um supermercado de grande porte da cidade de Floriano. Chegando a conclusão
que há um tempo o acesso à tecnologia de informação por parte das pequenas empresas era bem mais difícil, no
entanto atualmente esse acesso se tornou muito mais acessível, o que fez com que as empresas de pequeno porte
começassem a competir de forma mais equiparada com as empresas de médio e grande porte. Com a realização do
referido trabalho ficou bastante evidente que não importa o tamanho da empresa, todas reconhecem a necessidade
de uma empresa possuir um sistema de informação adequado, e que quanto mais avançado for melhor é para a
empresa que o utiliza. Dessa forma, torna-se evidente a importância da implantação de tecnologias de informação
atualizadas nas empresas, pois no concorrido mercado de trabalho as empresa necessitam buscar recursos que as
diferenciem das demais, para que aumentando a sua competitividade possam se sobressair de forma eficaz. A
abrangência que um sistema de informação trás para as empresas é muito claro, o que nos permite concluir que a
gestão de uma organização empresarial está diretamente ligada a uma tecnologia aplicada de forma correta, e nos
mostra a diferença que isto trás quando se trata de competitividade entre empresas.
PALAVRAS-CHAVE: TECNOLOGIA; GESTÃO; COMPETITIVIDADE
__________________________
JOSEANE ALVES BARBOSA
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: seane_88@yahoo.com.br
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O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
REGILANE ALVES DE BARROS-FAESF
LETICIA RODRIGUES BARROS-FAESF
PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

INTRODUÇÃO O abuso sexual é um fenômeno que atinge todas as classes sócias, etnias, religiões e culturas.
Sendo muito complexo ele acaba se tornando assunto pouco comentado pela sociedade. É considerado um
dos maiores problemas de saúde pública. Ele pode ocorrer de várias formas como: física, psicológica e
sexual. Ocorre tanto no âmbito intrafamiliar como no extrafamiliar (ADED et al., 2016).A criança e o
adolescente é usado como satisfação sexual, pode ocorrer tanto no sexo masculino como no feminino
sendo maior números de casos no sexo feminino, são números que vem aumentando cada vez mais.
Geralmente ocorre por pessoas próxima a criança ou adolescente, ou que tenha algum vínculo familiar. Se
ocorrido quando criança é um trauma que fica para o resto da vida ( FLORENTINO.,2015).OBJETIVOSO
compreender como as pesquisas cientificas realizadas no Brasil abordam a temática do abuso sexual
relacionado à criança e adolescente.METODOLOGIA Tratou-se de pesquisa exploratória e descritiva,
utilizando-se da técnica bibliográfica a partir dos seguintes elementos: Para o estudo deste artigo foi
utilizado um levantamento bibliográfico através de publicações cientificas. A busca de estudo foi realizada a
partir de um buscador “Google Acadêmico” e de uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library
Online). Tendo como descritores: Abuso sexual, Criança e Adolescente. Foi abordada a expressão “AND” no
cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados de maneira integral em
português disponibilizados online.RESULTADOS E DISCUSSÕES Os artigos analisados revelam que o Abuso
sexual é mais pesquisado na área da saúde, é considerado um dos maiores problemas de saúde pública. Há
uma certa carência na condução e na prevenção desse problema, uma vez que vem aumentando cada vez
mais os números de abuso sexual em crianças e adolescentes. O agressor usa a confiança que tem com a
criança e o adolescente para se aproximar cada vez mais, essa satisfação é recebida no começo como forma
de carinho, atenção. (SALVAGNI etal.,2005).Dependendo da sequela deixada na criança ou no adolescente
pode manifestar alguns sintomas ou até mesmo doenças, assim comprometendo a vida das vítimas que
passou por determinada violência. É de extrema importância que o profissional da saúde sempre esteja
atento e qualificado para detectar qualquer tipo de maus-tratos ou violência. (BAPTIST etal.,2008).
CONCLUSÃO Os resultados deste estudo apontam para a importância de investigações apresentada na
concorrência de outras violências à sexual, que possibilitam melhor compreensão e avaliação estudos que
envolvam levantamento para que possa dar mais visibilidade a gravidade do problema. Sabemos que o
Abuso sexual contra criança e adolescente atinge todas as camadas sociais independentemente de cor,
raça, etnias.
PALAVRAS-CHAVE: ABUSO SEXUAL,CRIANÇA E ADOLESCENTE
__________________________
regilane alves de barros
TRAVESSA LUIS MEIRELES - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64806320 E-mail: regilanealves25@gmail.com
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DIREITOS SOCIAIS E SUA EVOLUÇÃO
RAFAELA ALVES MENESES-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
RAFAELA ALVES MENESES-FAESF
ELIANE MENDES DOS SANTOS-FAESF
LORENA DE MORAIS SANGLARD-FAESF
A efetividade dos direitos sociais, especialmente, os elencados no artigo 6º da Constituição Federal. Pelo estudo da
evolução histórica dos direitos sociais e de sua alocação nas Constituições, percebe-se que a crise recente não se dá
pela falta de normatização dos direitos, mas por sua aplicabilidade. O principal objetivo desse estudo é identificar a
evolução histórica dos direitos sociais. Sabe-se que a inserção dos números de direitos sociais na Constituição Federal
da República Federativa do Brasil de 1988 passou por um grande avanço na garantia dos direitos sociais,portanto, sua
aplicabilidade continua eficiente. Tem-se como objetivos secundários, analisar os aspectos que impossibilitam a
efetividade dos direitos fundamentais contidos pela Constituição Federal de 1988. Estudar os princípios dos direitos
fundamentais da humanidade. Constatar como ocorreu a inserção dos direitos fundamentais optou-se em pesquisar
esse tema, para fazer um estudo mais profundo sobre os direitos sociais garantidos por leis constitucionais. No
entanto as declarações de direitos viabilizaram o reconhecimento dos direitos fundamentais da humanidade, que se
manifestaram em conquistas alcançadas ao longo da história pelo homem, e estão longe de se expirarem.A
metodologia se deu através de uma pesquisa bibliográfica com leituras em artigos, monografias, livros dentre outros.A
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inserida pela Assembleia Constituinte da França em 1789, teve
como influência a Declaração de Virgínia. Na realidade, as fontes filosóficas e ideológicas são europeias. Rosseau,
Locke e Montesquieu foram os maiores idealizadores das declarações. O conteúdo da Declaração proclama os
princípios da liberdade, da igualdade, da propriedade, legalidade e as garantias individuais. A Constituição do Império
do Brasil de 1824, com primazia, positivou os direitos do homem, a fim de garantir sua concepção jurídica. Já a
Constituição de 1891 possuía apenas os conhecidos direitos e garantias individuais Tem-se o conceito de direitos
sociais na doutrina de Alexandre de Moraes (2009, p. 195): Direitos sociais são direitos fundamentais do homem,
caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito,
tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade
social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. A
Constituição Federal de 1988 inseriu o Capítulo II, Direitos Sociais sob o título Direitos e Garantias Fundamentais
afirmando, a fundamental idade dos direitos então elencados, em virtude de sua natureza e suas características. Os
direitos fundamentais integram-se num complexo coerente na Constituição, não havendo possibilidade de separá-los,
além disto os direitos individuais contidos no art. 5º estão repletos de dimensão social. Vidal Serrano (2012, p. 50)
contribui com seu entendimento: O vocábulo direito serve para indicar tanto a situação em que se pretende a defesa
do cidadão perante o Estado como os interesses jurídicos de caráter social, político ou difuso protegidos pela
Constituição. O termo fundamental destaca a imprescindibilidade desses direitos à condição humana. A Constituição
Federal elenca no Título II, Capítulo II, os Direitos Sociais: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, proteção a maternidade dentre outros.
Portanto concluiu-se, que todos cidadãos deverão cobrar seus direitos e zelar por eles, haja vista, que esses direitos
são garantidos na constituição nacional.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS. HUMANIDADE. GARANTIAS INDIVIDUAIS
__________________________
RAFAELA ALVES MENESES
RUA CASTRO ALVES - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800052 E-mail: raraelaalvesmeneses@gmail.com
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A EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO COM A GLOBALIZAÇÃO
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
IOMAR DA SILVA-FAESF
SHEILA LAIANE SILVA FERREIRA-FAESF
VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF
A globalização é um processo de caráter político, social, econômico e cultural decorrente da
contemporaneidade ocorrendo em diversos lugares do mundo. Como resultante, desenvolveram-se
aparatos legais, em especial, o constitucionalismo social que foi fator preponderante para a inserção dos
direitos trabalhistas em várias constituições do mundo, visando assim à proteção do trabalhador, que antes
não tinha a menor assistência, e foi implantado com o fim da Primeira Guerra Mundial justamente para
garantir esses direitos. Da mesma forma, o surgimento do Estado do bem-estar social (Welfare State) anos
mais tarde tem a finalidade de garantir padrões mínimos de educação, saúde, habilitação, renda e
seguridade social a todos os cidadãos, interferindo nesse contexto econômico de modo a assegurar a
geração de riquezas materiais diminuindo significativamente com as desigualdades. No entanto, em razão
desse Estado de Bem-Estar Social estar intrínseco ao grau de desenvolvimento econômico de um país
emergiu uma crise provocada pela dificuldade de harmonizar os gastos públicos com o crescimento da
economia capitalista, desvencilhando assim o capital do trabalho, fazendo com que as empresas entrassem
em conflito em virtude do investimento em vários setores feito pelo Estado. Em se tratando de Brasil, é
possível afirmar que o Welfare State trouxe benefícios apenas aos empresários, o que inverte totalmente o
sentido de como de fato deveria funcionar. Com o intuito de compreender a evolução do Direito do
Trabalho a nível universal, e em especial, no Brasil, esta pesquisa tem como objetivo estudar o período de
transição desde os aspectos primitivos da formação do trabalho até a era da globalização – da qual vivemos
atualmente – e fazer uma análise histórica. A presente pesquisa parte da banalização que é feita com
relação aos direitos trabalhistas, e da dualidade nas relações de empregado e empregador. A metodologia
utilizada está baseada em pesquisa bibliográfica, tendo como foco artigos científicos que versam sobre a
criação do Direito do Trabalho e os novos modos de produzir, organizar o trabalho e reger os diferentes
conflitos da atualidade. Constatou-se que a necessidade de reinvenção instaurada com a crise de Estado é
resultado da globalização, que gera efeitos determinantes para o direito do trabalho. A pós-modernidade
obriga a sociedade a adequar-se aos novos modos de produção, trazendo o conhecimento como o
protagonista dessas relações para que sejam rompidos os estigmas que são imbricados na sociedade. Dessa
forma, conclui-se que a inclusão do Direito do Trabalho foi de extrema importância para a sociedade como
um todo, havendo a necessidade de serem colocados em prática para atender a demanda da população. E
temos a globalização que, embora seja fruto da contemporaneidade é fundamental para nós, é utilizada
como escudo para justificar e camuflar certos atos.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DO TRABALHO. GLOBALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALISMO. ESTADO DO BEMESTAR SOCIA
__________________________
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA
Q 01 C 15 - NOSSA SENHORA DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabywho15@hotmail.com
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA GERONTOLOGIA
JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF
SUZANA DE SOUZA SENA-FAESF
THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF
KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: Considera-se um indivíduo hipertenso aquele que apresenta níveis pressóricos relativamente altos e
persistentes, definida como pressão sanguínea sistólica > ou = a 140 mmHg ou pressão sanguínea diastólica > ou = a
90mmHg. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) possui natureza multicausal e os seus principais fatores de risco são
distribuídos entre não modificáveis e modificáveis. OBJETIVOS: Tem como objetivo compreender e buscar dados com
modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da
assistência de enfermagem e na fisiopatologia da atual doença do paciente. ESTUDO DE CASO: M.S.C., 92 anos de idade,
aposentada, viúva, reside em área urbana em casa própria. Portadora de doença crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica.
Medicamentos em uso: Selo Zac e Hidroclorotiazida. Tendo como hábito no seu cuidado corporal o asseio no período
matutino, higienizada, apresente dificuldades em conciliar o sono, sedentária. Eliminações fisiológicas presentes, a mesma
encontra-se na menopausa, vida sexual inativa. Ao exame físico, Pressão arterial: normotenso; Pulso de normocádico;
Temperatura axial: afebril; Respiração: eupneico. Obesa, consciente, deambula sem auxilio, sem alterações na pele ou
tecidos, sem anormalidades cranianas, acuidade visual normal, acuidade auditiva diminuída, sem anormalidade na boca,
nariz, pescoço, tórax e mamas. Na Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes; Ausculta cardíaca: bulhas
normofonéticas rítmicas em dois tempos presentes; Ausculta abdominal: ruídos hidroaéreos presentes. Precórdio sem
alteração, abdome com aspecto normal e indolor, sem alterações anatômicas geniturinários, sensibilidade e força motora
preservadas em todas as extremidades dos membros superiores e inferiores, queixa-se de vertigem ao levantar-se de
alguma superfície. DISCUSSÃO: Para obter o diagnóstico de enfermagem para o paciente portador de HAS é necessário a
história e exame físico, incluindo exame da retina, exames laboratoriais para avaliar a lesão dos órgãos, eletrocardiograma e
ecocardiograma para avaliar hipertrofia ventricular esquerda e outros exames, como depuração da creatinina, nível de
renina, exames de urina e proteína urinária de 24 h e a avaliação dos fatores de risco. A doença pode ser controlada com
tratamento não farmacológico que inclui: a restrição de alimentos ricos em sódio, lipídios e carboidratos simples; abandono
do tabagismo e do consumo de bebidas alcoólicas; controle do peso e do estresse, bem como a realização de atividade física
e ainda o aumento da ingestão de potássio, controle das dislipidemias, suplementação de cálcio e magnésio e atividade ante
estresse. O tratamento medicamento inclui diuréticos, betabloqueadores ou ambos, iniciando com doses baixas, as doses
são aumentadas de modo gradual até que a hipertensão arterial seja controlada. As intervenções de enfermagem para o
paciente portador de HAS são: A promoção do conhecimento como: Ressaltar o conceito de controlar a hipertensão,
providenciar uma consulta com um nutricionista para ajudar a desenvolver um plano visando melhorar o aporte de
nutrientes ou perda de peso, aconselhar o cliente a limitar o consumo de bebidas alcoólicas e a evitar o uso de tabaco;
Promoção da adesão ao esquema terapêutico como: O autocuidado, a orientação a estímulo continuados, apoiar o cliente
na realização de pequenas mudanças a cada consulta, recomendar a participação em grupos de apoio para controle do peso,
abandono do tabagismo e redução do estresse, ajudar o cliente a desenvolver e a seguir um esquema apropriado de
exercícios; Promoção de cuidados domiciliar e comunitário como: orientação do cliente sobre autocuidados, ajudar o cliente
a alcançar o controle da pressão arterial, fornecer informações por escrito sobre os efeitos esperados e os efeitos colaterais
dos medicamentos, informar o cliente sobre a possível ocorrência de hipertensão de rebote e fornecer orientação e
incentivo aos clientes para medir corretamente a pressão arterial em domicilio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir
que a hipertensão arterial é uma patologia que apresenta origem multifatorial e está basicamente relacionada a maus
hábitos alimentares e ao sedentarismo podendo afetar qualquer idade, no entanto se torna mais prevalente em idosos.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – HIPERTENSÃO NA GERONTOLOGIA – C
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVES, 2005 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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VOTOS NULOS/BRANCOS: ENTRE PERCEPÇÕES EQUIVOCADAS DO REGIME DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
IOMAR DA SILVA-FAESF
SHIRLEYZANE COELHO BRASIL-FAESF
VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

Os votos nulos e brancos são representados de diferentes formas pelos eleitores, sendo comum o
hasteamento da bandeira de voto nulo para promover a anulação do pleito. Com o intuito de entender de
fato a função do voto nulo e do voto em branco dentro do processo eleitoral, esta pesquisa tem como
objetivo buscar as percepções sobre os votos nulos e brancos dentro do regime democrático brasileiro. A
presente pesquisa parte da pressuposição de que muitos dos votos nulos e brancos são resultantes de
percepções errôneas sobre seus efeitos. A metodologia utilizada está baseada em pesquisa bibliográfica e
documental. A pesquisa bibliográfica teve como foco artigos científicos que discutem as diversas
percepções sobre os votos nulos e brancos. A pesquisa documental teve o propósito de identificar a
veracidade das percepções tomando como base o artigo 224 do código eleitoral brasileiro. Constatou-se,
que as falácias que são propagadas no período eleitoral, não têm respaldo jurídico acerca da possibilidade
de anulação da eleição decorrente da manifestação apolítica do eleitor, caso a nulidade dos votos possa
atingir mais de 50%. Os únicos votos capazes de resultar em novas eleições são aqueles anulados pelo
judiciário, caso alcancem o percentual de 50% mais 1 dos votos validos, assim, a nulidade das eleições só
ocorrerá se for constatado alguma fraude. Dessa forma, conclui-se que votos nulos e brancos imputam no
retrocesso do país, no que se refere à democratização, haja vista que, após a passagem da Ditadura Militar,
uma das características do regime democrático foi a conquista do direito ao voto, onde muito se lutou para
que se pudesse escolher o governante do país, e deixar de exercer esse direito avacalha o sistema político
uma vez que, quando se vota em branco ou nulo candidatos corruptos podem se eleger sem que haja
necessidade de segundo turno.
PALAVRAS-CHAVE: VOTOS NULOS E BRANCOS. DEMOCRATIZAÇÃO. CÓDIGO ELEITORAL. NULIDADE DAS
ELEIÇÕES.
__________________________
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA
Q 01 C 15 - NOSSA SENHORA DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabywho15@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO PERITO CONTÁBIL NA APLICAÇÃO DE SENTENÇAS.
VALÉRIA GOMES VIANA-FAESF
DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO-FAESF
DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA-FAESF
Introdução: A perícia é o exame técnico que possibilita a manifestação de uma opinião especializada a
respeito de um fato em discussão. Para o Direito, é um meio de prova que tem por objetivo, na forma
determinada em lei processual, contribuir para que o Poder Judiciário possa promover a justiça social. O
laudo pericial contábil é produzido por um profissional que seja legalmente qualificado. E permitido ao
bacharel devidamente registrado no conselho Federal de Contabilidade. Contribui para que o Poder
Judiciário. Por não conhecer todas as matérias, essas pessoas que subsidiam a decisão do juiz, conhecidas
como peritos ou experts, é que analisam as provas e emitem um laudo técnico dando maior confiabilidade
ao processo litigante. Objetivo: É identificar o perito no procedimento processual e como as informações
dele podem contribuir na tomada de decisões do Juiz Metodologia: O presente trabalho é o resultado de
um estudo realizado em trabalho científicos de cunho bibliográfico. Resultado/ Discursão: O tema desta
dissertação é contribuição do laudo pericial contábil para a formação de prova de convencimento do juízo
quando existir na discussão judicial o patrimônio de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas. A sua
elaboração, estrutura e conteúdo formal exigem um mínimo de conhecimento jurídico das normas legais
que revestem a função pericial. Por este motivo, a fundamentação teórica apresentou noções da área de
Direito sobre o ambiente em que o trabalho pericial está inserido, de modo que os profissionais de
Contabilidade cumpram a função pericial, e sobre aspectos contábeis da elaboração do laudo. Os
profissionais que subsidiam com informações os juízes são denominados “peritos”. Possuem conhecimento
técnico e científico diferenciado do saber dos juízes, não fazendo julgamento, mas explicitando a realidade,
muitas vezes obscura, das partes conflituosas. O perito Contábil um técnico especialista na área da
Contabilidade, a qual escapa ao campo das preocupações intelectuais do juiz, para examinar, vistoriar,
avaliar e arbitrar, em seu campo de especialidade. O fato foi apresentado ao juiz em versões que as partes
procuram convencer com suas argumentações. A função do perito Contábil é propiciar ao magistrado a
interpretação do fato à luz de sua especialidade através de seu parecer. Considerações Finais: A
participação de mais de um Contador, desempenhando as funções de perito- contador e de peritocontador assistente, no mesmo processo, deve ser entendida como reconhecimento e valorização da
Profissão, motivo pelo qual o relacionamento ético e respeitoso entre eles é encarado como pressuposto
do engrandecimento profissional. Palavra Chave: Perito contador, Laudo e Juiz. Referencias: ALBERTO,
Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. São Paulo: Atlas, 2002. ANDRADE FILHO, Francisco Antônio de. Ética
Profissional do Administrador e do Contador. Disponível em http://users.hotlink.com.br/fico/refl0067.htm.
Acessado em: 17 de maio de 2004.
PALAVRAS-CHAVE: Perito contador, Laudo e Juiz.
__________________________
VALÉRIA GOMES VIANA
RUA PRESIDENTE DUTA - CENTRO
NAZARE DO PIAUI-PI CEP: 64825000 E-mail: valeriaviana24@hotmail.com
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VOLEIBOL ESCOLAR: ANÁLISE DOS FATORES QUE LEVAM OS EDUCANDOS A PRÁTICA DA
MODALIDADE DESPORTIVA NO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO-PI.
JEFFERSON ALEX CARVALHO DA SILVA-UESPI
TAUANNE COSTA DA SILVA-UESPI
HISABEL PEREIRA DE ARAUJO-UESPI
INTRODUÇÃO: Dentro da Educação Física Escolar (EFE), o voleibol é um dos esportes coletivos que
proporciona ao educando, vários benefícios desde seus aspectos psicomotores como as habilidades
voltadas a agilidade, equilíbrio, coordenação motora e aos aspectos sociais, no que diz respeito a
socialização do aluno, pois pelo fato de ser um esporte praticado em grupo, favorece ao aluno maior
interação com os colegas de turma, motivos estes que levam sua pratica na EFE. OBJETIVO: analisar os
fatores motivacionais que levam os educandos a praticarem a modalidade de voleibol na EFE.
METODOLOGIA: esta pesquisa se caracteriza como um estudo transversal descritivo de cunho qualitativo,
desenvolvido com alunos entre 14 e 18 anos, frequentando regularmente o Colégio Técnico de Floriano
(CTF), onde por meio do instrumento de avaliação: Questionário de Motivação para Atividades Desportivas
(QMAD), versão adaptada, onde pode ser analisado as seguintes categorias: estatuto, emoções, prazer,
competição, forma física, desenvolvimento técnico, afiliação geral e afiliação especifica, pode ser coletado
os dados a serem analisados na discursão do trabalho, a amostra constituiu-se de 105 alunos ao total, no
período letivo de 21 de janeiro à 18 de fevereiro os dados foram organizados em uma planilha eletrônica
no programa Microsoft Office Excel 2010, resultando as porcentagens dos resultados obtidas nos gráficos.
RESULTADOS: esta aproximação permitiu que houvesse a descoberta das características motivacionais de
adolescentes e disponibilizar informações relevantes com o propósito de mantê-los na prática de esportes.
Por meio dos questionários foram obtidos os seguintes resultados: “Receber prêmios” 31%, “Descarregar
as energias” 38,4%, “Divertimento” 62,8%,”Ganhar” 32,4%, “Manter a forma” 54,9%, “Atingir um nivel
desportivo mais elevado” 29,2%, “Estar com amigos” 49,4% e “Trabalhar em equipe” 39,8%. CONCLUSÃO:
de acordo com a analise dos resultados encontrados, foi possível verificar que a maioria dos alunos são
conduzidos a prática do voleibol devido aos seguintes fatores: “divertimento”, “manter a forma”, “estar
com os amigos”, “trabalhar em equipe”, deste modo é importante ressaltar que são vários fatores que
contribuem para que adolescentes se mantenham no esporte, favorecendo assim que o aluno tenha uma
maior socialização e desenvolvimento das habilidades motoras dentro da EFE.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR. VOLEIBOL. FATORES MOTIVACIONAIS.
__________________________
JEFFERSON ALEX CARVALHO DA SILVA
BR 343 - REDE NOVA 2280
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jeff.aleh@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA PERICIA CONTÁBIL
DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO-FAESF
DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA-FAESF
VALÉRIA GOMES VIANA-FAESF

INTRODUÇÃO: Este artigo tem por finalidade demostrar a importância da perícia contábil, abordando, resumidamente, os
aspectos de elaboração das provas, do perito nomeado e do indicado pelos litigantes. Apresenta a importância da prova
dentro de um processo e a qualidade na elaboração de um laudo, seguindo as determinações e orientações emanadas nas
Normas, Leis e Princípios da Contabilidade. OBJETIVO: É demonstrar a verdade real dos fatos ou atos alegados, ou seja,
daquilo sobre o qual incide um direito ou uma obrigação, para as pessoas físicas ou para as pessoas jurídicas, à luz de um
raciocínio logico-contábil. METODOLOGIA: É de cunho bibliográfico que as informações foram retiradas de trabalhos feitos
em que se observava uma gama de informações úteis para o desenvolvimento desse artigo. RESULTADO: A Perícia Contábil
tem uma abordagem ampla que envolve assuntos patrimoniais e administrativos, usando-se a prova pericial contábil como
meio jurídico pelo qual se chega à verdade, à certeza sobre assuntos ou fatos contábeis. A importância do perito, entre
vários motivos ligados à justiça, também se dá pela força da Lei 6.404/76, pois o art. 163 prevê que o Conselho Fiscal
poderá, para apurar um fato, cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular, com
justificativa, questões a serem respondidas pelo perito. O termo perícia vem do latim “peritia”, que significa conhecimento
adquirido pela experiência. Na linguagem jurídica significa pesquisa, exame, verificação acerca da verdade ou da realidade
de certos fatos, exigindo habilidade e saber para realização da espécie. É utilizada como elemento de prova, ou reveladora
da verdade em assuntos fisco-contábeis e, tem por finalidade a demonstração de um fato ou ato, a qual deve ser efetuada
com o maior rigor possível e embasada na mais pura e genuína expressão da verdade. O perito judicial é o profissional de
nível superior, especializado em matéria fisco-contábil, que desponta atos e fatos do patrimônio, e será nomeado pelo Juiz.
Em hipótese de perícia judicial, existe também o perito assistente, que é o profissional indicado por cada um dos litigantes,
para acompanhar as vistorias e emitir opinião sobre o laudo do perito do Juiz. Uma perícia econômico-contábil é uma
inspeção realizada na escrituração ligados aos negócios jurídicos, em células sociais que tenham, ou não, o elemento de
empresa. Uma perícia tem por objetivo comprovar a verdade real dos fatos ou atos alegados, aquilo sobre o qual incide um
direito ou uma obrigação. Deste modo, é elemento de prova, diferente da auditoria, que é apenas uma opinião. A linguagem
usada nos laudos periciais deve ser compatível com a capacidade de quem vai utilizar o laudo, sendo imprescindível o uso de
expressões próprias dos profissionais contábeis. O perito possui total independência em relação a entidade, além de plena
liberdade de juízo científico. De acordo com a Resolução CFC 1.244/09, o perito é o contador regularmente registrado em
Conselho Regional de Contabilidade, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiência, da matéria a ser
periciada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Em virtude da breve análise sobre a importância da perícia contábil, evidencia-se os
aspectos de elaboração das provas, do labor dos peritos, quer seja o nomeado quer seja o indicado, além do objetivo da
perícia, que é o de demonstrar a verdade real dos fatos ou atos alegados, à luz de um raciocínio lógico contábil. A perícia é
uma atividade ou prática de suma importância aos processos que envolvem, principalmente o poder judiciário. Palavrachave: Perícia contábil. Provas. REFERÊNCIA: HOOG, Wilson Alberto Zappa; A Perícia contábil e sua importância.
www.zappahoog.com.br. Acessado em 26/10/2017. LOPES DE SÁ, Antônio. Laudo Pericial Contábil: Diferença entre opinar e
informar. Disponível em http://www.crcpr.org.br/portais/portalpericia/artigos.php. Acessado em 26/10/2017. DÁRCIA DE
OLIVEIRA NASCIMENTO RUA 08 DE AGOSTO, 288 – CENTRO NAZARÉ DO PIAUÍ-PI CEP: 64825000 E-mail:
darciadeoliveira@hotmail.com
PALAVRAS-CHAVE: Perícia contábil. Provas
__________________________
DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
RUA 08 DE AGOSTO, 288 - CENTRO
NAZARÉ DO PIAUI-PI CEP: 64825000 E-mail: darciadeoliveira@hotmail.com
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DIETAS DA MODA E RISCOS ASSOCIADOS
RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF
LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF
TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF
A utilização de dietas da moda é resultado da busca por uma forma esteticamente aceitável, baseado em
padrões de beleza atuais. Esse tipo de dieta é denominado deste modo, por serem práticas temporárias,
populares, que prometem resultados rápidos, mas que necessitam de maiores embasamentos científicos. A
idealização de um corpo perfeito e o desejo desenfreado de perder peso em curto prazo de tempo, tem
feito com que as pessoas sigam dietas intensamente restritivas. Essa busca incansável é motivada por
combinações que envolvem o extremo culto ao corpo, o baixo conhecimento em relação à qualidade
nutricional ou alimentação saudável e a pressão que a sociedade exerce para que o indivíduo se enquadre
nos moldes estabelecidos. Esse trabalho trata-se de uma revisão sistemática com pesquisa bibliográfica no
mês de outubro de 2017, foram selecionados 18 artigos publicados, que atenderam os critérios de inclusão.
Com objetivo de averiguar os riscos da utilização das dietas da moda e os riscos associados, utilizando bases
de dados como Google acadêmico, Scielo, BVS, Pud med e Lilacs. Os resultados encontrados na pesquisa
evidenciam que as inadequações de micro e macronutrientes observados em algumas das dietas, reforçam
a ideia de que essa prática compromete o estado nutricional do indivíduo. As dietas hiperproteicas, como a
Dukan, aumentam o risco de fratura óssea, ganho de peso a longo prazo, síndrome metabólica, desordens
gastrointestinais e alterações no comportamento alimentar. Tais dietas apresentaram deficiências
nutricionais, decorrente de um sistema de ideias e de um padrão imposto pelo meio social, levando ao
desenvolvimento de doenças crônicas, estes métodos são desenvolvido por profissionais que não têm em
suas atribuições fazer prescrição dietética, conforme é apresentado pelo código de ética do nutricionista,
embasados na Lei 8234/91. Já a dieta Paleolítica está mais próxima das recomendações do guia alimentar,
mostrando a importância do consumo de alimentos orgânicos e os malefícios dos industrializados, não
mistificando um grupo alimentar, diferente das demais que restringe vários grupos alimentares. De acordo
com as pesquisas analisadas podemos concluir que as dietas da moda são de grandes riscos para a saúde
dos indivíduos, por serem bastantes restritas, ocasionando deficiências nutricionais, assim como, o
surgimento de doenças não transmissíveis tais como: anemia, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão,
entre outras. As dietas adequadas devem ser individualizadas e orientadas por um profissional da área de
nutrição, assim o indivíduo poderá adquirir uma vida mais saudável. Nesse estudo foi observado também
que a grande maioria dos pesquisados são influenciados pela mídia, que idealizam um corpo perfeito, com
ilusões, baseadas nessas dietas da moda. Dentre as dietas citadas a que menos afeta a saúde é a dieta
paleolítica pois está mais próxima do guia alimentar, observando-se, ainda, que a mais utilizada foi a dieta
da sopa, seguida pelas dietas de revistas e logo após a dieta Dukan.
PALAVRAS-CHAVE: DIETAS DA MODA, RISCOS ASSOCIADOS, MÍDIA.
__________________________
RONARIA BARBOSA DIAS
RUA RAIUMUND VIEIRA DE SÁ - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64700000 E-mail: ronariabarbosa@hotmail.com
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MINERAÇÃO DE BRITA NA REGIÃO DE FLORIANO-PI: IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS
MITIGADORAS.
ALBERTO VIEIRA DE SOUSA NETO-FAESF
DAVY DIAS MIRANDA MACEDO-FAESF
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS-FAESF
LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF
WALDA MONTEIRO FARIAS-FAESF
A construção civil no Brasil ao longo dos anos vem crescendo e com isso uma maior demanda de recursos naturais tem se
estabelecido. Conhecidos na construção civil como agregados, seu uso influencia diretamente na qualidade de vida e
desenvolvimento de uma região, pois com o aumento populacional, cresce também a demanda por matéria-prima para
satisfazer suas necessidades. A exploração dos recursos naturais se trata de uma atividade de significativo impacto
ambiental e com desenvolvimento econômico resultante deste tipo de atividade, altamente lucrativa, a concepção dos
impactos ao meio ambiente tem sido negligenciada. Diante disso, o seguinte estudo foi realiza na central de mineração de
agregado (brita) para a construção civil, na empresa BRITAPLAN, localizada no município de Floriano-PI. A empresa estudada
possui centrais em funcionamento atuando no mercado regional e apresenta um potencial efetivo para ampliação da
produção a fim de atender a demanda de mercado. A mina possui um sistema de produção contínuo com equipamentos e
maquinários de altamente tecnificados para cada etapa do processo produtivo: desmonte, britagem e transporte. Portanto,
objetivo deste trabalho é analisar o processo de mineração da brita e levantar os impactos ambientais resultantes e as
medidas mitigadoras adotadas ao longo de todo processo produtivo. A metodologia utilizada foi o check list (questionários
pré-elaborados) e entrevista com técnicos especializados da empresa, fotos in loco e avaliação por sistema de informação
geográfica através de observações da área estudada por imagens de satélite. A análise foi realizada detalhadamente nas três
fases do processo de produção: Instalação, operação e prospecção dos impactos após desativação da mina. A atividade de
britagem é um processo de exploração de recursos naturais que como outras atividades do ramo, causam diversos impactos
ambientais, alguns danos considerados irreversíveis, contudo, há benefícios para economia local, com a venda de produtos a
preços acessíveis, geração de empregos e desenvolvimento na região. Assim, medidas e processos que garantam a
minimização dos impactos durante todas as etapas do processo de extração do minério devem ser consideradas. Efeitos
ambientais foram observados em todas as etapas da exploração. Na instalação com a abertura da cava, (retirada da
vegetação, escavações, movimentação de terra, modificação da paisagem local, abalo a fauna e perda da camada fértil do
solo), ao uso de explosivos no desmonte de rocha (sobrepressão atmosférica, vibração do terreno, ultralançamento de
fragmentos, gases, poeira, ruído), ao transporte e beneficiamento do minério (geração de poeira, ruído, compactação do
solo pelo tráfego intenso de máquinas e consumo de energia), afetando os meios como água, solo e ar, além da população
local. A empresa ainda não possui um sistema de gestão ambiental e nem avaliações de desempenho, entretanto algumas
medidas mitigadoras estão sendo desenvolvidas. Paredes verdes estão sendo construídas a fim de reduzir a poeira na
região, assim como a utilização de água na jazida e britadores e construção de estradas com a utilização da própria brita
extraída. Embora o ultralançamento de fragmentos não tenha sido registrado, no momento das detonações avisos sonoro
são emitidos à população local para que acidentes sejam evitados. Por fim, na fase de desativação com o planejamento a ser
adotado pela empresa, as imagens de satélites mostram que na área da jazida houve remoção de uma vasta área de
vegetação onde foram constatadas escavações a grandes profundidades, portanto, medidas de controle de erosão serão
futuramente necessárias. Ações mitigadoras deverão ser aplicadas para amenizarem os impactos produzidos de forma que
justifiquem os benefícios financeiros e sociais de sua exploração. Com isso conclui-se que além de tais medidas de
melhorias, novas ações devem ser adotadas pela empresa, no sentido de melhorar o relacionamento com a comunidade,
evitar conflitos e minimizar os impactos ambientais.
PALAVRAS-CHAVE: BRITAGEM; MEIO AMBIENTE; REMEDIAÇÃO DE IMPACTOS.
__________________________
ALBERTO VIEIRA DE SOUSA NETO
RUA FRANCISCA LIMA, 1804 - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806060 E-mail: albertoflac@gmail.com
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EMPREGADA DOMESTICA O IMPACTO LABORAL NA CIDADE DE FLORIANO- PI COM A NOVA LEI
12.964/14 (LEI DAS DOMESTICAS)
DANIELA DE SOUSA CORREA-FAESF
NIELTON FREITAS QUEIROZ-FAESF
LUCAS FREITAS CARVALHO BARROS-FAESF
RONEY DE ARAUJO FREITA-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADELHA FONTES-FAES
O presente trabalho científico iniciou-se trazendo a evolução histórica do direito do trabalho e do
trabalhador domestico com o foco a empregada domestica tratando da Lei n 12.964 de 07 de agosto de
2014. Esse projeto pretende apresentar a realidade das domesticas e donas de casa na cidade de Floriano,
em relação à Lei n 12.964. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, pois visa ‘’recuperar o
conhecimento acumulado de um problema’’. As fontes eleitas para a coleta de dados desse estudo foram
extraídas através de pesquisas bibliográficas. Buscou-se, então, a leitura de trabalho científico
apresentando no ano de 2015 por Isis de Freitas Marciel, com tema Empregada Domestica O Impacto
Laboral Na Cidade De Floriano- Pi Com A Nova Lei 12.964/14 (Lei Das Domesticas). A presente pesquisa
apresentou importantes contribuições sobra à realidade das domesticas e donas de casa na cidade de
Floriano- PI, em relação à nova Lei nº 12.964, com isso trazendo informações que possam esta ajudando a
esclarecer duvidas das domesticas, donas de casa e interessados vindos a ter uma melhor compreensão
desta nova lei. Conclui-se que, adequar dentro de uma nova realidade, em relação a esta nova lei das
domesticas, isso gera conflitos e resistências, mais com isso espera-se que com uma melhor
conscientização de patrões e empregados passa a ter uma melhor compreensão e que todos venha a
reconhecer a importância de ter carteira assinada e com as devidas contribuições conforma a lei. Palavraschave: Domésticas, Lei nº 12.964, Conscientização.
PALAVRAS-CHAVE: DOMESTICAS,LEI N°12.964,CONSCIENTIZAÇÃO
__________________________
DANIELA DE SOUSA CORREA
RUA LUIS JORGE DE SA - LIDER
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: daniela-sousa341@hotmail.com
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CONHECIMENTOS DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA DE FLORES
DO PIAUÍ
TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF
JAYRA ADRIANA DA SILVA SOUSA-FAESF
RONARIA DIAS BARBOSA-FAESF
NÁGYLLA DE SOUSA SILVA-FAESF
O reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos é essencial para a
construção e efetivação de políticas e programas que subsidiem os indivíduos a terem uma passagem
segura pela adolescência rumo à vida adulta. O conhecimento sobre os métodos contraceptivos pode
contribuir para que os usuários escolham o método mais adequado para se para seu companheiro levando
em conta fatores como seu estado de saúde, situação financeira, facilidade no uso. O presente estudo tem
por objetivo identificar o conhecimento dos estudantes acerca dos métodos contraceptivos na escola de
Flores-PI. Este estudo trata-se de uma pesquisa de método de investigação, com abordagem qualitativa,
pois seu objetivo maior é ampliar o grau de conhecimento dos adolescentes através do levantamento de
dados científicos. Durante toda a realização deste estudo, serão observadas as disposições legais que
envolvem a pesquisa com seres humanos descritas nas resoluções 466/2012 e 510/2016 no Conselho
Nacional de Saúde. A pesquisa será realizada após apreciação e aprovação da Comissão de Ética interna da
Faculdade De Floriano-FAESF. Após será oferecido o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) a
todos que aceitaram a participar da pesquisa. A pesquisa será realizada no mês de novembro com os
adolescentes da UEMLP (Unidade Escolar Moderno Lucidio Portela). O presente estudo será submetido a
construir estratégias junto à equipe de PSE, onde será realizado um ciclo de palestras educativas e
dinâmicas. Serão propostas à escola atividades didáticas a serem desenvolvidas para tirar dúvidas dos
adolescentes que estudam na mesma. Terá um levantamento de dados que será realizado e as informações
coletadas servirão para avaliar o grau de conhecimento dos estudantes à cerca do tema.
PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento, Adolescentes e Contraceptivos.
__________________________
TAYANE ALVES CARVALHO
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: tayane.alves@hotmail.com
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GUARDA COMPARTILHADA E SEUS REFLEXOS NA VIDA SOCIAL E JURÍDICA DOS ENVOLVIDOS.
DANIELA DE SOUSA CORREA-FAESF
NIELTON FREITAS QUEIROZ-FAESF
LUCAS FREITAS CARVALHO BARROS-FAESF
RONEY DE ARAUJO FREITA-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
A guarda compartilhada vem se tornando cada vez mais frequente durante os processos de separação
judicial, já passara o tempo onde a guarda ficava a encargo de apenas um dos pais, geralmente a mãe
assumia essa papel quase por unanimidade. Todavia, os estudos atuais mostram que a convivência com
ambos os pais trazem uma série de benéficos presentes e futuros à as crianças e adolescentes. Esse projeto
pretende expor os reflexos da guarda compartilhada, tanto no que desrespeito aos indivíduos envolvidos,
quanto sistema judiciário, expondo legislações e praticas jurídica e o impacto na vida pessoal dos
envolvidos. Trata-se de uma pesquisa bibliográficas e as encontradas em sítios na internet que tratam do
assunto e teve como principal fonte de pesquisa o trabalho cientifico apresentado apresentando no ano de
2013 por Elder Alessandro Ribeiro dos Santos, com tema Guarda compartilhada, (Separação de casais). A
presente pesquisa busca expor os pontos mais importantes sobre a guarda compartilhada, esclarecendo
duvidas a cerca do instituto legal e desmistificar informações desencontradas sobre o assunto em questão.
Conclui-se que, é conhecido que a sociedade evolui dia após dias, e que os institutos legais devem seguir
paralelamente a tais fenômenos, buscar soluções mais favoráveis ao bom convívio social é de suma
importância, principalmente em questões tão delicadas como o rompimento de laços afetivos, pois apenas
esses podem ser rompidos, os laços sanguíneos sempre estarão ligados e devem ser preservados da melhor
maneira possível a convivência entre aqueles que o compartilham. PALAVRAS-CHAVES: Guarda
Compartilhada. Separação Judicial. Reflexos.
PALAVRAS-CHAVE: GUARDA COMPARTILHADA, SEPARAÇÃO JUDICIAL,REFLEXOS
__________________________
DANIELA DE SOUSA CORREA
RUA LUIS JORGE DE SA - LIDER
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: daniela-sousa341@hotmail.com
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DISCUTINDO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: RELATO DE EXPERIÊNCIA
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
FLAVIA PEREIRA CASTRO LUSTOSA-FAESF

Através da disciplina de metodologia ativa interdisciplinar orientado pela professora Glauce Barros Santos,
os acadêmicos do curso de serviço social da Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF
desenvolveram o projeto de extensão intitulado “Discutindo sobre a violência contra a mulher”. Esta
problemática foi discutida em sala de aula por saber que a violência contra a mulher tem sido considerada
pela Organização das Nações Unidas como uma violação dos direitos humanos, bem como uma questão de
saúde pública. Este trabalho teve como objetivo estimular o protagonismo dos acadêmicos do curso de
serviço social da FAESF através do projeto de extensão, bem como levar discussões acerca de
problemáticas de questões sociais para a comunidade. O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas,
sendo que a primeira foi o início da pesquisa sobre a temática utilizando-se a partir de revisões de
literaturas com base teóricas em Bordieu (2005), Saffiot (1995) e Scott (1995), além de diversos textos que
trataram sobre o tema. A segunda etapa, constituiu-se de diversas atividades elaboradas e desenvolvidas
em sala de aula. Na terceira etapa foi desenvolvido através da realização de palestra e debate entre
professores e profissionais da área a comunidade acadêmica da FAESF. Na quarta etapa os acadêmicos do
curso de serviço social acompanhados pelas professoras da FAESF levaram essa discussão sobre a violência
contra a mulher aos Diretores das Escolas do Município e Estadual de Floriano, bem como na Escola Bucar
Neto e à comunidade do bairro Caixa D’agua . O resultado do projeto realizado mostrou o quanto
discussões como essas, precisam cada vez mais fazer parte dos conteúdos na comunidade acadêmica e
sociedade. O resultado do projeto revelou a importância de oportunizar espaços de discussão como essa
apresentada e ser introduzida em sala de aula integrando com os demais conteúdos do curso. Percebe-se
que a violência contra a mulher vem afetando as famílias e diversos lares ,principalmente a vida de
milhares de mulheres que vem sofrendo com essa violência, fazendo com que esses atos cometidos
cotidianamente seja considerado como algo normal, caracterizado por uma cultura machista onde a voz do
homem e os seus atos tem que prevalecer, e isso só é possível através de parcerias entre instituições de
ensino e comunidade, estimulando o protagonismo dos sujeitos despertando a criticidade, a autonomia e a
liberdade da opressão e traumas das vítimas. Dessa forma, acredita-se que a continuidade desse trabalho
trará grandes resultados e mudanças significativas na aprendizagem dos alunos, como também no
comportamento e sensibilização com a problemática da violência contra a mulher na comunidade
acadêmica e sociedade.
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ESPAÇO EDUCACIONAL. PROTAGONISMO ESTUDANTIL.
VALORES
__________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO,1505 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br
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AVALIAÇÃO DA DIETA CONSUMIDA POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO
RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF
ISLANE DOS SANTOS CASTRO-FAESF
LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF
TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF
Introdução: A nutrição esportiva é uma área de estudo que compreende a aplicação de princípios
nutricionais para aperfeiçoar o desempenho esportivo. Independentemente se o objetivo de treinamento
do esportista for recreacional ou de elite, o desempenho será influenciado pelo que se ingere. A nutrição
pode ajudar a prevenir lesões, intensificar a recuperação do exercício, auxiliar na manutenção do peso
corporal e melhorar a saúde de modo geral. Assim sendo, obtendo conselhos nutricionais esportivos
seguros e saudáveis de um nutricionista esportivo qualificado, os atletas ou praticantes de atividade física
podem maximizar seu potencial atlético. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o consumo alimentar
dos praticantes de atividade física de uma academia de musculação de Floriano-PI. Metodologia: Trata-se
de uma pesquisa de campo, exploratória descritiva de caráter quantitativo. A amostra foi composta por 50
frequentadores de uma academia na faixa etária de 18 a 35 anos. Foram utilizado (recordatório 24 horas e
questionário socioeconômico). O consumo energético e de macronutrientes foram comparados as
recomendações das DRIs (2005). Resultados: Os resultados mostraram que mais da metade da amostra
apresentou ingestão menor que 90% das necessidades energéticas. A adequação do consumo de
carboidrato foi observada em 76% da amostra, sendo 18% superior ao recomendado e 6% apresentou
consumo inferior. Conclusão: Ao final deste estudo pode-se concluir que o baixo consumo energético pode
afetar negativamente o rendimento atlético dos frequentadores da academia, além de resultar na perda de
massa muscular, disfunção menstrual, aumento do risco de fadiga, entre outros. Portanto, os dados obtidos
neste estudo, ou seja, a análise dos hábitos alimentares dos praticantes de atividade física sinaliza para a
necessidade de uma intervenção nutricional para adequar o consumo alimentar dos praticantes de
atividade física
PALAVRAS-CHAVE: CONSUMO ALIMENTAR. ATIVIDADE FÍSICA. ACADEMIA
__________________________
RONARIA BARBOSA DIAS
RUA RAIUMUND VIEIRA DE SÁ - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64700000 E-mail: ronariabarbosa@hotmail.com
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A REFORMA TRABALHISTA E O IMPACTO DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA NOVA LEI
LORENA MORAIS SANGLARD LUZ-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ELIANE MENDES DOS SANTOS-FAESF
LORENA DE MORAIS SANGLARD-FAESF

A Lei 13.467/2017, que teve seu respectivo projeto de lei apresentado e proposto pelo Presidente da
República, Michel Temer, em 23 de dezembro de 2016 na Câmara dos Deputados, vindo a ser aprovada em
26 de abril de 2017 e em seguida sancionada em 13 de julho do mesmo ano pelo então presidente sem
veto algum, alterou na Consolidação das Leis do Trabalho, mais de 100 pontos já existentes, causando
muita controvérsia, já que muitos críticos não aceitam essas mudanças por considerarem ser desvantajosa
e prejudicial ao trabalhador, enquanto outros enxergam vantagens no seu texto e acreditam que são
mudanças benéficas à todos. O presente estudo tem como objetivo, analisar a citada Lei e verificar seu real
impacto na vida do trabalhador. Figuram dentre as inúmeras alterações trazidas, a possibilidade do
fracionamento das férias em até três períodos, instituindo também a possibilidade da equiparação salarial
para empregados que possuam o mesmo empregado. No que tange ao contrato de trabalho, extinguiu-se a
necessidade de obrigação da homologação das rescisões de contrato de trabalho, como também nos casos
de aviso prévio trabalhado, alterou-se o prazo para pagamento das verbas rescisórias. No âmbito dos
sindicatos extinguiu-se a obrigação da contribuição sindical compulsória anual, no tocante a terceirização
houve mudança significativa também com a possibilidade de contratação de terceirizados em quaisquer
atividades até mesmo na atividade principal da empresa.Para esta pesquisa foi utilizado, o método de
abordagem dedutivo, partindo-se de uma análise do contexto da CTL antes da reforma trabalhista e suas
modificações após a sansão da Lei 13.467/2017 fundamentando-se em uma pesquisa bibliográfica baseada
em um estudo feito pela Revista Consultor Jurídico em sua edição de julho de 2017 sobre as principais
mudanças da reforma trabalhista onde devido há tantas mudanças significativas no direito dos
trabalhadores, elaborou um estudo com a análise das principais alterações sofridas pela legislação.Concluise que a reforma trabalhista proposta pelo governo e por ele sancionada, defendida no intuito de organizar
as contas públicas, estimulando a economia e possibilitandoa geração de empregos, possui em oposição a
este pensamento muitos críticos das mudanças que afirmam que elas podem vir adesencadear a perca dos
direitos trabalhistas e em face dessa situação conflitante, faz-se necessário analisar todo contexto da Lei
em questão para que se possa chegar a um consenso benéfico daquilo que realmente pode beneficiar o
trabalhador brasileiro, como também de outras modificações em torno dos pontos prejudiciais ou
manutenção do texto anterior, caso este seja mais benéfico, espera-se que o governo busque garantir os
direitos do trabalhador e que através de possíveis emendas à Lei 13.467/2017, seja possível proporcionar
um sentimento de segurança e conforto à todos àqueles que sentem-se ameaçados e inseguros com a
manutenção do texto atual desta Lei. Palavras – Chave: Reforma Trabalhista, Mudanças, Perca de
Benefícios, Direitos.
PALAVRAS-CHAVE: REFORMA.
__________________________
LORENA MORAIS SANGLARD LUZ
RUA JOSÉ DEMES, 396 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64900132 E-mail: loo_sanglard@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO“O DIREITO VAI À COMUNIDADE”
MARIA COELI FEITOSA NUNES-FAESF
MARIA COELI FEITOSA NUNES-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é resultado de um projeto de extensão, intitulado “O Direito vai à
Comunidade”, realizado pelos acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de
Floriano-FAESF durante os semestres acadêmicos 2015.1 2015.2 e 2016.1, nos municípios de Floriano e São
Francisco do Piauí, Piauí. OBJETIVO: Propiciar a troca de saberes entre a academia e a comunidade,
expandindo o conhecimento para além da sala de aula de acordo com a realidade apresentada.
METODOLOGIA: O referencial teórico que guiou as ações junto à comunidade foram os aplicados em sala
de aula pelos docentes do curso de direito e orientadores do projeto, enfatizando o diálogo e o respeito ao
saber do educando. As atividades eram realizadas a partir do planejamento com toda a equipe e atividades
propriamente dita, junto aos grupos, seguidas de avaliações. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Na vigência do
projeto foram realizadas 10 ações: 05 em escolas de ensino fundamental e médio dos Municípios de
Floriano e São Francisco do Piauí; 01 no Conselho das Associações de Moradores de Floriano-PI (CONSANF);
02 nas associações de bairros; 01 na VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no
município de São Francisco do Piauí; 01 para os acadêmicos do curso de Serviço Social da FAESF, e contou
com um público de aproximadamente 3.800 pessoas. Dentre os aspectos positivos podemos destacar a
oportunidade de organizarmos e liderarmos os encontros, despertando-nos uma postura profissional.
Dentre os aspectos negativos podemos destacar as dificuldades encontradas no agendamento das
atividades, visto que muitos agendavam e posteriormente desmarcavam. Mediante relato dos
participantes foi notória a agradabilidade e o prestígio que os participantes nutriram pelo projeto. Para a
formação acadêmica, a experiência permitiu o contato direto com o público e o compartilhamento de
saberes que, sem dúvida, não podem ser alcançadas apenas dentro da sala de aula. CONCLUSÃO: Acreditase que o objetivo primordial do projeto foi concretizado, quando se permitiu uma efetiva aproximação da
sociedade com o direito.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chaves: Projeto de Extensão.Direito.Sociedade.
__________________________
MARIA COELI FEITOSA NUNES
RUA FELIX PACHECO - SÃO CRISTÓVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800880 E-mail: coelifisio@hotmail.com
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UMA REVISÃO DA EQUOTERAPIA NA PARALISIA CEREBRAL RESUMO
DÉBORA DE SOUSA BORGES-FAESF
LIVIA DA SILVA MARTINS-FAESF
LAILA PINHEIRO BORGES-FAESF
MAYRA DE OLIVEIRA BORGES-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
A Equoterapia tem como objetivo auxiliar na aquisição e desenvolvimento das funções neuromotoras, por
intermédio da utilização do cavalo como instrumento terapêutico, exigindo do cavaleiro planejamento e
criação de estratégias, desenvolvendo e/ou potencializando as habilidades motoras e as atitudes
conceituais diversas. A marcha do cavalo é a mais semelhante à marcha humana, no que diz respeito às
dissociações entre a cintura escapular e pélvica, as rotações realizadas em torno do seu próprio eixo e as
dissociações látero - lateral, infra - superior e ântero - posterior, transmitindo assim, estímulos muito
parecidos com o da marcha humana. Objetivo mostrar a importância da equoterapia no tratamento da
paralisia cerebral (PC). Objetivo específico entender o que é paralisia cerebral compreendendo a relação da
equoterapia no tratamento da lesão cerebral na paralisia cerebral de modo a analisar estudos científicos
referentes atuação da fisioterapia com o distúrbio cerebral buscando desenvolver estratégias de
reabilitação das habilidades biopsicossociais. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfico, exploratório
em base de dados, entre 2010 a 2015. O buscador de dados considerado para a pesquisa foi: Google
acadêmico. Os critérios de determinação foram artigos utilização da equoterapia no tratamento da
paralisia cerebral e a relação fisioterapêutica. Os resultados indicam que o aumento d a função motora
pode ser atribuído propiciados pelo cavalo que contribuem para o ajuste postural adequado, estabilizando
os membros superiores e cintura escapular, e, assim, promovendo alinhamento, estabilidade e movimentos
harmônicos, facilitando a execução da função. Conclui se que a equoterapia por meio de diversos estímulos
gerados ao paciente com paralisia cerebral proporciona resultados benéficos quanto à aquisição de novas
habilidades e ganhos motores, melhorando a postura através de um alinhamento postural que é
promovido pelo movimento tridimensional gerado pelo cavalo e melhora a expansão torácica pelo ajuste
no tônus muscular proporcionado pela andadura do cavalo, causando uma melhora em toda mecânica
ventilatória.
PALAVRAS-CHAVE: EQUOTERAPIA, PARALISIA CEREBRAL, TRATAMENTO.
__________________________
DÉBORA DE SOUSA BORGES
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: debora.str22@hotmail.com
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ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE CERÂMICA NOS DIVERSOS AMBIENTES
AMÉLIA MOREIRA RAMOS-FAESF
AMELIA MOREIRA RAMOS-FAESF
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

Desde os tempos remotos o revestimento cerâmico vem sendo utilizado para revestir pisos e paredes. Este
procedimento era utilizado apenas pelos nobres, mas com a produção industrial em larga escala, fez com
que o revestimento ficasse mais acessível as demais classes sociais. Os revestimentos cerâmicos possuem
uma gama de padrões, diversas texturas, formatos e cores, possuindo características importantes a serem
observados nos diversos ambientes como: durabilidade, impermeabilidade, facilidade de limpeza, alta
resistência mecânica e ao desgaste por abrasão, isolamento térmico e plurivalência na decoração.
Salientamos que a escolha correta no que tange ao revestimento faz com que o ambiente possua não
apenas um aspecto diferenciado, mas também mantém protegido a estrutura das edificações. Dessa forma,
para que o revestimento possa exercer a sua funcionalidade é necessário levar em conta a forma de
assentamento, sendo que devem ser observados fatores como o PEI, a argamassa colante, juntas e rejunte
adequados. Este artigo tem como objetivo descrever a importância do assentamento de revestimentos
cerâmicos nas estruturas das construções. Os procedimentos metodológicos utilizados para execução desta
pesquisa foram descritivos e exploratórios, utilizando-se de revisões bibliográficas. Enfatizamos que para
um bom assentamento do revestimento cerâmico é necessário observar o PEI que classifica a resistência à
abrasão superficial do esmalte. É o PEI que orienta onde o produto pode ser usado. Argamassa colante é
espécie de cola específica para os revestimentos cerâmicos, acredita-se que para haver sucesso na
aplicação deste produto se dá pelo "tempo em aberto” que é o tempo decorrido entre a aplicação da
argamassa no painel (estiramento do cordão) e a formação da "pele". Devem também ser considerados as
juntas de assentamento, pois esses impedem o desenvolvimento de distensões entre as cerâmicas, como
também as juntas de dilatação que permite variações dimensionais no contrapiso, sendo executadas de
acordo com as normas exigidas pela ABNT. Deve-se também considerar o rejunte, pois esse têm o intuito
de impermeabilizar as partes laterais das cerâmicas. Estudos mostram que para o sucesso desta aplicação
esta deve acontecer no período mínimo de 24 horas após o término do assentamento. A cura perfeita do
rejunte acontece 3 dias após a aplicação, período em que se recomenda mantê-lo sempre úmido. De
acordo com os estudos realizados percebemos a importância do assentamento e revestimento cerâmico na
construção civil, pois quando esses executados de maneira correta, obterão resultados satisfatórios no que
se refere a resistência, a impermeabilidade, acabamento perfeito fazendo com que a construção tenha uma
estrutura de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: ASSENTAMENTO. REVESTIMENTO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO CIVIL
__________________________
AMÉLIA MOREIRA RAMOS
RUA 25 DE AGOSTO, 46 - VILA NOVA
GUAGALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: amelia.emy@gmail.com
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ANÁLISE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO MEL
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
MARIA MARTA LOPES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
EUCLIDES RIBEIRO DA COSTA NETO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
O mel é um produto viscoso, adocicado e geralmente de aroma agradável, apreciado, segundo alguns
relatos, desde a Grécia antiga. Sua qualidade nutricional (vitaminas, minerais e valor energético elevado),
suas propriedades medicinais (ação antioxidante e anticéptica relacionada aos compostos fenólicos) e suas
propriedades sensoriais têm atraído milhares de consumidores. O presente trabalho objetivou analisar os
aspectos físico-químicos do mel produzido em uma região do Piauí. A pesquisa foi realizada por meio de um
estudo experimental e análise em um laboratório de analise físico-química, a pesquisa foi realizada e
adquirida no mercado local oriundo do Sul do Piauí de acordo com as normas do instituto Adolf Lutz,
utilizando os parâmetros: umidade, pH, cor, acidez, reação de fIehe, açucares redutores (sacarose),
açucares redutores (glicose), HMF (hidroxi-metil-furfural), diástase e condutividade. Os dados mostraram
que houve diferença significativa entre os tratamentos, com o mel do Eucalipto Orgânico apresentando
valor das três amostra (4,0) de pH do que os demais tratamentos. A umidade variou no mel 01 (20,2) no
mel 2 (20,3) e no mel 3 (20,0); os demais parâmetros não apresentaram variação. Pelos resultados obtidos,
pode-se concluir que as características do mel variam de acordo com sua origem, devido ao tipo de solo e
vegetação visitada pela abelha produtora; no entanto os méis analisados estão qualificados para serem
comercializados, de acordo com a Legislação Vigente.
PALAVRAS-CHAVE: MEL, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, QUALIDADE DO MEL.
__________________________
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brendamoura777@hotmail.com
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ESTADO NUTRICIONAL DE NUTRIZES ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PELA
ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA D E FLORIANO-PI
PAULO CÉSAR DE CARVALHO ROSA OLIVEIRA-FAESF
CONCEIÇÃO DE MARIA DA PAZ SOUSA RODRIGUES-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF
ANA PAULA NUNES MIRANDA-FAESF
ÉRICO FABRÍCIO NUNES DA CUNHA-FAESF
INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é uma etapa importante da vida do concepto e da nutriz, e muitos
são os seus benefícios para ambos. Reconhecendo o papel da lactação na continuação da espécie, o
organismo materno faz reservas energéticas durante a gestação, que garantem os macronutrientes que
serão utilizados durante os primeiros meses de lactação. OBJETIVO GERAL: Desse modo, esse estudo veio
problematizar a associação do estado nutricional das gestantes com a prática do aleitamento materno.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva, de caráter quantitativo,
utilizou um questionário estruturado com doze questões objetivas e aferição das medidas antropométricas
das participantes. A informação bibliográfica desse trabalho foi buscada em plataformas como LILACS,
Scielo Brasil e no indexador de dados Google Scholar. RESULTADO: Foram entrevistadas 31 mulheres,
classificadas inicialmente segundo o peso, estado civil, escolaridade, número de gestações, número de
filhos e realização ou não do pré-natal. Além disso foram obtidos dados nutricionais que envolviam a
alimentação das nutrizes, seus hábitos de amamentação e outras informações sobre seus hábitos
alimentares e sobre a alimentação do seu concepto. Ao total, 61% das nutrizes estudadas estavam
eutróficas, e 52% do grupo estudado concluiu o ensino médio, estando assim, acima da escolaridade média
da população brasileira, que conta apenas com o ensino fundamental incompleto. Do total de mulheres, o
ganho de peso após a gestação foi estatisticamente irrelevante, e do total de entrevistadas, apenas 51%
amamentam os conceptos 6 ou mais vezes ao dia. CONCLUSÃO: Finalmente o maior número de refeições
feitas pela nutriz foi um dos fatores relacionados à manutenção do peso anterior à gestação por que as
necessidades nutricionais das gestantes e de mulheres na mesma idade, faixa de peso e altura são
similares.
PALAVRAS-CHAVE: AMAMENTAÇÃO; ESTADO NUTRICIONAL; NUTRIZ; LACTENTE; HÁBITOS ALIMENTARES
__________________________
Paulo César De Carvalho Rosa Oliveira
AV. SANTOS DUMOND Q. B - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paulocesa.rosa@outlook.com.br
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O CONHECIMENTO DE MÃES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO E SEUS BENEFÍCIOS PARA A
NUTRIZ E LACTENTE
LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF
BRUNA PATRÍCIA VIANA DA SILVA-FAESF
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF

Introdução: O aleitamento materno é a melhor e mais saudável alimentação nos primeiros meses de vida,
estudos comprovam que crianças amamentadas tiveram um rendimento maior do que crianças que não
viveram este processo. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve
interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua
habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional,
além de ter implicações benéficas na saúde física e psíquica da mãe. Objetivo: O objetivo do estudo foi
identificar os principais benefícios relatados por mães com relação ao aleitamento materno para ela e para
o lactente. Metodologia: O estudo consistiu em pesquisa exploratória, descritiva de caráter quantitativo, a
pesquisa foi realizada na Unidade Básica de Saúde Dr. Coelho de Sá localizada na Cidade de São João dos
Patos – MA. Os dados obtidos foram analisados, interpretados e representados em tabelas e gráficos,
utilizando o programa computacional Microsoft Office Excel 2007. Resultados: foram entrevistadas 30
nutrizes, onde as mesmas respondiam um questionário socioeconômico, que descreviam seu
conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno para ela e para o lactente. Conclusão: Ficou
constatado que nos dias de hoje, ainda, existem falta de conhecimento dos benefícios do leite humano
para o recém-nascido e os benefícios da amamentação para a saúde da nutriz, bem como a falta de
sensibilização e a falha nas orientações dos profissionais de saúde para a amamentação, desde as primeiras
consultas de pré-natal. Notou-se neste estudo que mesmo com tantos incentivos para a prática do
aleitamento materno e a comprovação de seus benefícios para o binômio mãe e filho, as metas de
aleitamento materno ainda são insatisfatórias. Existe a necessidade de aprimorar as orientações nos
serviços de saúde, desde a primeira consulta de pré-natal, para possibilitar um aumento, nos índices, de
amamentação preconizado pela Organização Mundial da Saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno, Nutriz, Lactente, Benefícios.
__________________________
LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA
RUA DO AMARANTE Nª75 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luyannebrito@outlook.com
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CONHECIMENTO DOS MILITARES DO SEXO MASCULINO ACERCA DO CÂNCER DE PRÓSTATA NO
MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI
JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO
KAYRONE DIAS CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

O câncer de próstata é considerado um problema de saúde pública no mundo. Entretanto, o controle e a
prestação de assistência à população, o planejamento e as ações preventivas merecem atenção especial,
através das campanhas de prevenção, a informação e o conhecimento, assim como a eventualidade do
diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aumentar o acesso aos recursos de tratamento especializado
são ações indispensáveis a fim de reduzir os índices de incidência e mortalidade do câncer, e garantir o
direito social do homem e uma maior expectativa de vida. Estudo de abordagem exploratória descritiva de
caráter quanti-qualitativo, tem como objetivo analisar o nível de conhecimento dos militares do sexo
masculino acerca do câncer de próstata no município de Floriano-PI. A população analisada estão sendo os
Policiais Militares do Sexo Masculino do 3º Batalhão da policia Militar da cidade de Floriano-PI com faixa
etária acima de 40 anos de idade. Os dados estão sendo colhidos por meio da aplicação de um questionário
semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas qualificando os dados da pesquisa. Foi apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a todos os policiais militares orientando-os quanto aos
objetivos da pesquisa. A pesquisa está sendo aplicada preservando todos aspectos éticos preconizados na
Resolução CNS Nº 466/ 2012 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde (MS). Está sendo
pautada também na resolução nº 510, de 07 de abril 2016 que considera que a ética em pesquisa implica o
respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas cientificas envolvendo
seres humanos. Participaram dessa pesquisa até a presente data 22 policiais militares. Os resultados
encontrados na pesquisa revelam que 81% sabem o que é o câncer de próstata; 54,55% afirmaram que já
se submeteram ao exame de toque retal uma vez por ano, 13,64% uma única vez durante a vida, 9,09%
duas vezes ao ano e 22,72% nunca realizaram o exame, 63,64% confessaram constrangimento durante o
exame devido a questão do toque retal e 36,36% afirmaram não sentir nenhum tipo de constrangimento,
81,82% disseram que o exame do câncer de próstata deve ser realizado a partir dos 40 anos; todos os
participantes compreendem que o profissional que realiza o procedimento é o médico; 90,91% sabem é
feito o exame do toque retal; como complicações do câncer de próstata 50% relataram dificuldade de
urinar, 27,28% perda de peso e 22,72% não souberam dizer nenhum complicação decorrente desta
patologia. Portanto, conclui-se que os policiais militares do sexo masculino têm conhecimento sobre o que
é realmente o câncer de próstata deixando assim um ponto positivo quanto a esse assunto que é de suma
importância para toda a sociedade diminuindo assim o risco de desenvolverem essa doença.
PALAVRAS-CHAVE: CANCER DE PROSTATA, POLICIAIS MILITARES, SEXO MASCULINO.
__________________________
JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA
RUA BEIJAMIN FREITAS - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: victorjoaomarques@hotmail.com
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CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE FLORIANO-PI SOBRE O
PAPILOMAVÍRUS HUMANO - HPV
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FACULDADE DE FLORIANO
KAYRONE DIAS CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

O Papilomavírus Humano (HPV) é um grupo de vírus causadores de lesões muco-cutâneas e de graves
doenças neoplásicas, é uma doença sexualmente transmissível. O vírus está associado a uma variedade de
manifestações clinicas de lesões como verrugas, em diversas regiões e estruturas anatômicas do corpo de
forma genital, ânus, lábios, língua e dedo. Possui distribuição universal. O presente estudo trata-se de uma
pesquisa descritiva de caráter exploratório com abordagem quantitativa que tem como objetivo identificar
o conhecimento de estudantes de escolas públicas estaduais de Floriano-PI sobre o Papilomavírus Humano
- HPV. Está sendo desenvolvido em 04 Escolas Públicas da rede de ensino Estadual, no município de
Floriano-PI. A população alvo analisada nesse estudo são estudantes de ambos os sexos com faixa etária
entre 18 anos e 21 anos, matriculados no 1° ao 3° do ensino médio. Para a concretização da pesquisa
inicialmente foi enviado um Termo de Consentimento da Instituição (TCI) para a 10° Regional de Educação
e direção das escolas. Antes de iniciar a pesquisa, as pesquisadoras explicaram a cada participante os
objetivos do estudo apresentando o questionário de coleta de dados e Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Os dados coletados estão sendo organizados em figuras e tabelas utilizando o programa
Microsoft Office Word e Excel; analisados e interpretados a luz da literatura pertinente. A pesquisa está
sendo realizada preservando todos os aspectos éticos preconizados na Resolução 466/12 CNS que
incorpora, sob a ótica dos indivíduos e das coletividades referenciais das bioéticas. Participaram dessa
pesquisa até a presente data 37 estudantes. Os resultados encontrados na pesquisa revelam que 97,22%
sabem o que são as infecções sexualmente transmissíveis; 50% disseram que o número de parceiros
favorece a disseminação da doença; 86,11% sabem o que significa a sigla HPV; 63,89% desconhecem a
relação do HPV com câncer do colo do útero e câncer de pênis; 52,78% não conhecem as principais
manifestações do HPV; 91,67 afirmaram conhecer a forma de transmissão; 86,11% dizem conhecer as
medidas preventivas; 30,56% não sabem que existe vacina contra o vírus; 69,57% das estudantes do sexo
feminino nunca realizaram o exame citopatológico cervico-uterino, e 82,61% não entendem a importância
da realização do exame Papanicolau periodicamente. Conclui-se com os resultados obtidos que as
infecções sexualmente transmissíveis são amplamente conhecidas pelos estudantes, embora os estudantes
não tenham apresentado maior conhecimento sobre a relação do HPV com câncer uterino e câncer de
Pênis, não conhecerem as principais manifestações do vírus, e as estudantes nunca realizarem o exame
preventivo e não entendem a importância da realização desse exame periodicamente. Deste modo,
confirma- se a necessidade de campanhas de prevenção e educação nas escolas uma importante
ferramenta para combate e prevenção do HPV.
PALAVRAS-CHAVE: CANCER UTERINO, CANCER DE PENIS, HPV, ESTUDANTES
__________________________
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO
AVENIDA FAUZER BUCAR NÚMERO 326 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800840 E-mail: paulennylayra@hotmail.com
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Escrituração Contábil: Sua Importância e suas Vantagens para a Gestão.
ROGGERY CARREIRO TORRES-FAESF
RAIMUNDO AMANCIO RIBEIRO NETO-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

INTRODUÇÃO: A escrituração contábil é a técnica de registrar dados em livros, os quais devem ser
gerenciados por profissionais capacitados. Esse procedimento é regido por normas que constam no Código
Civil, na Legislação Tributária, nas Normas Brasileiras de Contabilidade e em outras leis esparsas. Sendo
assim, todas as empresas precisam entender a necessidade de realizar o processo de escrituração contábil
com a ajuda de um especialista no assunto. E, pelo mesmo motivo, não há como gerenciar um
empreendimento sem ter os registros de patrimônio arquivados desde o início. Esse artigo trata
especificamente a importância que esse procedimento contábil tem para uma gestão e quais as vantagens
que essa dispõe; vantagens essas que muitos empresários não têm conhecimento desse tipo de vantagem
para sua empresa. OBJETIVO: Mostrar a importância e as vantagens que a Escrituração Contábil trás para a
gestão da entidade. Também abortando os reflexos nos controles financeiros, os tipos de Escrituração e o
que diz a lei. METODOLOGIA: A metodologia desse artigo aborta a importância e as vantagens da
Escrituração, tais como: a importância de controlar o patrimônio da empresa, os reflexos do controle
financeiro, a obrigatoriedade da Escrituração Contábil como diz respeita a lei, os diferentes métodos de
Escrituração, e a importância de um profissional contábil qualificado. RESULTADO: Após abordar os
conceitos e conhecer melhor como fazer uma Escrituração, os resultados trás, destacando, as vantagens e
desvantagens da Escrituração na Gestão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A escrituração contábil e a escrituração
fiscal são de suma importância para as empresas, pois é ela que gera as informações necessárias para
tomada de decisões e também a situação patrimonial da empresa. Não somente a importância da
escrituração faz com que as empresas mantenham a escrituração dos livros, mas por ela ser de caráter
obrigatório, podendo assim gerar multas e até ser processados os responsáveis pela escrituração em caso
de irregularidades erros ou fraudes, pois pode induzir autoridades do fisco ao erro, fornecedores e
acionistas a errôneas tomada de decisões, baseando-se na situação patrimonial da empresa. REFÊRENCIAS:
MANTHAY, Dheovan. A IMPORTÂNCIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E ESCRITURAÇÃO FISCAL. Disponível
em:http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/802/1/A%20Import%C3%A2ncia%20da%20Escritura
%C3%A7%C3%A3o%20Cont%C3%A1bil%20e%20Fiscal.pdf, Acessado em 26 de outubro de 2017. Previsa
Assesoria Contabil e Empresarial. http://previsa.com.br/escrituracao-contabil-entenda-sua-importancia-equais-as-vantagens Acessado em: 26 de outubro de 2017, as 23h24mn. O que é escrituração? Por: Portal
Educação
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/o-que-e-escrituracaocontabil/62212 Acessado em 26 de outubro de 2017, as 23h26mn.
PALAVRAS-CHAVE: ESCRITURAÇÃO, GESTÃO
__________________________
ROGGERY CARREIRO TORRES
RUA-VIANNA DE CARVALHO - SAMBAIBA VELHA
FLORINO-PI CEP: 64800000 E-mail: roggrytorres@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HANSENÍASE
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF
JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF
LAISE PEREIRA DA SILVA BRITO-FAESF
MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF
INTRODUÇÃO: A Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo o bacilo Mycobacterium
leprae. É caracterizada por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, manifestando-se
principalmente, através de sinais e sintomas dermatoneurológico. Uma classificação para fins de tratamento, reúne os
doentes em dois grupos: os paucibacilares e os multibacilares. É uma doença de notificação compulsória. Borenstein
et.al. (2008), relata que o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais casos de hanseníase, perdendo somente
para a Índia, levando em consideração que antigamente as pessoas eram internadas ou mantidas em colônias
(leprosários) longe da população para fazerem tratamento. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca da
Hanseníase e o processo da educação em saúde que envolve o mesmo. MATERIAL E MÉTODOS: O estudo foi realizado
por meio de pesquisa bibliográfica, baseada em literaturas estruturadas. A busca foi feita por livros e artigos no banco
de dados da SCIELO, PUBMED E LILACS. A pesquisa bibliográfica teve uma abordagem metodológica explorativa,
proporcionando maior conhecimento sobre o tema proposto. A partir dos artigos e livros obtidos selecionamos os de
maior relevância para o trabalho correspondente ao período entre 1997 a 2013. RESULTADOS: A hanseníase
caracteriza-se como uma doença granulomatosa, infectocontagiosa de evolução crônica e lenta, que acomete
preferencialmente indivíduos adultos, cujas apresentações possuem predominância pela pele e/ou nervos periféricos.
Trata-se de uma doença de apresentação focal, ou seja, sua distribuição é restrita a espaços e ligados a fatores
ambientais, individuais, socioeconômicos e culturais. Nas residências onde vivem os pacientes com hanseníase, esse
pequeno espaço favorece a transmissão do bacilo aos contatos expostos, por um período mínimo de três meses até
cinco anos antes do diagnóstico, que no caso, são os núcleos familiares ou pessoas do convívio familiar, dessa forma
apresentando um maior risco de contraírem a doença. Quando não investigado os contatos do paciente, pressupõe a
perda de um diagnóstico precoce. A principal via de transmissão e porta de entrada do parasita é através das vias
aéreas superiores. Silva e Paz (2010) mostram a impessoalidade dos enfermeiros em realizar as atividades de
educação em saúde acerca da hanseníase. A evidência mostra que as atividades se direcionam ao processo de
adoecimento, adesão do tratamento, e não às pessoas e suas necessidades. Considera também que as ações de
educação em saúde requerem reflexão crítica dos profissionais de saúde que favoreça a população segundo a sua
realidade. O estigma sobre a hanseníase ainda é grande e, apesar da mudança de denominação, ainda assusta muitas
pessoas que, por falta de informação e medo das deformidades e estado reacional, agem de forma preconceituosa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A hanseníase é um problema de saúde pública no Brasil, apesar da cura, ainda aflige as
autoridades de saúde do país. Nos estudos analisados, notou-se que a educação em saúde está voltada para o
processo de adoecimento, esquecendo-se das pessoas, suas necessidades e até mesmo de levar em consideração a
realidade em que cada um está inserido. Por isso o papel da enfermagem e de toda a equipe de saúde é
imprescindível na orientação, sensibilização e acolhimento, criando vínculo entre o serviço de saúde e o paciente,
mas, para isso acontecer, os profissionais da saúde precisam saber como fazer. Para uma boa assistência deve existir a
capacitação, que deve ser contínua e atualizada, para que se possa conduzir o paciente e ensinar a sociedade
quebrando a barreira do preconceito e incutindo uma nova mentalidade a respeito da doença.
PALAVRAS-CHAVE: LEPRAE, INFECCIOSO, PRAGA
__________________________
KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA
DEFALA ATTEM - IRAPUA 1
FLORIANO-PI CEP: 64800110 E-mail: kary.rio@hotmail.com
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Contabilidade de Custo: A Importância da Contabilidade de Custos para as Organizações
CHARLES SILVA DE ABREU-FAESF
RAIMUNDO AMANCIO RIBEIRO NETO-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

INTRODUÇÃO: A carência de sistemas de contabilidade de custos nas empresas nos dias de hoje incapacita os gestores de
apresentar decisões precisas para a tomada de decisão. Tendo em vista que as empresas atuam num ambiente altamente
competitivo e com intensa atualiza-ção a necessidade de informações precisas e úteis se tornam cada vez mais
indispensáveis. Entretanto, muitas organizações procuram sempre um nível de exerça cada vez maior e cada vez mais a
informações geradas pela contabilidade de custos devem ser adaptadas para aten-der as necessidades da gestão. Grande
parte das empresas no mercado brasileiro trabalha com o sistema de custeio básico que traduz de uma forma simplificada
de apuração os valores efetivamente gastos no processo produtivo, o custeio por absorção. Isto é, trabalha apenas com os
custos gerais e não em cima de uma análise apurada das atividades, e utilizando, na maioria das vezes, o rateio na apuração
das informações. OBJETIVO: Assim, esse artigo tem como objetivo apresentar as duas formas de custeio usado por essas
empresas e os seus benefícios para sua gestão. São elas: O custeio por Absorção e o ABC – Custeio baseado em atividade.
METODOLOGIA: A contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para diversos
níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de desempenho, e de planejamento e controle
das operações e de tomada de decisões, bem como tornar possível a alocação mais criteriosamente possível dos custos de
produção aos produtos. Por meio de uma implementação de um sistema de contabilidade de custos, procura-se a avaliação
dos bens produzidos e vendidos, e o Controle das condições internas de exploração. Com o primeiro objetivo, a empresa
procurará calcular o custo dos produtos fabricados bem como o custo dos produtos vendidos à saída do armazém, o que lhe
permite apurar resultados por produtos. E com o segundo objetivo, a Contabilidade de custos procurará identificar todos os
sectores internos que originam custos, de forma a poderem ser acompanhados, analisados e controlados, permitindo o
conhecimento de todos os custos da empresa nos diferentes sectores (área fabril), comercial e administrativa e financeira,
com vista ao seu controlo e racionalização. E por último, uma abordagem ampla sobre os métodos de custeio por ABC e o
método por Absorção aplicado as empresas. RESULTADOS: Após os conceitos que tivemos em conhecer mais um pouco
sobre esses tipos de custeios, os resultados irão mostrar as vantagens e desvantagens por usar esses métodos de custeio na
gestão. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A definição de um método de custeio deve ser analisada caso a caso. Cada instituição deve
levar em conta vários fatores para a definição de seu método de custeio. Tamanho da empresa, seu faturamento, nível de
informatização, quantidade e linhas de produto fabricado e principalmente seu planejamento num longo prazo. Num mundo
tão competitivo, a informação sobre os custos da empresa são fundamental pra sua sobrevi-vência no mercado, por esse
motivo a atualização dos custos deve ser feita quase que diária e sempre acompanhada pela alta gerencia. REFERÊNCIAS:
STEIMETZ, Ismael Beck. Contabili-dade de custos: sua importância às organizações. Disponível em:
https://www.classecontabil.com.br/artigos/contabilidade-de-custos-sua-importancia-as-organizacoes, Acessado em: 24 de
outubro de 2017. COSTA, Carlos Eduardo. Métodos de custeio - a melhor escolha para obtenção de lucro. Dis-ponível em:
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/metodos-de-custeio-a-melhor-escolha-para-obtencao-delucro/43545/ Acessado em: 24 de outubro de 2017. MOURA, Herval da Silva. O custeio por absorção e o custeio variável:
qual
seria
o
melhor
mé-todo
a
ser
adotado
pela
empresa?
Disponível
em:
<http://www.uefs.br/sitientibus/pdf/32/o_custeio_por_absorcao_e_o_custeio_variavel.pdf> Acessado em: 24 de outubro
de
2017.
PUCRS.
Princípios
e
métodos
de
custeio.
Disponível
em:
<http://pucrs.campus2.br/~blauth/Custos2/metodos_custeio.doc> Acessado em: 24 de outubro de 2017.
CUSTEIO
BASEADO
EM
ATIVIDADES
Origem:
Wikipédia,
a
enciclopédia
livre.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custeio_baseado_em_atividades
Acessado
em:
24
de
outubro
de
2017.
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POR
OBSERÇÃO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custeio_por_absor%C3%A7%C3%A3o
Acessado
em:
24
de
outubro
de
2017
CONTABILIDADE
DE
CUSTOS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_de_custos Acessado em: 24 de outubro de 2017
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE DE CUSTO, MÉTODO DE CUSTEIO
__________________________
CHARLES SILVA DE ABREU
PLANALTO SAMBAIBA - SAMBAIBA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gflemosribeiro@hotmail.com
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ESTUDO DA EXCREÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PELA INFLUÊNCIA DO PH URINÁRIO
MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF
BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FAESF
DANIEL OSÓRIO ALVES-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

INTRODUÇÃO: O conhecimento sobre a excreção dos fármacos e seus metabólitos pela função renal é de
extrema importância para definição terapêutica e para reduzir a toxidade. O pH urinário influencia
imensamente na eliminação renal de diversos fármacos. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo mostrar
a influência do pH urinário na eliminação do fármaco ácido acetilsalicílico administrado por via oral em
Homo sapiens. MÉTODO: O experimento foi realizado com a participação de três voluntários, utilizando o
fármaco ácido acetilsalicílico e bicarbonato de sódio. Inicialmente, no voluntário 1 foi administrado 300 ml
de água com 1 g de bicarbonato de sódio por via oral, após 15 minutos foi administrado por via oral 1
comprimido de 500mg de ácido acetilsalicílico. O voluntário 2 ingeriu 300ml de água e após 15 minutos
ingeriu 1 comprimido de 500mg de ácido acetilsalicílico. O voluntário 3 ingeriu apenas 300ml de água. Após
duas horas foram coletadas amostras de 2ml de urina. Em cada amostra foram adicionadas 4 gotas de
cloreto férrico a 10%, observando a mudança de coloração da urina. RESULTADOS: Durante o estudo
observou que a amostra da urina do voluntário 1 apresentou cor violeta escuro ao reagir com o cloreto
férrico 10%, explica-se o fato pela presença do bicarbonato de sódio qual alcalinizou a urina, facilitando a
excreção do ácido salicílico em 4 a 6 vezes. O voluntário 2 apresentou uma amostra de cor violeta
intermediário, devido a menor presença de ácido e ao pH urinário normal ser ácido, facilitando a
reabsorção passiva de eletrólitos não-ionizados. O voluntário 3 apresentou uma coloração violeta clara
devido ter ingerido apenas água. CONCLUSÃO: Através da administração de ácido acetilsalicílico em Homo
sapiens por via oral, conjuntamente com bicarbonato de sódio, constatou-se que a quantidade do fármaco
excretada foi diferente devido influência do pH urinário. Assim sendo, o entendimento sobre como ocorre a
excreção de um fármaco é importante para se atingir o efeito terapêutico desejado e prevenir a toxicidade,
podendo, assim, utilizar esse conhecimento para acelerar a eliminação de fármacos em casos de
intoxicação acidental.
PALAVRAS-CHAVE: EXCREÇÃO DE FÁRMACOS, INFLUÊNCIA DO PH, INTOXICAÇÃO.
__________________________
MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA
RUA CASTRO ALVES - LADO PAR 1022 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800052 E-mail: marcos_farmacia_aurelio@hotmail.com
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CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE BLUNDES NA PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO
MECÂNICA: REVISÃO DE LITERATURA
MIRLENY DOS SANTOS LEMOS-FAESF
FABIOLA CABEDO RIBEIRO VASCONCELOS-FAESF
THAIS BISPO RAMOS-FAESF
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
INTRODUÇÃO: A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é um processo infeccioso do
parênquima pulmonar que acomete pacientes submetidos à intubação endotraqueal e Ventilação
Mecânica (VM) por mais de 48-72hrs e para as quais a infecção não foi o motivo para iniciar a ventilação. O
Emprego de Bundles para prevenção de PAV é efetivo na prática clínica. Trata-se de um grupo de boas
práticas de ações em saúde que quando instituídas em conjunto resultam em substancial melhora no
atendimento ao paciente. OBJETIVO: Mostrar a importância das principais medidas de prevenção na
pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados na UTI,com o intuito de reduzir os
efeitos adversos. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, com base em publicações científicas,
nas seguintes bases de dados SciELO,Pubmed,LILACS.No período de 2012 à 2016,de acesso livre,utilizando
os descritores:prevenção e controle de pneumonia,ventilação mecânica.Não houve critérios de
exclusão,pois todos os artigos foram aproveitados para confecção do mesmo.RESULTADOS E
DISCUSSÃO:Por meio das buscas com bases nas publicações cientificas foram coletadas as informações
referente à PAV e as medidas de prevenção para os pacientes que são internados em UTI .Foi observado
que com implantação do Blundes,houve melhora no quadro clinico do paciente.A PAV é uma das
complicações mais importantes em unidades de terapia intensiva compondo 85% das pneumonias
nosocomiais. Dados mostram que a pneumonia é a segunda infecção nosocomial e a mais comum em UTI,
com taxas que variam de 9 a 40% das infecções e está associada a um aumento no período de
hospitalização e índices de morbimortalidade.Os estudos sobre as ações de prevenção da PAV
recomendam algumas medidas preventivas, como: Higienização das mãos, cabeceira elevada entre 30° e
45°, higiene oral de clorexidina 0,12%,interrupção da sedação diária,aspiração subglotica,aspiração
endotraqueal,profilaxia de trombose venosa profunda,verificação de pressão sw cuff.É de suma
importância o papel da enfermagem na prevenção da PAV. É necessário que o enfermeiro tenha
conhecimento para prevenir as complicações sistêmicas da pneumonia, sendo o conhecimento das
medidas de prevenção da PAV é essencial para a diminuição da incidência da mesma. CONCLUSÃO: Concluise que a pneumonia associada à ventilação mecânica, embora seja uma infecção que pode ser evitada pelo
cuidado de enfermagem fundamentado nas melhores evidências científicas disponíveis e descrita no
Bundle de ventilação, poucos são os enfermeiros que o conhecem e o aplicam na prática, em que pese o
fato de muitos serem especialistas em terapia intensiva, ou com vasta experiência na área. Sendo assim, há
a necessidade de um aprofundamento por parte dos enfermeiros de terapia intensiva sobre a importância
do Blundes e de Ventilação, para que esta prática possa ser utilizada como parte do cuidado de
enfermagem na prevenção da PAV.
PALAVRAS-CHAVE: PNEUMONIA, UTI, CUIDADOS DE ENFERMAGEM.
__________________________
MIRLENY DOS SANTOS LEMOS
RUA ANDRADE SOBRINHO 327 - SAMBAIBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: htamirle@hotmail.com
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TRIBUNAL DO JÚRI: INFLUÊNCIA DO DISCURSO NA DECISÃO DOS JURADOS
CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF
CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR-FAESF
SARA DE SOUSA LIMA-FAESF
LARA VERENA OSÓRIO ALMEIDA-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

Previsto na Constituição Federal, no capítulo referente aos “Direitos e Garantias Fundamentais”,
notadamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, o Tribunal do Júri é sem sombra de dúvidas um reflexo
democrático do Direito Brasileiro, cujo objetivo primordial é a prerrogativa de que o cidadão seja julgado
por seus iguais, pela pratica de crimes dolosos contra a vida. Nesse contexto, o momento da oratória
representa o auge do julgamento, tendo em vista que, tanto a acusação como a defesa usam dos mais
diversos argumentos para convencer os jurados, os quais, após ouvir toda a tese apresentada, têm a
importante função de julgar o réu como sendo culpado ou inocente. Todavia, desde sua criação, muito se
discute no que tange influência da oratória utilizada nos discursos em plenário e, principalmente, sua
importância no momento da decisão de cada jurado, visto que, diante da falta de conhecimento jurídico,
por vezes, são levados pelo “calor da emoção” dos debates, e julgam conforme o convencimento dos
argumentos ali trazidos. Esse projeto tem por objetivo verificar e analisar a eficácia das decisões proferidas
pelo jurados que compõem o Conselho de Sentença ante influências exercidas pelo poder de persuasão do
discurso, facilmente verificado em quase todas as Sessões Tribunal do Júri. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, de caráter bibliográfico, desenvolvida com base nas leituras exploratórias de artigos científicos,
referentes ao Tribunal do Júri. Além do mais, insta salientar que o presente estudo adotou-se o método
dedutivo, o qual parte de conceitos gerais sobre a matéria para, posteriormente, concluir-se sobre a
problemática objeto de análise do estudo. Evidenciou-se, claramente que, a instituição precisa passar por
algumas reformas e que os profissionais do Direito que atuam no Tribunal Popular devem construir seus
discursos dentro da lógica jurídica para que assim, as decisões sejam menos influenciadas por discursos
elaborados nos ditames da emoção e da paixão, haja vista que os casos submetidos à julgamento tratam de
bens essenciais ao ser humano, quais sejam, a vida e a liberdade. Levando-se em consideração os aspectos
expostos, conclui-se que, apesar de ser uma ferramenta democrática com guarida na Constituição Federal,
na busca de convencimento e com o intuito de conduzir o conselho de sentença rumo a uma determinada
decisão, os debates no Tribunal do Júri são circundados, cada vez mais, pelo poder de persuasão e de
sedução, tanto do Ministério Público como do Advogado de defesa, onde os argumentos valem menos por
seu conteúdo jurídico do que pela forma teatral com que são expostos, culminando, assim, com risco de
vereditos incoerentes com as provas constantes nos autos. Dessa forma, resta claro que o discurso
sensacionalista presente nos debates do Tribunal do Júri, contribuem para o acentuado acometimento de
injustiças, vez que muitos profissionais do Direito extrapolam no uso da linguagem desenvolvida durante o
julgamento, fugindo da lógica racional e objetivando o discurso emotivo e comovente.
PALAVRAS-CHAVE: TRIBUNAL DO JÚRI, SEDUÇÃO NO DISCURSO, INFLUÊNCIA, VULNERABILIDADE DOS
JURADOS,
__________________________
CLARA BEATRIZ SOUSA MELO
RUA SÃO JOSÉ 852 - SAMBAIBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: clara.beatriz.2@hotmail.com
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO NORDESTE
CLARA BEATRIZ LUSTOSA MARREIROS-FAESF
BEATRIZ MOURA MARTINS-FAESF
NADIA TAMILA LUZ-FAESF
CHARLIANE DE HOLANDA PESSOA-FAESF
Violência doméstica é caracterizada por qualquer forma de violência praticada dentro do contexto familiar,
seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, acontece contra crianças, adolescentes, mulheres e
idosos. Porém na maioria dos casos verificados são de violência doméstica contra a mulher. Esta pesquisa
teve como objetivo analisar como a temática da violência doméstica vem sendo abordada a partir de
artigos científicos publicados na web. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da
técnica da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Quais os malefícios
na vida das mulheres que sofreram violência doméstica?”. A busca de estudos foi realizada a partir de um
buscador, “Google Acadêmico”, e de uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library Online), tendo
como descritores: violência domestica, mulheres, Nordeste. Na pesquisa realizada no buscador Google
Acadêmico, foram encontrados 174 resultados. Dentre os resultados, 42 artigos se adequaram aos
objetivos da pesquisa. Enquanto na base de dados Scielo foram encontrados 7 resultados. Através da
análise de estudo de revisão sistemática dos artigos encontrados, percebeu-se que a qualidade de vida das
mulheres que sofrem violência doméstica é totalmente preocupante e também resultados relatam que a
maior prevalência é a violência psicológica, causando danos emocionais a longo prazo, trazendo sérios
prejuízos nas esferas do desenvolvimento e da saúde psicológica da mulher. Verificou-se também que as
mulheres abusadas são jovens, casadas, católicas, têm filhos, baixa escolaridade e baixa renda familiar. O
uso de álcool e o ciúme foram os principais fatores relatados que levaram ao abuso do parceiro. Ao todo,
84% das mulheres sofreram ataques físicos. Observou-se que 72% apresentavam sintomas de depressão;
78% apresentavam sintomas de ansiedade e insônia; 39% já pensaram em se matar e 24% começaram a
tomar medicamentos contra a ansiedade depois de serem abusados. Diante da pesquisa, percebeu-se que
30% das mulheres no Nordeste já sofreram algum tipo de violência doméstica. Tendo como principais
fatores o álcool e o ciúme. Esta análise verificou que esse tipo de violência gera consequências na saúde e
vêm cada vez mais ocasionados prejuízos na qualidade de vida dessas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MULHER, NORDESTE
__________________________
CLARA BEATRIZ LUSTOSA MARREIROS
RUA DO AMARANTE - IBIAPABA
FLORIANO-PI CEP: 64803020 E-mail: claramarreiros1@gmail.com
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PATOLOGIAS NA REPAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DEVIDO A OBRAS DE REDES SUBTERRÂNEAS DE
INFRAESTRUTURA NA CIDADE DE FLORIANO - PÍAUÍ
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF
ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS-FAESF
MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRÁSIO-FAESF
AMÉLIA MOREIRA RAMOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
A má realização da repavimentação de trechos, devido a ações de implantação de redes subterrâneas de
infraestrutura na cidade de Floriano-Piauí, tem provocado problemas ocasionando incômodo e risco aos
moradores em torno e usuários. A abertura e fechamento de valas, principalmente nos serviços de
infraestrutura urbana, particularmente água e esgoto podem acarretar vários problemas devido à
repavimentação (AUGUSTO JR et al.,1992 apud STUCHI, 2005). Este artigo tem como objetivo reconhecer
os pontos que interveem na qualidade, bem como as patologias vistas nos remendos de pavimentos. É de
extrema relevância a efetuação de uma verificação sobre as patologias predominantes encontradas em
remendos, além de identificar suas causas e posteriormente buscar soluções para os problemas
apresentados. As metodologias de pesquisa adotadas foram a bibliográfica para entendimento do conceito
de redes subterrâneas de infraestrutura, os fatores que causam as patologias nas obras de implantação e
repavimentação e em seguida uma pesquisa de campo para registro fotográfico de pontos da cidade
afetados por esse problema. As principais patologias encontradas foram: afundamento, ondulações ou
corrugação, desgaste, panela ou buraco, trincas. Além de problemas de nivelamento e compactação de
materiais. A existência dessas redes de infraestrutura melhora as condições ambientais e de produção e,
consequentemente, a qualidade de vida da população (STUCHI, 2005). Com o tempo essas obras se tornam
essenciais para a população e acabam por serem realizadas após a execução da pavimentação, acarretando
custos de recuperação e comprometendo o papel estrutural e funcional dos pavimentos. A reposição da
pavimentação em vias públicas deve objetivar o estabelecimento do pavimento com características iguais
ou superiores aos do pavimento original, obedecendo as recomendações e exigências municipais (STUCHI,
2005). A precaução é a melhor maneira para impedir o surgimento das patologias. Com melhores técnicas
de execução, materiais, maior supervisão e administração das etapas diminuem-se as ocorrências de
manifestações de irregularidades e o número de intervenções a serem promovidas.
Palavras-chave: Pavimentação, patologias, infraestrutura urbana. REFERÊNCIAS: BRASIL. Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de
Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos
Terminologia. Rio de Janeiro, 2003. STUCHI, E. T. Interferências de obras de serviços de água e esgoto sobre
o desempenho de pavimentos urbanos. 2005. 95 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola de
Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, São Carlos.
PALAVRAS-CHAVE: PAVIMENTAÇÃO, PATOLOGIAS, INFRAESTRUTURA URBANA.
__________________________
ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
RUA FRANCISCO PACHECO, 1069 - SAMBAIBA VELHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paraguai.tecnico@yahoo.com.br
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HÁBITOS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES COM IDADE DE 12 A 14 ANOS
PAULO CÉSAR DE CARVALHO ROSA OLIVEIRA-FAESF
GELCI DA SILVA SANTOS-FAESF
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF
DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF
ANA PAULA NUNES MIRANDA-FAESF

Introdução: A adolescência apresenta como característica o crescimento físico, a alta vulnerabilidade para
deficiências nutricionais e parece constituir também, período de risco para desenvolvimento de doenças
crônicas na vida adulta. Nessa fase da vida, a alimentação tem peso ´´extra``. É na adolescência que se
consolidam os hábitos alimentares para a vida adulta. Portanto promover uma alimentação saudável é
considerado um eixo prioritário de ação para promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente escolar é
apontado como espaço fundamental para a criação de documentos nacionais e legislações, o ambiente
escolar influencia na formação da personalidade e, consequentemente, nas suas preferências alimentares.
Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar os hábitos alimentares e a frequência alimentar dos
estudantes da Escola Municipal Antônio de Floriano - PI, interior do estado do Piauí. Metodologia: Para a
avaliação dos hábitos alimentares foi utilizada uma pesquisa de campo descritiva, a qual tomou uso de
aplicação de um questionário objetivo, com questões simples, relacionando hábitos alimentares, alimentos
e frequência da ingestão dos mesmos. Os dados obtidos foram comparados e classificados de acordo com a
pirâmide alimentar brasileira e classificados como adequados ou inadequados de acordo com a literatura
científica da área. Resultados: Os resultados obtidos indicaram que dentre os estudantes, mais de um terço
(40%) não consome todos os dias o lanche da manhã. Com relação ao lanche da tarde, a maioria (88%)
consome todos os dias, E que menos de um quarto (24%) não fazia ceia todos os dias da semana. Observase também que a maioria das refeições realizadas pelos estudantes são feitas em casa, apesar de, ser
possível observar que uma pequena quantidade faz as refeições em Restaurante/lanchonete, sendo
Desjejum 8%, lanche manhã 8%, almoço 8%, lanche tarde 8%, janta 20% e lanche noite 8%. Notou-se, ainda
que a maioria dos escolares adquirem seu lanche na cantina da escola (65%), e apenas (12%) trouxe casa,
(8%) os que nunca fazem lanche (15%) outros. Conclusão: Os estudantes apresentam hábitos alimentares
inadequados quando comparados com a pirâmide alimentar brasileira, por realizarem poucas refeições, em
sua maioria, somente as principais. Apresentam déficit na ingestão de frutas, verduras e legumes e excesso
na ingestão de carnes podendo contribuir para o desenvolvimento de doenças. É necessária uma
intervenção nos hábitos alimentares, pois é nessa fase da vida que o indivíduo começa a optar pelos seus
alimentos e formar seu habito alimentar.
PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ALIMENTAR. ESCOLARES. HÁBITOS ALIMENTARES
__________________________
Paulo César De Carvalho Rosa Oliveira
AV. SANTOS DUMOND Q. B - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paulocesa.rosa@outlook.com.br
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OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA JORNADA DE TRABALHO
LUIZA CRISTINA PEREIRA DA COSTA-FAESF
ARMANDO RODRIGUES DE CARVALHO-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF
INTRODUÇÃO: A reforma trabalhista, aprovada recentemente, trouxe ao campo empregatício infinitas
discussões acerca da sua eficácia, principalmente em relação ao trabalhador, considerado a parte mais
frágil na relação de emprego. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo analisar as principais mudanças
trazidas após a aprovação da reforma, em especial no que se refere à jornada de trabalho e os impactos
que virão com a referida mudança na jornada. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na
qual foram utilizados recursos para a fundamentação desse trabalho, utilizando-se de artigos científicos
com relevância no assunto e o banco de dados Google Acadêmico. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A Reforma
Trabalhista trouxe diversas mudanças para o Direito do Trabalho, acrescentando e modificando leis,
princípios e direitos. Estudiosos afirmam que essas mudanças foram significativas para o bom
direcionamento na relação de emprego. Entretanto, uma grande parte acredita que o trabalhador foi
prejudicado. Por ser a parte mais afetada na relação, o novo texto deixou de considerar esse requisito,
deixando-o muitas vezes equiparado ao empregador, o que prejudicaria na prática. Dentre as principais
alterações, está a jornada diária de trabalho, que com o novo texto poderá ser de 12 horas com 36 horas de
descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais e 220 mensais. Antes era limitada a 8 horas diárias, 44
horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. CONCLUSÃO: Os estudos
apresentaram infinitas discussões com divergências doutrinárias a respeito do tema. O que se verifica é
que, embora ainda não esteja vigendo, o texto da reforma já causa apreensão. É preocupante, tendo em
vista que o trabalhador pode ser prejudicado e o princípio do in dubio pro misero não ser levado em
consideração.
PALAVRAS-CHAVE: MUDANÇAS. REFORMA TRABALHISTA. JORNADA DE TRABALHO. IMPACTOS.
__________________________
LUIZA CRISTINA PEREIRA DA COSTA
MILTON LAVOR - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luizacristinapereiracosta@gmail.com
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O ÍNDICE DE TORNOZELO BRAQUIAL ANTES E APÓS EXERCÍCIO FÍSICO.
THAYLON EVELYN MOTA-FAESF
JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF
BRUNA RYAMA EVELYN MOTA-FAESF
THYAGO DA SILVA RAMALHO-FAESF

Introdução: O Índice Tornozelo Braquial (ITB), é um importante sinalizador da Doença Arterial Periférica
(DAP) em sua fase assintomática, é a razão entre a pressão sanguínea na parte inferior da perna ou
tornozelo e a pressão sanguínea do braço. Winsor foi o primeiro a medir o Índice Tornozelo Braquial (ITB)
em pacientes com doença arterial periférica. Objetivo: Avaliar o Índice de Tornozelo Branquial antes e após
exercício físico. Metodologia: Avaliar a aplicabilidade da determinação do Índice de Tornozelo Branquial
com o uso de esfigmomanômetros em dez pacientes de ambos os sexos e idades acima de 40 anos.
Resultados: Foram recrutados a amostra de 10 indivíduos de ambos os sexos com idade de 46 a 78 anos,
internados no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano - Piauí. Do total 70% foi classificado como
normal, 3 % como possível portador de Doença Arterial Periférica (DAP). Discussão: Os resultados do
presente estudo demonstraram haver maior tendência de elevação do Índice de Tornozelo Branquial,
quando realizado exercícios aeróbicos. Considerações finais: Foi demonstrado que a utilização do Índice de
Tornozelo Branquial (ITB) é extremamente eficaz na busca por um diagnóstico precoce em pacientes
sintomáticos e assintomáticos do território vascular carotídeo, sendo fundamental para a diminuição na
morbimortalidade desses indivíduos e possíveis estratégicas terapêuticas precoces.
PALAVRAS-CHAVE: BRAQUIAL, ARTERIAL, CARDIOVASCULAR, OBSTRUTIVA
__________________________
THAYLON EVELYN MOTA
RUA JOÃO CHICO, 798 - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800280 E-mail: thaylon.mota@hotmail.com
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O TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E A LEI 13.446/2016
GABRIEL CARREIRO VARAO NETO-FAESF
LEONARDO TORRES DA SILVA-FAESF
CAMILA ARAUJO MOURA DE SOUSA-FAESF
JOFRESSON GOMES DOS SANTOS-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual constitui uma prática delituosa, onde muitos traficantes
obtêm lucro através da atividade sexual obrigatória de pessoas a quem cerceiam a liberdade, impondo-lhes
servidão por conta de dívidas impagáveis ou a retenção de documentos e até mesmo grave ameaça.
Partindo de uma análise da Lei 13.446/2016 o presente estudo tem como objetivo expor o crime de tráfico
de pessoas para fins de exploração sexual, caracterizando seu conceito, meios delitivos, perfis das possíveis
vítimas, bem como as razões que fazem este crime tão lucrativo e o reflexo positivo e incisivo da referida
Lei nesta prática, por ser considerada até então um marco regulamentador para o crime do tráfico de
pessoas no Brasil tornou-se um grande avanço no que diz respeito a repressão e prevenção deste ilícito
penal. Cabe ressaltar que antes da existência desta Lei, uma importante mudança ocorreu através da Lei
12.015/2009 quando deu ao crime em tela a nomenclatura de “Tráfico Internacional de Pessoas para fim
de Exploração Sexual” e ainda conforme previsto no artigo 231-A do Código Penal que era o tráfico interno
de pessoas para fins de exploração sexual, a preocupação do legislador, tendeu a envolver no artigo alguns
tipos relevantes de majorante de pena, aspecto que também foi levado em consideração com algumas
modificações pela Lei 13.344/2016. Para aprofundar este estudo será utilizado um método de pesquisa que
quanto à abordagem, será qualitativo, que tem como característica o aprofundamento no contexto
estudado e a perspectiva interpretativa desses possíveis dados para a realidade, como forma de atingir o
fim desejado no estudo, será utilizado o método dedutivo, cuja operacionalização se dará por meio de
procedimentos técnicos baseados na doutrina e legislação pertinente ao tema estudado.
Conclui-se que é necessário que as pessoas ao verem-se envolvidas em tais situações hajam com cautela e
busquem certificar-se da real intenção de pessoas que lhes ofereçam oportunidade de trabalho em outros
países, para que não se tornem também possíveis vítimas desse crime que fere a dignidade de tantas
pessoas e que em face da lei 13.344/2016, busquem respaldo para garantir seus direitos, pois mudanças
significativas foram adotadas por meio desta na intenção de tratar com afinco e atenção o crime exposto.

PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO DE PESSOAS; EXPLORAÇÃO SEXUAL; ABUSO DE DIREITO
__________________________
GABRIEL CARREIRO VARAO NETO
RUA CICERO COELHO - CENTRO
URUCUI-PI CEP: 64860000 E-mail: gabrielcvneto@hotmail.com
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PARTO HUMANIZADO: DE VOLTA AS BOAS PRÁTICAS
ALDENORA MENDES PEREIRA-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
IARA OLIMPO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

O parto é um momento marcado pela importância da chegada de uma nova vida. Mais que um evento
médico, é um acontecimento repleto de emoções e significados. É um direito conquistado para que todas
as mães e bebês sejam respeitados no pré-natal, no parto e no pós-parto, fazendo desse momento tão
especial uma experiência plena de respeito, cuidado e acolhimento. Assim, a nova proposta, do Ministério
da Saúde (MS), de humanização na atenção ao parto estabelece mudanças em relação ao acesso,
assistência, qualidade e resolutividade, têm por objetivo tornar a experiência da gestação mais humanizada
e menos tecnicista. Este estudo tem como objetivo descrever as boas praticas na condução do parto
normal, orientando o que deve ser feito e o que não deve ser feito no processo de parto. Tratou-se de uma
revisão narrativa da literatura sobre as práticas humanizadas empregados durante o processo de
parturição, realizado nos meses de setembro e outubro de 2017. Para tanto, buscou-se artigos nas
principais bases de pesquisa cientifica como: Scielo, Medline, Lilacs, Revistas Eletrônicas, Google
Acadêmico, Periódicos Capes, Bireme e PubMed; Foram encontrados 20 trabalhos relacionados ao tema,
em publicações nacionais, publicados entre os anos de 1996 a 2016. Como descritores foram utilizados os
seguintes termos: assistência ao parto, parto humanizado, parto normal, boas praticas. A análise temática
resultou em quatro categorias baseadas em evidências científicas concluídas através de pesquisas feitas no
mundo todo e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): práticas demonstradamente úteis
e que devem ser estimuladas; práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas;
práticas sem evidências suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com
cautela até que mais pesquisas esclareçam a questão; práticas frequentemente usadas de modo
inadequado. Os resultados aqui pontuados podem contribuir como alerta no sentido de construir uma
proposta de atenção ao parto humanizado, transformando o local do estudo em um espaço focado em
práticas que visem à promoção do parto e nascimento saudável, respeitando o processo fisiológico, a
dinâmica de cada nascimento e devolvendo na mulher o papel de protagonista no processo de parturição.
PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA AO PARTO, PARTO HUMANIZADO, PARTO NORMAL, BOAS PRATICAS
__________________________
ALDENORA MENDES PEREIRA
RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ
FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO PÓS CIRÚRGICO DE FRATURA TOTAL DE TÍBIA
E FÍBULA
PEDRO SAMUEL RODRIGUES RÊGO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF
LÍVIO ADRIANO FONTES-FAESF
THAYLON EVELYN MOTA-FAESF
BRUNA RYAMA EVELYN MOTA-FAESF

Introdução: A tíbia, exceto pelo fêmur, é o maior osso no corpo que suporta peso, são ossos longos
localizados entre os pés e os joelhos. Apresenta duas epífises e uma diáfise. Sua cabeça articula com o
fêmur através de ligamentos em menisco, lateralmente com a fíbula. A tíbia é um dos ossos longos que
mais sofre fratura. Por ser um osso em grande parte superficial, se sujeita a alta incidência de exposição e
evolução frequentemente desfavorável, pela dificuldade de cobertura de tecidos moles. Objetivo: O
objetivo desse estudo foi caracterizar a importância da intervenção fisioterapêutica no tratamento póscirúrgico de fratura total de tíbia e fíbula, determinando as necessidades funcionais que serão impostas ao
paciente e estabelecendo objetivos a curto e a longo prazo de acordo com as necessidades de cada um.
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde foram realizadas pesquisas em bases
eletrônicas sobre fraturas de tíbia e fíbula, relatando a intervenção da fisioterapia no pós-cirúrgico. As
bases eletrônicas pesquisadas foram LILACS (Literatura Latino-Americano em Ciências de Saúde), Scielo
dentre outros, abrangendo 42 artigos nos últimos dez anos (2001 – 2010). Utilizou como critérios de
seleção, artigos publicados no período de 2001 a 2010, em português. A amostra foi constituída por 10
artigos e ampliada a sites de fisioterapia, medicina, livros, trabalhos de conclusão de curso e revistas
científicas. Descrevendo também cinco casos clínicos de variadas complexidades. Resultados: Descrição do
tratamento fisioterapêutico aplicado em cada um dos cinco casos apresentados, bem como o resultado
obtido em cada caso. Discussão: As fraturas de tíbias e fíbula são frequentes e podem ocorrer em todas as
idades, como resultado de trauma direto ou indireto. Em geral, são fraturas expostas por causa de violência
direta ou da situação superficial da tíbia e os fragmentos podem ficar expostos. A intervenção da
fisioterapia nas fraturas traumáticas, não visa somente reabilitar o seguimento lesionado, mas, também,
prevenir possíveis complicações que podem acometer principalmente o tecido ósseo e muscular em
recuperação. Conclusão: Por ser um tipo de fratura muito temida pois pode custar a perda da autonomia,
conclui-se que o tratamento fisioterapêutico é indispensável para esses pacientes e sendo realizada da
forma correta, minimiza os efeitos negativos sobre a qualidade de vida e aperfeiçoa a funcionalidade dos
membros inferiores. Com um tratamento fisioterapêutico adequado é possível alcançar independência e o
retorno à vida social e profissional mais rapidamente.
PALAVRAS-CHAVE: CIRURGIA DE FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA, FISIOTERAPIA NO PÓS-CIRURGIA DE TÍBIA E F
__________________________
PEDRO SAMUEL RODRIGUES RÊGO
CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO Q J CASA 12 - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64808030 E-mail: psamuelrr@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA ORDEM PÚBLICA
FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ADRIEL ROMÁRIO SOUSA ALVES-FAESF
MARCUS VINICIUS DA ROCHA FERRAZ-FAESF
SÁVIO HENRIQUE SARAIVA FERREIRA-FAESF
-

O Princípio da Ordem Pública se enfatiza na restrição da aplicação da lei estrangeira que venha a ferir o
ordenamento interno, mas não com intuito propriamente de bloquear, mas sim que venham a ocasionar a
construção de reiteradas decisões que possam ajudar na transformação, pacificação, garantir boas relações
internacionais. O objetivo desse trabalho é analisar a importância do referido tema, na qual zela pela
primazia da soberania do Estado. A contribuição teórica metodológica de Jacob Dolinger retrata-se da
seguinte forma, refere-se à filosofia sociopolítica - jurídica, isto é, toda nação tem sua moral e que venha a
suprir as carências econômicas de cada Estado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, através de análise
bibliográfica. Tem os seguintes efeitos, sendo o positivo que lei estrangeira que proíbe aquilo que a lei local
permite, porém o negativo, a lei local proíbe aquilo que a lei estrangeira permite. Com o objetivo de
compreensão de qualquer estudo relacionado à ordem pública no direito internacional privado, cria-se o
necessário, primeiramente estipular seu conteúdo de referência, semelhante cuidado preliminar deve-se
ao acontecimento de poucos termos serem, no direito, tão contestados e servirem muitas vezes de forma
apenas aparente para descrever institutos de naturezas jurídicas tão diversas. Conclui-se que
fundamentalmente, que a imposição de motivação das declarações judiciais que aplicam ou negam a
utilidade da exceção de proteção do direito internacional privado encontra-se vinculada necessariamente à
carta de direitos expressamente contidos no texto constitucional, posto que tal instituto reativo,
sintetizador da moralidade local, deve tão somente refletir a atitude, mediante a qual o indivíduo tem o
direito de ser tratado no contexto jurídico brasileiro sob a perspectiva eminentemente cosmopolita que se
impõe hodiernamente ao diálogo intercultural em um esforço conciliador.
PALAVRAS-CHAVE: ORDEM PÚBLICA. LEIS E ESPAÇO. ORDENAMENTO.
__________________________
FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS
PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: f.almeida95@hotmail.com
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A NOVA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO.
CARLOS DANIEL DA SILVA MOUSINHO-FAESF
DANIELLE DA CONCEIÇÃO MORAIS-FAESF
JAMILLA LOURENA DE BRITO AGUIAR-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

É notável a evolução histórica, jurídica e social pela qual vem passando os trabalhadores domésticos, posto
isso, torna-se de notória importância estudar esse tema, visto que os seus direitos evoluíram desde a
primeira legislação até a atual. É significativa as mudanças e o progresso da legislação brasileira, com a
inclusão de uma proteção legal pelo ordenamento jurídico, que minimiza as vulnerabilidades desses
trabalhadores e a inclusão de garantias de direito básico e fundamental em relação aos direitos
conquistados durante os anos. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a Lei Complementar
150/2015, que regulamentou integralmente as relações de trabalho existentes entre empregados
domésticos e empregadores e fez diminuir as disparidades dos trabalhadores domésticos em relação aos
demais empregados. A metodologia utilizada fundamentou-se no buscador Google Acadêmico, em que
foram apresentados dois artigos condizentes ao tema no ano de 2017, baseada em pesquisas embasadas
em estudos feitos pelo Ministério do Trabalho, Previdência Social (MTPS), Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), OIT (Organização internacional do Trabalho) e legislação referente à situação desses
trabalhadores, e relacionado com as mudanças e conquistas. Certificou-se que umas das principais
mudanças trazidas pela Lei Complementar 150/2015, é a alteração do conceito de empregado doméstico,
que passa a ser aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) anos, e
assim podendo estabelecer uma diferenciação entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores.
Outro ponto não menos importante é a possibilidade de fixar as jornadas de trabalho, e compensação das
jornadas regulamentadas em Lei. Com a vigência da nova Lei as horas podem ser prorrogadas em um dia
para descanso nos dias ou meses seguintes onde o divisor do salário-hora normal, podem ser inferior a 220
horas, caso seja estipulada jornada de trabalho diversa. Esta situação abre espaço para que seja negociada
a jornada de trabalho diretamente entre empregado e empregador, mesmo que seja inferior a jornada
mensal. Conclui-se que umas das novidades mais relevantes apresentada por essa lei foi a regulamentação
da jornada de trabalho do doméstico que antes não possuía suporte legal e era simplesmente acordada
entre as partes e estabeleceu que os contratos dos domésticos apresentassem as jornadas, por permissão
legal e acordo entre ambos. Ademais considera-se como ganho social considerável tanto para as
empregadas domésticas quanto a sociedade que reconhece os direitos e dispõe sobre a igualdade a todos
os trabalhadores. Portanto, a qualidade de vida dos empregados domésticos registrados tende a melhorar,
bem como seus salários e a superação das irregularidades até então admitidas.

Palavras-chaves: Empregado doméstico. Regulamentação. Igualdade
PALAVRAS-CHAVE: EMPREGADO DOMÉSTICO, REGULAMENTAÇÃO E IGUALDADE.
__________________________
Carlos Daniel da Silva Mousinho
RUA HERMANDO BRANDÃO, Nº 722-B - CENTRO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: carlosdanielsm77@outlook.com
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ANEMIA MEGALOBLÁSTICA
THAYSE FREIRE COUTINHO-FAESF
SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA

INTRODUÇÃO:A anemia megaloblástica é caracterizada pela diminuição de glóbulos vermelhos, que se tornam
grandes, imaturos e disfuncionais (megaloblastos) na medula óssea, e também por neutrófilos hipersegmentados.
Essas alterações resultam da inibição da síntese do DNA na produção dos glóbulos vermelhos. Desenvolvimento: A
anemia megaloblástica é caracterizada pelo tamanho anormal e imaturidade das hemácias, além da diminuição de
leucócitos e plaquetas. No exame de sangue (hemograma) as células apresentam-se normocrômicas (coloração
normal) e macrocíticas (tamanho aumentado). A deficiência de cobalamina pode estar relacionada à ingestão pobre
dessa vitamina; dificuldade de absorção, como em casos de incapacidade das células parentais do estômago em
secretar fator intrínseco (uma glicoproteína que se liga à vitamina B12 de modo a facilitar sua absorção) ou utilização
inadequada, situações em que a cobalamina não é sintetizada. A falta de ácido fólico também pode estar relacionada
à ingestão precária, má utilização, absorção ineficiente ou mesmo em casos de aumento da necessidade do
organismo, como em gestações, fases de crescimento, entre outros. O hemograma pode mostrar diminuição do
número de hemácias e de hemoglobina, aumento do volume corpuscular médio (VCM > 95 fl ou 95 fentolitros),
alterações da hemoglobina corpuscular média (HCM), contagem diminuída de reticulócitos, contagem diminuída de
plaquetas “neutrófilos senis", hemácias de tamanhos e formas anormais. A medula óssea mostrará importante
hiperplasia dos precursores das hemácias e assíncrona núcleo-citoplasmática, metamielócitos gigantes e estoque de
ferro aumentado. As dosagens bioquímicas de ferro estarão elevadas. O tratamento da anemia megaloblástica
depende da sua causa, mas envolve mudanças na dieta e injeções para reduzir a falta de nutrientes, vitamina B12 e
ácido fólico. Um nível baixo de vitamina B12 no sangue normalmente pode ser tratado com comprimidos ou injeções
dessa vitamina ou dieta contendo alimentos ricos na substância. Também a deficiência de ácido fólico pode ser
tratada com comprimidos, injeções e dietas correspondentes. É importante incluir na alimentação a vitamina C, pois
ela tem a função de auxiliar na absorção do ferro. • Alimentos ricos em vitamina B12: leite, carnes, peixes e ovos.•
Alimentos ricos em ácido fólico: feijão, vegetais verdes, fígado, leveduras, etc. Manter uma dieta rica em vitamina B12
e ácido fólico ou suplementar medicamentosamente essas substâncias em situações de maior consumo orgânico.
Metodologia: Foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionado a anemia megaloblasticas, através de uma revisão
de artigos científicos e pesquisas em livros foi obtido esse trabalho. Resultado/ discussão
Desta forma, ocorre redução da hemoglobina no sangue, dificultando o transporte de oxigênio para as células que
provoca sintomas clássicos da anemia como cansaço excessivo, palidez ou alterações do trânsito intestinal, por
exemplo. No entanto, a forma como a suplementação de vitamina B12 é feita varia de acordo com o tipo de anemia
megaloblástica que pode ser perniciosa, que é quando o organismo não consegue utilizar a vitamina B12 presente nos
alimentos, ou porque se ingere poucos alimentos ricos em vitamina B12. Considerações Finais Conclui-se para garantir
a cura definitiva da anemia é importante garantir a ingestão regular de alimentos ricos vitamina B12. No caso dos
vegetarianos, uma boa dica é reforçar a alimentação com levedura de cerveja, pois é muita rica em vitamina B12 e
não é de origem animal. Quando surgem estes sintomas é recomendado consultar um clínico geral ou um
hematologista para fazer exames de sangue e avaliar os níveis de hemoglobina no sangue, confirmando ou não o
diagnóstico da anemia megaloblástica.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA MEGALOBLASTICA
__________________________
THAYSE FREIRE COUTINHO
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O ASSISTENTE SOCIAL FRENTE AO ENFRETAMENTO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL DOMÉSTICO
LANA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUSA-FAESF

Introdução: A presente pesquisa aborda as questões acerca da exploração do trabalho doméstico infantojuvenil, chamando a atenção dos leitores para esta temática, pois a exploração do trabalho doméstico
entre a população infanto-juvenil ainda hoje persiste na sociedade brasileira, principalmente no Nordeste,
o qual é um estado de grande atraso cultural, tradicionalista e heranças patriarcais. Objetivo: A presente
pesquisa teve como objetivo analisar a participação do assistente social quanto ao enfretamento do
trabalho infanto-juvenil doméstico a partir de publicações no formato artigo cientifico veiculados a web.
Metodologia: Utilizou-se do método exploratório e descritivo tendo por base a técnica da revisão de
literatura de artigos científicos rastreados com a utilização de um buscador, "google acadêmico" e de uma
base dados, "scielo". Resultado/discussão: Os estudos apontaram que nos últimos anos só aumenta a
exploração do trabalho doméstico em relação aos adolescentes, devido aos fatores culturais, econômicos,
ideológicos, históricos e sociais. O cenário estudado foi o Nordeste sob uma curiosidade despertada e por
ser ainda um estado de grande atraso cultural e de cunho tradicionalista. A população estudada foram
crianças e adolescentes, que se encontram em estado de exploração de trabalho doméstico através de
terceiros. A exploração dessa classe de trabalhadores, não é vista como uma forma de prestação de serviço,
mas como uma atividade informal de maneira a favorecer os adolescentes, isso acontece devido as mesmas
estarem em situações de vulnerabilidade sem nenhuma proteção da família e amparo das instituições
responsáveis a proteção e promoção destas pessoas. Geralmente essas vítimas são oriundas do interior ou
de cidades pequenas e que cujas as famílias das mesmas são humildes e pobres, porém, alvo maior desse
tipo de exploração é as crianças e adolescentes que vão para cidade grande em busca de melhorias de vida
e acabam sendo enganadas quando estas saem de seus lares de origem. Considerações finais: É
questionador a desvalorização da população infanto-juvenil no setor doméstico, por pessoas que deveriam
serem esclarecidas da não violação dos direitos dessas jovens, e que, pelo contrário, o que presenciamos
são adultos fazendo dessas crianças robôs domésticos e sem nenhum sentimento de culpa. Também foi
relatado a importância do assistente social frente ao trabalho doméstico entre a população infanto-juvenil,
onde o mesmo tem papel significativo, pois este promove ações de melhoria de vida a essa população,
trabalhando em prol das lutas entre as classes, em prol de uma igualdade de direitos para todos.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Doméstico, Infanto-juvenil, Assistente Social
__________________________
LANA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO
RUA JOÃO CHICO - MANGUINHA
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OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA
IARA OLÍMPIO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
JACIARA PEREIRA DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
ALDENORA MENDES PEREIRA-FACULDADE DE FLORIANO

O Ministério da Saúde define obesidade como o grau de armazenamento de gordura no organismo
associado a riscos para a saúde, devido a sua relação com várias complicações metabólicas. Essa doença
atinge maior parte dos países do mundo, sendo eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. A obesidade
integra o grupo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), é considera um dos fatores de risco
mais importantes para outras doenças não transmissíveis, com destaque especial para a diabetes e doenças
cardiovasculares. Na adolescência, o individuo sofre transformações fisiológicas e mudanças psicossociais,
o que contribui para a vulnerabilidade da obesidade na adolescência. Podem ser considerados um grupo de
risco nutricional, resultado da dieta inadequada devido ao aumento de nutrientes para atender as
necessidades do crescimento. Tem como objetivo demonstrar o aumento no número de casos de
obesidade na adolescência, tendo como parâmetro o sexo e o perfil socioeconômico. Trata-se de uma
revisão de literatura, utilizando artigos consultados nas bases bibliográficas: LILACS, MEDLINE, SciELO. A
pesquisa foi realizada durante o mês de outubro de 2017 onde foram usados 10 artigos publicados entre os
anos de 2003 e 2015, utilizando os descritores: obesidade e adolescencia. Diante dos artigos analisados foi
verificado que a incidência de obesidade na adolescência em relação ao sexo tem maior prevalência em
meninos do que em meninas, entretando o número de adolescêntes do sexo feminino com obesidade tem
aumentado com mais frequência, em relação ao perfil socioeconômico as famílias que apresentam maior
renda familiar estão mais suceptíveis a apresentar a doença, esse fato esta relacionado ao acesso mais fácil
aos alimentos industrializados com alto valor calórico e ao estilo de vida sedentária com uso diário de
equipamentos eletrônicos como computadores, televisão e videogame; em familias que os pais são obesos
a prevalência de filhos que apresentam excesso de peso é duas vezes mais predominante. A Obesidade é
considerada um problema de saúde publica, tornando-se cada vez mais comuns na adolescência. A
realização de medidas preventivas ocupam posição de destaque para o combate desse agravo. As politicas
públicas devem reforçar a promoção a saúde, o estimulo a mudança no estilo de vida com enfoque a
reeducação a alimentar e a prática de atividades físicas regulares.
PALAVRAS-CHAVE: OBESIDADE, ADOLESCÊNCIA
__________________________
IARA OLÍMPIO DE SOUSA
RUA DEFALA ATTEM - CENTRO
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DIAGNOSTICO DA ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO
THAYSE FREIRE COUTINHO-FAESF
SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA
INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva é um distubio nutricional, acometido por deficiência de ferro, atingindo
principalmente crianças, mulheres em idade fértil e gestante, sendo responsável pela diminuição de concentração de
hemoglobina (Hb) no sangue. A diminuição dos níveis de ferro no organismo é a deficiência nutricional mais comum
em todo o mundo é causa mais freqüente de anemia. Esta somente se manifesta quando os estoques de ferro já
foram esgotados, o que geralmente demora anos para ocorrer (JORDANA, 2003, p.357). Na gestação é acometido por
carência nutricional, no entanto qualquer pessoa pode desenvolve-se não repor a sua quantidade adequada. Segundo
Organização Mundial de Saúde (OMS) afeta cerca de 30% da população mundial. Desenvolvimento
A anemia é uma doença crônica na qual o sangue apresenta menor quantidade de glóbulos vermelhos ou eritrócitos
que o anormal e a falta de hemoglobina suficiente nos glóbulos vermelhos. As células vermelhas são originadas na
medula óssea são responsáveis pelo transporte de hemoglobina que leva oxigênio dos pulmões para os tecidos. A
gravidez esta relacionada a várias alterações fisiológicas no organismo materno, como nas alterações do volume do
sanguíneo e nos demais elementos envolvidos. As alterações no volume sanguíneo correm por volta dos 42 dias da
gestação. Além das alterações funcionais a anemia ferropriva é considerada uma das complicações mais comuns de
uma gravidez, ao ponto de traze conseqüentemente prejuízo para mãe e/ ou feto. No entanto, a anemia está
relacionada aos mecanismos de expansão do volume sanguíneo e plasmático que aumentam em 50% no período
gestacional. A gestante precisa ingerir dose extras de ferro, porque durante esse período geralmente sua dieta normal
não supri as sua necessidades. É muito importante se fazer uma alimentação balanceada em alimentos fontes de
ferro, cálcio, vitamina A, ácido fólico e vitamina C durante a gestação. A primeira escolha do tratamento
medicamentoso é a via oral, sendo orientado a dosa diária de 120mg a 180mg de ferro, dividido a dosagens a duas ou
três vezes, antes da refeições de preferência, minizando os efeitos adversos. Metodologia
Foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionado a anemia ferropriva, através de uma revisão de artigos científicos
e
pesquisas
em
livros
foi
obtido
esse
trabalho.
Resultado/
discussão
Durante a gestação há uma redução nos níveis de hemoglobina, aumentando-se a necessidade de ferro nesse
período, sendo aproximadamente 800 a 1000 mg o que refere um terço do ferro total do organismo. Alguns autores
recomendam o uso de ferro suplementar a partir do terceiro trimestre da gestação.
O Ministério da Saúde do Brasil, recomenda o sulfato ferroso em comprimido de 40 á 60 mg de ferro, na metade da
gestação, três vezes ao dia. Considerações Finais Conclui-se que o ferro é um suplemento de grande importância,
principalmente na gestação. Devido as suas características fisiológicas próprias, pode vem a ser desenvolver um
quadro
anêmico,
podendo
se
agravar
no
pequeno
intervalo
gestacional.
A prevenção e o tratamento da anemia variam de acordo com o perfil epidemiológico de cada países. Referências 1.
BARROS, S. M. O.; COSTA, C. A. R. Anemia ferropriva e gestação: intervenções de enfermagem para prevenção e
tratamento.
Acta.
Paul.
Enf.,
São
Paulo,
v.12,
n.2,
p.47-57,
1999.
2. BRASIL, Portal Tua Saúde. Disponível em: https://www.tuasaude.com/anemia-ferropriva/. Acesso em: 19 de
Outubro de 2017. 3. MODOTTI, M. T. C. F.; MODOTTI C.C; MARCELINO, M. Y. et al. Anemia ferropriva na gestação:
controvérsias na suplementação do ferro. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v.48, n.4, p.401-407, 2015. 4.
AMARANTE, M. K. Anemia ferropriva: uma visão atualizada. Biosaúde, Londrina, v. 17, n.1, p. 34-45, 2015.
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A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBIENTE HOSPITALAR
RENATA MARIA LIMA CELESTINO-FAESF
CLEIANE RODRIGUES SOARES-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
INTRODUÇÃO: O assistente social desempenha atividade importante no ambiente hospitalar, através de
diversas ações que englobam muito além do acolhimento do paciente, realizando atividades de forma
multidisciplinar, favorecendo o bem-estar do paciente, dando-lhe outras alternativas associados ao
tratamento medicamentoso. OBJETIVO: Relatar a importância do assistente social no ambiente hospitalar.
METODOLOGIA: Esta pesquisa é de cunho descritivo e bibliográfico. CONCLUSÃO: O assistente social é de
suma importância no ambiente hospitalar, pois este executa um dos papéis mais importantes nos hospitais,
pois procura desenvolver ações que visem o bem-estar social do paciente de maneira mais humanizada e
acolhedora, como também, o assistente social contribui para a democratização do acesso as unidades e aos
serviços de saúde, promove trabalhos interdisciplinares no ambiente hospitalar favorecendo assim a
participação e interação entre os pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: AMBIENTE HOSPITALAR, PACIENTES, ASSISTENTE SOCIAL
__________________________
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O CASO CESARE BATTISTI:analisando juridicamente seu pedido de extradição
BRUNA LOPES CORREIA LIMA DO NASCIMENTO-FAESF
JAKELINNY DE ARAUJO LOPES-FAESF
MERVAL LUCIO-FAESF
THAIS RIBEIRO MATIAS-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

O Brasil atualmente abriga mais de quatro mil refugiados, a segunda maior população refugiada da América Latina. É
destaque no Continente por ter sido o pioneiro a regulamentar a proteção aos refugiados. Entretanto destaca-se um
caso específico que fez com que os olhares da comunidade internacional e dos meios de comunicações se voltassem
para a questão do refúgio no país de forma crítica. O caso Cesare Battisti, que recebeu a concessão de status de
refugiado pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, e gerou protestos em todo o mundo, desencadeando tensões
diplomáticas com o governo italiano. Em um breve relato dos fatos: Cesare foi condenado pela Justiça da Itália em
1993 à prisão perpétua pelo cometido de quatro homicídios no final dos anos de 1970. O processo correu à revelia,
haja vista que o acusado encontrava refugiado na França. Depois do referido julgamento, Battisti fugiu para o México
e, em seguida, para o Brasil, onde permaneceu clandestinamente até sua prisão três anos depois. Ele nega que tenha
cometido esses atos e alega sofrer perseguição política em seu paíse de origem. Este trabalho tem por objetivo
analisar sob a ótica jurídica o processo de extradição de Battisti, através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema.
No início de setembro, o caso atingiu a mais alta instância do poder Judiciário no Brasil. Discutiu-se novamente pelo
STF, o pedido de extradição de Battisti, impetrado pelo Governo Italiano quando da sua prisão a dois anos. Na qual, o
Supremo Tribunal Federal suscitou vários questionamentos sobre a interferência do Poder Judiciário nos assuntos de
política externa brasileira e sobre a ilegalidade do pedido, visto que a extradição de um refugiado vai contra as normas
internacionais e domésticas. O ponto controverso também reside no fato de que a extradição do indivíduo que tenha
recebido status de refugiado é vetado pelo Direito Internacional dos Refugiados, uma vez que o Princípio do DIR
estabelece que os refugiados não podem ser enviados para os locais nos quais a sua vida, segurança ou liberdade
estejam ameaçadas. No tocante à legalidade da extradição, é importante lembrar que, no judiciário será apurada a
presença dos pressupostos, no aspecto à condição pessoal do extraditando, e também, quanto ao processo contra ele.
Então, questiona-se: a extradição de Battisti seria ilegal? Visto que, às recentes movimentações sobre o caso é que
após o impeachment de Dilma Rousseff, o Governo Italiano iniciou uma nova rodada de negociações agora com a
gestão Temer, uma vez que é o Presidente da República que tem o poder para tomar decisão relacionada a presença
de estrangeiro no país. Diante dos argumentos, somados aos questionamentos acima apresentados, são algumas
questões que se apresentaram ao STF e que devem ser analisadas antes da próxima sessão. Recentemente Cesare foi
preso no Mato Grosso do Sul, ao tentar atravessar a fronteira da Bolivia, ainda não se sabe o real motivo da travessia,
porém, está em fase de averiguação. O caso Cesare Battisti apresentou como questionamento jurídico fundamental a
possibilidade de um refugiado ser extraditado. Na análise do presente caso o Judiciário brasileiro deve zelar pela
observância das normas às quais o Estado brasileiro se obrigou ao ratificar a Convenção de 1951. Por fim, ainda não é
possível prever qual decisão do STF sobre o tema ou qual seu teor, de qualquer forma muos pontos ainda terão que
ser levados em consideração para que não sejam abertos procedentes para o uso indevido de concessão de refúgio e
tais como, para a extradição de um refugiado.
PALAVRAS-CHAVE: Cesare Battisti. Extradição. Relação Internacional. Perseguição Política. STF.
__________________________
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ESTUDO DA ADIÇÃO DA ARGILA VERDE APÓS A LIMPEZA DE PELE SUPERFICIAL
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVAGEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF
KELLES JANIELLE DOS SANTOS-FAESF
RONDENELLY DA SILVA BRANDÃO-FAESF

A argila é uma das matérias-primas mais antigas ultilizada para fins medicinais pelo homem. Mesmo seu
uso sendo milenar, somente há algumas décadas vem sendo estudada e dentre os demais estudos é
possível comprovar a sua eficácia. Isso deve-se a grande composição de minerais que assemelham-se ao do
corpo humano. Ultimamente seu uso vem crescendo na estética, sendo aplicada junta a outros
tratamentos ou somente a própria argila cujo uso pode ser chamado de argiloterapia ou geoterapia. As
argilas apresentam variados tipos de cores e várias funções na estética, especificamente, a argila verde ou
acinzentada é a mais tradicional. Rica em silício e zinco oferece atividade sebo-regulador e purificadora.
Objetivou-se com o estudo realizar um levantamento com as pessoas que usaram a argila verde após a
limpeza de pele superficial ou também chamada de remoção de células córneas, afim de saber se houve ou
não um controle na oleosidade e no aparecimento de acnes. O estudo foi realizado através de perguntas,
se houve ou não controle da oleosidade e se houve ou não diminuição do aparecimento de acnes aos
clientes, mantendo-se o sigilo com relação a identidade dos participantes, após 3 dias que fizeram limpeza
de pele e o uso da argila verde. Os relatos foram comparados com a literatura existente que comprovam a
capacidade sebo-reguladora e purificadora da argila. Ao comparar os dados coletados com os artigos, pôdese observar a eficácia da argila verde. A maioria das pessoas relataram a diminuição da oleosidade, a
diminuição do surgimento de acnes e ainda foram feitos relatos sobre melhora na firmeza e maciez da pele.
Concluiu-se que o uso desta matéria-prima é eficaz no que condiz aos estudos já existentes e os relatos
recolhidos, a qual pode ser medicinal ou usada na estética.
PALAVRAS-CHAVE: ARGILA; ARGILOTERAPIA; LIMPEZA DE PELE
__________________________
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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A aplicação do marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas
YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA-FAESF
RITA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA-FAESF

O estudo do marketing é cada vez mais imprescindível e de total relevância para a sua aplicação nas
empresas, seja aplicado de forma tradicional ou de forma online, devido o aumento de usuários web surge
à necessidade de interação das empresas com os e-consumer ou consumidor virtual. A presente pesquisa
teve como objetivo analisar a aplicação de marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas
empresas. Tendo em foco o uso das redes sócias para promover o negócio, vendas de produtos e serviços.
Metodologicamente trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de técnicas da revisão
sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Qual a importância da aplicação do
marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas”. Como meios a busca foi
realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Estratégia, Marketing
digital, Redes Sociais, vendas, encaixando-se assim em uma pesquisa monográfica, pois para a
fundamentação teórico-metodológica do trabalho utilizou-se materiais a partir de artigos publicados. Como
resultado de estudo e aplicação de algumas ferramentas foi possível constatar que mais do que gerar
vendas, lucros e se posicionar no mercado, é necessário acompanhar as necessidades de seus clientes,
conhecendo-os e agregando valores embutidos em seus produtos, acompanhando as tendências,
tecnologias e inovações com o comportamento de compra de seus consumidores buscando analisar os
elementos essenciais para atrair os clientes, ou seja, o público alvo desejado. Entende-se que cada vez mais
gradativamente faz-se necessário o envolvimento das empresas com o meio web para que possam se
sobressair da grande competitividade atual portanto não caindo no desfasamento, pois o número de
pessoas que estão utilizando meios tecnológicos para atender suas necessidades com comodidade se torna
amplamente significativo com o passar dos anos. Verifica-se também que a procura pelo meio de marketing
digital é o seu alcance global, pois diferente do marketing tradicional rompe barreiras geográficas,
temporais, já que as vendas acontecem praticamente 24 horas por dia, rompeu barreiras ‘físicas’ pois a
comunicação cliente-empresa evoluiu quase que de forma meteórica. Conclui-se que o uso dessa
ferramenta tende a trazer benefícios positivos, estando um passo a frente daqueles que não usam o meio
virtual, fidelização de clientes, captação de informações, pois quando o cliente interage com alguma ação
de marketing simultaneamente ele gera informações necessárias para que o empreendedor o conheça
assim usando-as a seu favor.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIA. MARKETING DIGITAL. REDES SOCIAIS. VENDAS.
__________________________
YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA
RUA-ASSAD KALUME - CENTRO
ANTÔNIO ALMEIDA-PI CEP: 64800046 E-mail: yasminrochelle@hotmail.com
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A APLICAÇÃO DO MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE VENDAS PARA AS PEQUENAS
EMPRESAS
RITA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA-FAESF
YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA-FAESF

O estudo do marketing é cada vez mais imprescindível e de total relevância para a sua aplicação nas
empresas, seja aplicado de forma tradicional ou de forma online, devido o aumento de usuários web surge
à necessidade de interação das empresas com os e-consumer ou consumidor virtual. A presente pesquisa
teve como objetivo analisar a aplicação de marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas
empresas. Tendo em foco o uso das redes sócias para promover o negócio, vendas de produtos e serviços.
Metodologicamente trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de técnicas da revisão
sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Qual a importância da aplicação do
marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas”. Como meios a busca foi
realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Estratégia, Marketing
digital, Redes Sociais, vendas, encaixando-se assim em uma pesquisa monográfica, pois para a
fundamentação teórico-metodológica do trabalho utilizou-se materiais a partir de artigos publicados. Como
resultado de estudo e aplicação de algumas ferramentas foi possível constatar que mais do que gerar
vendas, lucros e se posicionar no mercado, é necessário acompanhar as necessidades de seus clientes,
conhecendo-os e agregando valores embutidos em seus produtos, acompanhando as tendências,
tecnologias e inovações com o comportamento de compra de seus consumidores buscando analisar os
elementos essenciais para atrair os clientes, ou seja, o público alvo desejado. Entende-se que cada vez mais
gradativamente faz-se necessário o envolvimento das empresas com o meio web para que possam se
sobressair da grande competitividade atual portanto não caindo no desfasamento, pois o número de
pessoas que estão utilizando meios tecnológicos para atender suas necessidades com comodidade se torna
amplamente significativo com o passar dos anos. Verifica-se também que a procura pelo meio de marketing
digital é o seu alcance global, pois diferente do marketing tradicional rompe barreiras geográficas,
temporais, já que as vendas acontecem praticamente 24 horas por dia, rompeu barreiras ‘físicas’ pois a
comunicação cliente-empresa evoluiu quase que de forma meteórica. Conclui-se que o uso dessa
ferramenta tende a trazer benefícios positivos, estando um passo a frente daqueles que não usam o meio
virtual, fidelização de clientes, captação de informações, pois quando o cliente interage com alguma ação
de marketing simultaneamente ele gera informações necessárias para que o empreendedor o conheça
assim usando-as a seu favor.
PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIA. MARKETING DIGITAL. REDES SOCIAIS. VENDAS.
__________________________
RITA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA
BR343 EDIFICIO JOSINA ROCHA - REDE NOVA
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REFORMA TRABALHISTA: PREVALÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA SOBRE O ART. 611 DA CLT.
LUCAS OSORIO DE CARVALHO-FAESF
M.E FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF
SAMYR MARQUES WAQUIM-FAESF
LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF

No trabalho propõe-se uma análise de uma mudança acerca da Reforma Trabalhista: A prevalência da
negociação coletiva sobre o art. 611 da CLT (Consolidação da Leis Trabalhistas). A metodologia empregada
baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório, por meio de leituras de
artigos científicos. A mudança proposta pela reforma trabalhista, no art. 611 da CLT, é a superioridade da
negociação coletiva sobre a lei. A partir da alteração do art. 611, irá se valorizar a negociação coletiva entre
sindicatos de trabalhadores e empresas e entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. Um
exemplo onde pode ser observado essa mudança, é na possibilidade de ser negociada o parcelamento das
férias em até três vezes, diferentemente do que prevê a CLT. Entretanto, não serão todos os direitos dos
trabalhadores que poderão ser “flexibilizados” por negociação coletiva. Segundo essa alteração na reforma
trabalhista, poderão apenas ser alvo dessa negociação alguns direitos que estão expressos na Legislação
Trabalhistas. Como por exemplo: Pactuação do limite de 220 horas na jornada mensal; O direito, se
acordado, à participação nos lucros e resultados da empresa; A formação de um banco de horas, sendo
garantida a conversão da hora que exceder a jornada normal com um acréscimo de mínimo de 50%.
Entende-se que o que se busca nessa alteração é alcançar de uma forma efetiva, uma segurança jurídica,
além de a criação de empregos e a consolidação dos direitos. A proposta de alteração não determina
efetivamente como será a negociação. A negociação não é padronizada justamente para dar liberdade.
Cada categoria vai definir as suas necessidades, junto com o sindicato, porque cada convenção coletiva tem
sua especificidade.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; NEGOCIAÇÃO; REFORMA.
__________________________
LUCAS OSORIO DE CARVALHO
RUA COELHO RODRIGUES - IBIAPABA
FLORIANO-PI CEP: 64803030 E-mail: dinkeis@hotmail.com
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ASPECTOS QUE CONSTITUEM A NACIONALIDADE PRIMÁRIA NO BRASIL
JANINE DIAS DE SOUSA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF
SONARA MARQUES TELES-FAESF
CAMILA FRANCISCA GOMES ALVES-FAESF
LIVIO HENRIQUE MATOS DE ARAÚJO-FAESF
FERNANDA BARBOSA-FAESF
O Brasil assim como a maioria dos países do mundo adota-se o território de nascimento como fonte primária de
nacionalidade de seu povo, entretanto, este considera ainda como filhos da pátria aqueles que descendem de pais
brasileiros mesmo nascidos em outro país. Para isso dois aspectos básicos são levados em consideração para a
concessão da nacionalidade brasileira que são: jus soli ou jus sanguíneo. Esse estudo buscou, então, analisar com mais
profundidade esses dois critérios que definem a nacionalidade originária no Brasil. O objetivo foi entender como essas
regras são aplicadas e a importância desse fator para determinar o direito de cidadania brasileira. A pesquisa tem
caráter bibliográfico com ênfase na Constituição Brasileira e análises de fontes secundárias, como revistas, artigos e
sites confiáveis. A fundamentação teórica desse tema consiste na mensuração dessas informações de maneira
contundente quanto ao seu entendimento a partir da abordagem feita pela própria Constituição Brasileira em seu
art.12, I, que considera brasileiros natos: a) os nascidos na República Federativa do
Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no
estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do
Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição
brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de
atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O Brasil, ainda, autoriza a dupla nacionalidade no art. 12, §4º, II,
alíneas a e b da Constituição Federal, quando a lei estrangeira aceita e reconhece a nacionalidade primaria, ou quando
o Estado estrangeiro exigir que o brasileiro residente em seu país, obtenha a nacionalidade deste para sua
permanência no Estado. Em sua essência o fator jus soli designa direito de solo, enquanto o fator jus sanguíneos
enfatiza o direito de sangue. No Brasil esses dois fatores ocorrem de forma hibrida, diferentemente de outros países
que adotam um em supremacia do outro, é o caso dos Estados Unidos que adota direito de solo como fator
preponderante para criar um maior vínculo com aquele nasce em solo americano e este pudesse estar povoando o
solo americano que é extenso. Fato que é bastante contestado pelo novo governo americano. De forma contrária
agem os países europeus que adotam o jus sanguíneo para assim não perder o vínculo com seus descendentes que
geralmente tem maior volume migratório para outros países por uma busca de espaço ou de oportunidades de
trabalho ou negócio. Desse modo pode se dizer que: “a nacionalidade configura vínculo político e pessoal que se
estabelece entre o Estado e o indivíduo, fazendo com que este integre uma dada comunidade política, o que faz com
que o Estado distinga o nacional do estrangeiro para diversos fins. A própria definição do Estado é indissociável da
ideia de nacionalidade”. Toda Nação é constituída de um Estado Nacional consequentemente de um povo que partilha
a mesma origem, história, língua e costumes. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu artigo XV infere
que
o
direito
à
nacionalidade
é
direito
fundamental
da
pessoa
humana, todos os Estados devem acolhê-lo em seus ordenamentos jurídicos tendo em vista a natureza inerente de
ser ele um direito fundamental do homem. O resultado disso tudo é que a nacionalidade é fator preponderante para o
exercício da cidadania e do reconhecimento do individuo diante a sua Nação e na distinção do povo brasileiro quanto
sua origem. Diante a exposição feita acerca do tema pode se concluir que os aspectos que constitui a nacionalidade
brasileira originária são bastante relevantes para que se atente para um sentimento nacional e se busque uma
referência perante os outros povos.
PALAVRAS-CHAVE: Nacionalidade. Povos. Princípio. Vínculo.
__________________________
JANINE DIAS DE SOUSA
RUA MAESTRO EUGÊNIO Nº 70 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808480 E-mail: janinee.dias@outlook.com
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A QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES NEFROPATAS RESIDENTES EM SÃO RAIMUNDO NONATO-PI
ANDERSON RIBEIRO ALVES-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Renal Crônica (IRC) pode ser definida como uma síndrome em que há perda progressiva, e
geralmente, irreversível, da função renal. Embora essa definição não faça menção à quantidade de função renal perdida, costumase usar a classificação “leve”, “moderada”, “grave”, ou “terminal”, conforme o grau de diminuição da filtração glomerular. A
doença renal é considerada um grande problema de saúde pública, e tem causado elevadas taxas de morbidade mortalidade e,
além disso, tem impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde. A hemodiálise, uma das optações para o
tratamento da insuficiência renal crônica, consiste na filtração extracorpórea do sangue por auxílio de uma máquina provocando
uma série de circunstâncias para o portador de DRC, afetando não só aspectos físicos, como psicológicos e sociais, e com
repercussão na vida pessoal e familiar. OBJETIVO: Avaliar a qualidade de vida dos pacientes renais crônicos submetidos a
hemodiálise residentes na cidade de São Raimundo Nonato-PI utilizando o instrumento genérico SF-36.
METODOLOGIA: Para o desenvolvimento desta pesquisa foi escolhido caminho metodológico de abordagem explorativa, descritiva
de caráter quantitativo, sendo esta a melhor técnica para analisar dados a respeito da qualidade de vida dos pacientes nefropatas
que realizam terapia substutiva – hemodiálise. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O presente trabalho teve como objetivo identificar as
variáveis que interferem na qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise na cidade de São Raimundo Nonato,
para tal foi utilizado o instrumento de qualidade de vida Form Health Survey SF-36 (SF-36) para estimar as possíveis
dessemelhanças de qualidade de vida no grupo. Atualmente 10 pacientes realizam tratamento de hemodiálise, todos os pacientes
se encaixaram nos critérios de inclusão e aceitaram participar da pesquisa.A respeito do perfil dos pacientes a média de idade dos
participantes foi de 46 anos e seis meses. Esta tem sido descrita como um dos fatores mais fortemente relacionados com a
deterioração da atividade física e qualidade de vida. Observou que (70%) pacientes eram do sexo masculino, (30%) do sexo
feminino, (30%) vivem em união estável, (30%) eram solteiros e (40%) casados, (100%) dos pacientes eram alfabetizados sendo q ue
(50%) concluíram o ensino fundamental e (50%) o ensino médio. Conforme os escores médios dos pacientes em cada dimensão do
SF-36, podemos observar que os pacientes estão melhores nos domínios, ‘’aspectos emocionais’’, ‘’saúde mental’’, ‘’aspectos
sociais’’ e piores em qualidade de vida no domínio “Aspectos Físicos”.CONCLUSÃO: Através da análise dos resultados avaliados do
questionário SF-36, conclui-se que a qualidade de vida dos pacientes nefropatas que residem em São Raimundo Nonato-PI
apresenta- se no geral boa, fato que se deve pôr a adaptação psicológica, modificando a forma de enfrentar a doença e
tratamento, adotando uma estratégia sensata, encarando como uma dificuldade a ser superada. Porém apesar do apresentar uma
boa qualidade de vida atualmente, e importante ressaltar o baixo nível dos aspectos físicos impossibilitando os mesmos de realizar
atividades que exijam esforço de grau elevado. . Com isso, a importância de atividades educativas com os renais crônicos, para que
estes gerem auto responsabilidade, e a adoção de um estilo de vida diferente, diminuindo as complicações e os sintomas da
doença crônica e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida. Oferecendo também subsídios para que o enfermeiro e sua
equipe de saúde compreendam a necessidade de avaliar a qualidade de vida das pessoas com doença renal crônica e as atividades
cotidianas, que são comprometidas com o tempo, para proporcionar transformações condizentes com a realidade e prevenir o
comprometimento dessas atividades cotidianas, amenizando o impacto que ocorre tanto nos aspectos físicos quanto mentais dos
pacientes em tratamento. Com isso, a importância de atividades educativas com os renais crônicos, para que estes gerem auto
responsabilidade, e a adoção de um estilo de vida diferente, diminuindo as complicações e os sintomas da doença crônica e,
consequentemente, melhoria da qualidade de vida. REFERÊNCIAS: ANDREW DAVIES, ASA GH BLAKLEY, CECIL KIDD, Fisiología
Humana. Artmed, Sp, 2002. BARBOSA GS, VALADARES GV. Experimentando atitudes e sentimentos: o cotidiano hemodialítico como
base para o cuidar em enfermagem. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2009;13(1):17-23. BOINI S, FRIMAT L, KESSLER M, BRIANÇON S,
THILLY N. Predialysis therapeutic care and health-related quality of life at dialysis onset (The pharmacoepidemiologic AVENIR
study). Health Qual Life Outocomes 2011;9:7. Traduzido por LEMOS, Camila Foresti. Qualidade de vida em portadores de doença
renal crônica na fase pré-dialítica / Camila Foresti Lemos. – Brasília, 2013. BRUNNER, Lílian S. & SUDDARTH, Dóris. Tratado de
Enfermagem. Médico Cirúrgica. Editora Guanabara Koogan,2016. CONSTANZO, Linda. Fisiologia. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1999. DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3ª ed. São Paulo:
Atheneu, 2007.
PALAVRAS-CHAVE: QUALIDADE DE VIDA, INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, HEMODIALESE
__________________________
ANDERSON RIBEIRO ALVES
RUA PROJETADA - REDE NOVA
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AVALIAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA DA CIRTOMETRIA DE TORÁCICA
LUNA MARIA DA MOTA CIPRIANO-FACULDADE DE FLORIANO
JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO

Introdução: A cirtometria é a técnica mais utilizada pelos fisioterapeutas para avaliação da mobilidade torácica, da
qual se obtêm pela diferença entre a inspiração e a expiração máximas mensurada por meio de uma fita métrica não
distensível ao redor do tórax. Nas últimas décadas, a fisioterapia tem buscado fundamentação científica para nortear
a prática clínica e subsidiar a escolha das intervenções. O primeiro passo é desenvolver uma avaliação clínica, por
meio de testes e medidas de qualidade, que possibilite a identificação do problema, o planejamento do tratamento, a
documentação de sua eficácia e a reivindicação da credibilidade científica dos procedimentos. A mensuração da
mobilidade tóraco-abdominal tem sido considerada um importante parâmetro para a avaliação das disfunções
respiratórias e monitoramento de programas de treinamento em diferentes populações. Objetivo: Avaliar o conjunto
de medidas das circunferências de tórax e abdômen durante os movimentos respiratórios. Desenvolver uma avaliação
clínica da mobilidade torácica por meio de medidas de qualidade que possibilitem a identificação do problema.
Métodos: Trata-se de um estudo bibliográfico sobre Cirtometria torácica. A amostra do estudo foi composta por
artigos científicos. Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa na base de dados scielo. Para tanto, foram utilizados
os termos: Cirtometria, mensuração , mobilidade torácica e respiração, de forma isolada e combinada em citações no
título. Resultado/Discussão: Inicialmente foram avaliados 58 sujeitos. Destes, 18 foram excluídos: dois por
apresentarem IMC acima dos valores de referência; oito, por alterações espirométricas; e oito, por perdas.
Os dados apresentados são relativos a 40 indivíduos e foram expressos em média e desvio padrão. A média de idade
foi de 28 ± 7 anos, com variação de 21 a 50 anos, sendo 31 sujeitos do sexo feminino (77,5%) e 9, do masculino. O IMC
médio do grupo foi de 21 ± 2 kg/m2. Em relação aos dados espirométricos, foram observadas as seguintes médias
percentuais em relação aos valores previstos para a população brasileira: volume expiratório forçado no primeiro
segundo VEF1 = 99 ± 8,45%; capacidade vital forçada = 98 ± 8,61% e fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da
capacidade vital forçada = 92 ± 23,53%. A relação volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital
forçada foi de 87,41 ± 5,87. Estes resultados caracterizam os sujeitos como normais.(14) A saturação periférica da
hemoglobina em oxigênio variou de 96 a 99% e a freqüência cardíaca média foi de 71 ± 10 batimentos por minuto,
estando ambos os resultados dentro da faixa de normalidade. A avaliação da expansibilidade torácica vem sendo
citada na literatura como medida qualitativa e subjetiva que o examinador realiza espalmando suas mãos no tórax do
paciente durante os movimentos respiratórios. Tal medida constitui parte integrante do exame físico do tórax e
permite avaliar a mobilidade torácica, detectando, principalmente, assimetrias entre os dois hemitórax.(28) Na prática
clínica, tal medida é também utilizada como parâmetro que proporciona uma noção de volumes pulmonares e,
quando associada à ausculta pulmonar, direciona o uso de técnicas e recursos fisioterapêuticos. É importante
enfatizar a característica qualitativa da medida, não sendo, portanto, necessariamente adequada para aferir volumes
pulmonares. Os principais resultados deste estudo foram: foi observada confiabilidade intra-examinador e interexaminadores, caracterizando a cirtometria como uma medida precisa, e não foi observada acurácia da cirtometria
para aferir volumes pulmonares. Considerações Finais: No estudo bibliográfico foram utilizados diversos artigos
científicos de cirtometria torácica na avaliação clínica.
PALAVRAS-CHAVE: CIRTOMETRIA, MENSURAÇÃO, MOBILIDADE TORÁCICA
__________________________
LUNA MARIA DA MOTA CIPRIANO
RUA 7 DE SETEMBRO - SÃO CRISTÓVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lunnammota@gmail.com

364

VI JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-06-5

(08 a 10 de Novembro de 2017)

ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES EM TRABALHADORES DA SAÚDE.
LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS-FAESF
THATIELLE ALMEIDAINTRODUÇÃO: O profissional da saúde em sua prática diária está exposto a um risco maior de adquirir
determinadas infec ções imunologicamente preveníveis, do que a população em geral. O risco de adquirir
infecções sanguíneas por lesões perfurocortantes é a causa da preocupação entre os trabalhadores de
saúde e a administração dos hospitais em todo o mundo (Simão SAF, Soares CRG, Borges RAA, et a).
Os acidentes que envolvem material biológico podem causar doenças agudas, crônicas e até mesmo a
morte de profissionais da área da saúde. Vários são os patógenos que podem ser veiculados pelo sangue e
fluidos orgânicos, sendo que os de maior relevância epidemiológica são os Vírus da imunodeficiência
humana (HIV) e os Vírus da hepatite B e C (BRASIL,2004). Os acidentes de trabalho com sangue e outros
fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que,
para se obter maior eficácia, as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam
ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente(BRASIL,2006) Objetivos - Geral: O objetivo desta pesquisa
foi realizar uma revisão literária acerca dos acidentes com material biológico e/ou perfurocortantes entre
os profissionais da saúde. ESPECÍFICO:Descrever diferentes tipos de acidentes com materiais perfuro
cortantes Metodologia Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sobre os riscos aos quais os
trabalhadores
da
saúde
estão
expostos
em
seu
cotidiano.
Resultado/discussão
As causas de acidentes com material biológico incluem reencape de agulha, descarte inadequado de
material contaminado, transporte e manipulação de artigos contaminados. O Ministério da Saúde
disponibiliza protocolos com o objetivo de sistematizar o atendimento a vítimas de acidentes biológicos,
nos diferentes níveis de complexidade. Este atendimento deve estar organizado de forma que permita o
diagnóstico, notificação da exposição a material biológico, além de condutas e medidas preventivas,
prioritariamente na transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV), do vírus da hepatite B (HBV) e
do vírus da hepatite C (HCV) (BRASIL, 2006). Considerações finais É importante ressaltar que as profilaxias
pós-exposição não são totalmente eficazes. Assim, a prevenção da exposição ao sangue ou a outros
materiais biológicos é a principal medida para evitar a transmissão do HIV e dos vírus da hepatite B e C.
PALAVRAS-CHAVE: PERFUROCORTANTES,PROFISSIONAIS,CONTAMINAÇAO
__________________________
LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS
AV NOSSSA SENHORA DA GUIA,625 - N0SSA SRAQ DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64807310 E-mail: maninhasantos26@hotmail.com
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USO DE PRÓTESES EM AMPUTADOS DE MEMBROS INFERIORESPOR DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA
RITA DE CÁSSIA BARBOSA SOARES-FAESF
JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

Objetivo: Avaliar a protetização, durante a reabilitação, e a manutenção do uso da prótese, e o índice de
abandono da mesma após a alta, bem como a mortalidade dos pacientes amputados de membros
inferiores por doença arterial periférica. Métodos: Estudo retrospectivo e transversal com pacientes
amputados de membros inferiores nos níveis transtibial e transfemoral de etiologia vascular. A amostra foi
composta por 310 pacientes (205 homens e 105 mulheres, média de idade de 61,8 anos), nos níveis
transfemoral (142) e transtibial (150), unilateralmente ou bilateralmente (18). Foram protetizados 217
pacientes e 93 não. Foram utilizados testes estatísticos não paramétricos de igualdade de duas proporções,
intervalo de confiança para média de 95% (IC95%) e valor de p<0,05. Resultados: Dos 195 pacientes
contatados, 151 haviam sido protetizados e 44 não. Dos protetizados, 54 mantinham-se usando suas
próteses, 80 haviam abandonado o uso e 17 faleceram. No grupo dos não protetizados, 27 continuavam
usando cadeira de rodas e 17 tinham evoluído para óbito. A mortalidade é estatisticamente maior nos
pacientes não protetizados e os 34 óbitos ocorreram, em média, após 3,91 anos da amputação. O tempo de
sobrevida dos pacientes não protetizados foi menor que o dos protetizados. Conclusão: A protetização de
pacientes amputados de membros inferiores de etiologia vascular durante a reabilitação é alta, mas a
manutenção do uso da prótese é baixa após o término do tratamento. A mortalidade desses pacientes é
elevada e precoce, principalmente entre os diabéticos.
PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA
__________________________
RITA DE CÁSSIA BARBOSA SOARES
AV. FAUZER BUCAR - SÃO CRTISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64000800 E-mail: vandabarbosa72@gmail.com
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A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NA RESOLUÇÃO DA LIDE.
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF
LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF
HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF
RAFAEL LOPES DE SOUSA-FAESF

O presente artigo objetiva examinar a importância a mediação e a conciliação, na resolução de conflitos
judiciais, estuda-se a evolução desses dispositivos legais ao longo do tempo, sua definição e os
posicionamentos doutrinários que poderão auxiliar os operadores do direito.Citam-se ainda os dispositivos
do Novo CPC e institutos processuais, anteriormente não previsto no Código Processual Civil de 1973.
Analisando as mudanças ocorridas no passado e no presente, compreende-se a importância da mediação e
conciliação na resolução da lide. No decorrer do novo Código de Processo Civil demonstra o procedimento
a ser seguido para a realização da conciliação e mediação, estimulando normas no meio processual e
extraprocessual. O artigo destaca como essa mudança deu mais garantias aos litigantes. A viabilidade desta
pesquisa se justifica por abordar um assunto de grande relevância. A metodologia utilizada realizou-se um
estudo exclusivamente bibliográfico e em seguida estruturou-se a pesquisa através de notas introdutórias
sobre os objetivos do texto, relevância do tema. Por fim, se compatibilizou que diante da atual sociedade, é
de extrema importância, tanto para as partes que irão compor a lide, bem como para um melhor
desempenho do Poder Judiciário, os métodos alternativos de resolução de conflitos.
PALAVRAS-CHAVE: CONCILIAÇÃO; MEDIAÇÃO; RESOLUÇÃO DE CONFLITOS; NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
__________________________
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com
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O AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CONTABILIDADE
LEONARDO DE SOUSA REIS-FAESF
RONYESIO MIRANDA LIMA-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

INTRODUÇÃO: Atualmente as empresas estão localizadas dentro de um novo modelo de economia, voltadas a um mercado
exigente e competitivo, onde as informações digitais e o armazenamento de dados através de computadores correm o
mundo em velocidade nunca antes vista. A tecnologia de informação foi acrescida ao universo contábil como forma de
respostas as novas exigências do mercado, sendo a informatização dos escritórios contábeis uma realidade necessária para o
desenvolvimento da contabilidade. Assim o profissional contábil precisa estar inteirado com os avanços das tecnologias de
informação, para que a aplicação desses novos sistemas possa aumentar a eficácia das escriturações e serviços contábeis se
torna o meio vantajoso para a profissão contábil. O gerenciamento de dados através da internet vem resultando no
crescimento vertiginoso no mundo empresarial, com os resultados crescentes e seguro. Acarretando, com isso, mais
investimento, mais segurança e, portanto, mais consumo. PROBLEMA: A problemática proposta por este trabalho é
justamente como a tecnologia da informação se relaciona com a contabilidade, facilitando o seus desenvolvimento ?
JUSTIFICATIVA: Assim, o desenvolvimento desse estudo demonstrara no decorrer de suas abordagens teóricas como a
metodologia do conhecimento se relaciona com a contabilidade, promovendo o seu acréscimo. Portanto, o tema escolhido
justifica – se por ter ocorrido significativas mudanças na legislação tributaria brasileira e nos procedimentos contábeis. O
processo manual de escrituração contábil foi substituído pelo mecânico e, logo em seguida pelo eletrônico. As melhorias na
forma de fazer a contabilidade de uma empresa. Utilizando-se a tecnologia de computação, trouxeram enormes benefícios
para os profissionais da área. OBJETIVOS- OBJETIVO GERAL: Dessa forma este estudo apresenta como o objetivo geral a
abordagem da importância da tecnologia da informação sob o aspecto do contador e da contabilidade. OBJETIVOS
ESPECÍFICO: • Mostrar aos profissionais contábeis os avanços que os meios informatizados podem trazer para
contabilidade; • Numerar as principais vantagens da tecnologia de informação para a área contábil; • Demonstrar a
importância da contabilidade informatizada. METODOLOGIA: A metodologia aplicada na confecção deste trabalho foi uma
pesquisa exploratória de referencial bibliográfico, de origem primaria e secundária, como sustentação foi utilizada amplo
acervo de livros e periódicos existentes, para enriquecimento do ponto de vista dos conhecimento cientifico da matéria
pesquisada. De acordo com Gáfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições
diversas em relação a determinado assunto. Para realizar a pesquisa bibliográfica o pesquisador precisa levantar o tema,
tipo de abordagens e assimilar aos conceitos anteriormente publicados. A pesquisa bibliográfica se fez necessária para
fundamentar teoricamente o tema proposto. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A informática como vimos e entendemos, é de
fundamental importância em todos os segmentos da sociedade. Ela propiciou ao profissional contábil a realização dos
serviços em muito menos tempo, de forma segura, gerando dados confiáveis. Já não é possível imaginar uma empresa
prestadora de serviços contábeis ou um setor/departamento de contabilidade de uma empresa que utilize os métodos
antigos no processo de escrituração. Portanto, a contabilidade é um segmento que não vive sem ajuda dos equipamentos de
informática. Devido ao uso de computadores, impressoras e outros equipamentos de informática, o contador passa a ser
mais atuante na analise da contabilidade propriamente dita do que a apenas fazendo lançamento contábeis. Este fato
serve-se que os softwares de tudo dentro do departamento de contabilidade, dentro de uma empresa ou em escritório de
contabilidade. Dessa forma o profissional dedica mais tempo à leitura pertinente a área contábil e consegue elaborar um
trabalho mais preciso em um intervalo de tempo menor. Diante das mudanças tecnológicas que conquistam diariamente o
mundo com soluções praticas e inteligentes, estas melhoram o padrão de qualidade de seus serviços. A informática, em
termos de desenvolvimento, traz inúmeros e significativos avanços para sociedades em geral. No campo contábil, sua
utilização vem contribuindo para a valorização do profissional no que se refere em gerenciar informação para auxiliar a alta
administração a trabalhar em bases de informação que sejam precisas, ágeis e edificantes.
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, informática, organização, controle
__________________________
LEONARDO DE SOUSA REIS
RUA CORONEL JOAO RIBEIRO GONÇALVES FILHO, 731 - VILA NOVA
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: leonysio@bol.com.br
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QUALIDADE DE VIDA DE PORTADORES DE INSUFICIENCIA CARDÍACA.
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

INTRUDUCÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é reconhecida mundialmente como um problema de saúde pública devido
ao crescente número de casos que surgem a cada ano. Na última década, a IC tornou-se um dos principais problemas
em saúde pública, surgindo como uma fonte de preocupação para definirem-se as políticas de saúde do Brasil. Essa
patologia é uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo, apresentando níveis de incidência e
prevalência crescentes com o avançar da idade. No Brasil, a IC é a primeira causa entre as doenças cardiovasculares de
internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em pacientes acima de 65 anos, elevando os custos com hospitalização
e medicamentos. Os pacientes com IC sofrem de vários sintomas, muitos dos quais são não específicos e
frequentemente resultam em redução da capacidade funcional e em piora da qualidade de vida (QV), ambos
relacionados com dispneia e fadiga durante as atividades diárias. Qualidade de vida é uma discrepância entre
satisfação ou descontentamento com determinadas áreas da vida, de acordo com a percepção do próprio indivíduo,
sendo essa percepção considerada o melhor indicador de QV. Na linguagem convencional, satisfação com a vida
refere-se ao cumprimento de necessidades, expectativas, anseios e desejos. Há o esforço da comunidade científica em
quantificar o impacto da IC na vida dos pacientes, tornando-se de fundamental importância nos últimos tempos. A IC
não é apenas uma doença de população específica, mas também uma epidemia mundial. Pacientes com IC têm suas
vidas prejudicadas pela doença, e mesmo o tratamento otimizado parece ter diferentes impactos em sua QV e Seu
manejo envolve uma equipe multiprofissional que precisa cuidar da condição clínica do paciente, hábitos nutricionais,
controle do peso, cuidados não - farmacológicos (exercício, educação, etc.). Considerando esses pontos, a literatura
mostra um espaço vazio significante entre o que os profissionais de saúde e os pacientes consideram objetivos
importantes, especialmente quando aspectos simultâneos da doença estão envolvidos. Assim, mais estudos são
necessários para entender as relações entre a patologia da IC e os sintomas e efeitos da IC na QDV dos pacientes.
Muitos esforços têm sido feitos pela comunidade científica para relacionar aspectos subjetivos e objetivos da IC. Essas
considerações podem ajudar os profissionais da saúde a planejar estratégias para tratar essa disfunção, não apenas
com foco nos fins objetivos, mas também nas expectativas dos pacientes. OBJETIVO: O presente estudo tem como
objetivo realizar um levantamento bibliográfico para analisar como se encontra a qualidade de vida dos portadores de
insuficiência cardíaca. METODOLOGIA: trata-se de uma revisão de bibliografia, onde foi selecionado cinco artigos de
acordo com sua relevância e sincronia com o estudo encontrados no google acadêmico e Scielo. A busca foi realizada
em um período de outubro a novembro de 2017, tendo em vista uma revisão sistemática dessas bibliografias.
RESULTADOS: Foram encontrados nos estudos evidencias que afirmam que os portadores de insuficiência cardíaca
possuem comprometimento físico e psicológico comprometendo até a realização de suas atividades de vida diária e a
fisioterapia cardiovascular é fundamental para melhorar e manter a sobrevida desses pacientes. CONCLUSÃO: Esse
estudo pode contribuir para melhorar a assistência prestada aos portadores de insuficiência cardíaca na medida em
que ressalta as limitações vivenciadas por esses indivíduos, bem como o impacto dessas limitações em seu padrão de
vida normal.
PALAVRAS-CHAVE: INSUFICIÊNCIA CARDÍACA; QUALIDADE DE VIDA; DOENÇAS CARDIOVASCULARES.
__________________________
JOELSON FERREIRA DOS SANTOS
RUA MAJOR CARLINDO NUNES 1036 - CATUMBI
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A CAUSA DE HIPOGLICEMIA EM RECÉM-NASCIDOS
UASLANE DE SOUSA RIEIRO-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
INTRODUÇÃO No período neonatal a homeostase da glicose abrange uma condição entre o meio intrauterino, com
oferta alimentar contínua, ao estado de relativo jejum pós-natal. Um recém-nascido de termo necessita de
alimentação frequente, pois suas reservas de glicogênio são capazes de fornecer glicose por aproximadamente 4
horas, entre as mamadas. O feto depende inteiramente do aporte materno e da transferência transplacentar de
glicose, amino-ácidos, ácidos gordos, cetonas e glicerol para as suas necessidades energéticas. A glicose é a fonte de
energia preferencial do neurônio, mas, em situação de carência, os corpos cetônicos transformam-se em substrato
energético alternativo capaz de cruzar a barreira hemato-cerebral. Os mecanismos metabólicos adaptativos do jejum
ocorrem mais rapidamente na infância em relação aos adultos, principalmente na formação dos corpos cetônicos. A
medição da concentração de glicemia é provavelmente o parâmetro laboratorial mais utilizado em neonatologia, a sua
medição tem como objetivo diagnosticar a hipoglicemia para poder ser tratada de forma adequada e evitar as
sequelas no neurodesenvolvimento, contudo os dados da literatura não permitem estabelecer um valor de glicemia
transversal a todos os recém-nascidos associado a lesão cerebral, mas é consensual que a hipoglicemia persistente se
associa a mau prognóstico neurológico. A gliconeogênese fornece a proteção contra a hipoglicemia nas primeiras
horas de vida e consisti no processo que utiliza aminoácidos armazenados no músculo, exceto lisina e leucina, além do
piruvato, do lactato e do glicerol como substratos principais para a produção hepática de glicose.OBJETIVO Identificar
as principais causas de hipoglicemia em recém-nascidos METODOLOGIA Estudo caracteriza-se em uma análise teórica,
tema explorado e discutido por meio de uma revisão bibliográfica, auxiliando na compreensão do processo fisiológico
dos tremores causados por hipoglicemia na infância. CONCLUSÃO O diagnóstico precoce, a introdução urgente do
tratamento e a prevenção de futuros episódios de hipoglicemia são de fundamental importância para a proteção do
cérebro em desenvolvimento da carência de glicose. A orientação por parte de um profissional da saúde com
conhecimento sobre a patologia supracitada e a capacitação para esta função torna-se simples com a identificação
dos primeiros sinais e sintomas dos tremores causados pela hipoglicemia e o início do seu tratamento .A educação e
promoção da saúde tornam-se fundamental para a prevenção da hipoglicemia e o que podemos notar é que o
acolhimento do paciente de forma humanizada, orientações a si e seus familiares sobre os cuidados a serem tomados,
além do tratamento médico, e medidas rotineiras que o paciente acometido por esta doença pode adotar para
minimizar de maiores complicações que a hipoglicemia pode causar e para que assim possamos compreendê-los e
descobrir a melhor forma de direcioná-los para uma vida saudável. uma boa orientação por parte de um profissional
da saúde com conhecimento sobre a patologia supracitada e a capacitação para esta função torna-se simples com a
identificação dos primeiros sinais e sintomas dos tremores causados pela hipoglicemia e o início do seu tratamento.A
educação e promoção da saúde tornam-se fundamental para a prevenção da hipoglicemia e o que podemos notar é
que o acolhimento do paciente de forma humanizada, orientações a si e seus familiares sobre os cuidados a serem
tomados, além do tratamento médico, e medidas rotineiras que o paciente acometido por esta doença pode adotar
para minimizar de maiores complicações que a hipoglicemia pode causar e para que assim possamos compreendê-los
e descobrir a melhor forma de direcioná-los para uma vida saudável.
PALAVRAS-CHAVE: A CAUSA DE HIPOGLICEMIA EM RECÉM-NASCIDOS
__________________________
UASLANE DE SOUSA RIEIRO
RUA JOSE CORIOLANO NR 62 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800340 E-mail: uas1@outlook.com.br
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IMPACTO SOCIAL DA PATOLOGIA SÍFILIS
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESFPI
JOANA D’ARC LEITE CORREIA-CHRISFAPI
ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO-FAESFPI
GUILHERME ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA-RENORBIO

Introdução: Sífilis é uma doença infecciosa sistêmica e crônica, a mesma se manifesta em diferentes estágios e
apresenta evolução em fases inicialmente com feridas na pele, pode evoluir para complicações afetando o sistema
cardiovascular e neurológico e caso não seja tratada pode levar a óbito. A causadora da doença é a Treponema
pallidum, uma bactéria espiralada altamente patogênica. Objetivo: Expor os impactos negativos que a sífilis causa na
saúde humana, relatar a sintomatologia da doença e descrever o tratamento, prevenção e diagnóstico da patologia.
Métodos: O trabalho foi realizado no mês de maio de 2017 e considerou os artigos publicados entre os anos de 2013 a
2017.O estudo foi mediante uma pesquisa exploratória qualitativa e integrativa e as bases de dados utilizadas foi
SCIELO e Google acadêmico. Diante disso, foram estudados artigos científicos, a partir dos critérios de inclusão a
seguir: artigos completos, nacionais, com o seguinte descritores “Métodos diagnósticos”; “VDRL”; “Sífilis”. Resultados
e discussão: Foram encontrados no total 11 artigos desses somente 5 foram analisados, pois obedeciam aos critérios
de inclusão. Segundo Damasceno et al (2014) a sífilis pode ser classificada como primária, secundária, latente,
terciária ou congênita. A sífilis primária ocorre após três semanas de exposição; há o aparecimento de úlcera, única,
medindo entre 0,3 e 3,0 cm, indolor, no local da inoculação, com resolução espontânea em três a seis semanas,
podendo ocasionalmente aparecer lesões múltiplas, sendo mais comuns quando associadas à coinfecção pelo
HIV,dessa forma, conforme Silva et al(2015) a confirmação do diagnóstico de DST acarreta alterações biológicas e
psicológicas em razão dos aspectos culturais e do prejuízo causado ao relacionamento. Por uma série de questões, a
revelação ao parceiro sexual causa revolta, o que pode interferir no tratamento devido às recidivas, pois muitos
deixam de comparecer à unidade de saúde para avaliação e tratamento adequados. Em concordância Jung, Becker e
Renner (2014) o VDRL é um exame de diagnóstico muito utilizado no Brasil por sua alta sensibilidade na sífilis do
adulto, e alta especificidade na sífilis congênita, por ter baixo custo e fácil execução, podendo ser usada para o
acompanhamento dos casos tratados, sendo avaliador de cura sorológica. As principais desvantagens referem-se aos
resultados falsos positivos e falso-negativos. Resultados falso-negativos podem ser encontrados na fase inicial de
cancro duro, na sífilis latente tardia e na sífilis tardia ou como resultado do efeito prozona. A principal forma de
prevenção é o uso de preservativos no ato sexual, o tratamento correto e completo também é considerado uma
forma eficaz de controle, pois interrompe a cadeia de transmissão, com isso segundo Valgueiro (2016) o tratamento
de ambos os parceiros é muito importante na prevenção para impedir que ocorra a reinfecção, garantindo que o ciclo
seja interrompido. Em relação à sífilis na gestante e à sífilis congênita, é importante o diagnóstico precoce. De acordo
com Vasconcelos (2014) a penicilina é o medicamento de primeira escolha para o tratamento da doença, por se tratar
de um medicamento seguro e de baixo custo, além de seu uso ser permitido em gestantes, no caso de sífilis
congênita. O tratamento é realizado de forma simples, em dose única ou dupla, dependendo da fase da doença e
consiste no uso de penicilina G benzatina. Conclusão: A sífilis é uma patologia que causa danos irreversíveis a saúde
humana levando o mesmo a um possível óbito, caso não seja diagnosticada e tratada com êxito. Por isso, é de suma
importância que os profissionais de saúde continuem persistindo em ações socioeducativas nas comunidades
informando jovens e adultos sobre o assunto em questão, visando assim um número menor de pessoas infectada
PALAVRAS-CHAVE: Métodos diagnósticos, VDRL, Sífilis.
__________________________
BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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ÉTICA E FRAUDES CONTÁBEIS
ANTONIO HENRIQUE ALVES BARBOSA-FAESF
BRUNO SANTANA DIAS E PEREIRA-FAESF
RUAN RIBEIRO DE NEGREIROS-FAESF

Este artigo tem como finalidade apontar alguns desvios de conduta dos profissionais contábeis e relatar em
quais ocasiões esses profissionais faltam com a ética e quais os meios mais utilizados pelos mesmos,
fazendo uma análise através de estudos de revisão sistemática de como o tema “Ética e Fraudes Contábeis”
vem sendo abordado em artigos científicos. Foi feita uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se
da técnica da revisão sistemática. A busca de estudos foi realizada a partir do “Google Acadêmico” e de
uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library Online), tendo como descritores: Fraudes
contábeis, ética, Setor público. Foi adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de
inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de
exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. As análises de resultados
indicam que a implementação de controles internos é uma forma de prevenir as ocorrências de fraudes.
Estas, podem ser entendidas como um processo utilizado para se obter vantagens injustas sobre outra
pessoa, seja por ação ou omissão. Práticas como essas, de fraudes contábeis, representam prejuízos de
vários tipos e requerem, por vezes, o conhecimento e a participação de contadores. Percebeu-se nesta
pesquisa que as ocorrências de fraudes são, por sua vez, atos de falta de ética e moral, sendo então,
considerados crimes que muitas vezes não são notados. Concluindo, então, que a contabilidade deve
prestar informações confiáveis sobre as entidades, visto que, as frequentes notícias de prática de fraudes
acabam gerando incertezas quanto à veracidade das informações apresentadas.
PALAVRAS-CHAVE: FRAUDES CONTÁBEIS, ÉTICA, SETOR PÚLICO
__________________________
Antonio Henrique Alves Barbosa
BR 343 ED JOSINA ROCHA - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809070 E-mail: ahbarbosa24@gmail.com
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A AUDITORIA NA AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES
GERARDO FELIPE LEMOS RIBEIRO-FAESF
INACIO COSTA JUNIOR-FAESF
JOSIELTON DE SOUSA SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSSO-FAESF
INTRODUÇÃO: Auditoria é um exame sistemático das atividades desenvolvidas em determinado empresa ou setor,
que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas ou estabelecidas previamente,
e se foram implementadas com eficácia e se estão adequadas. O objeto de trabalho da auditoria contábil consiste no
exame do conjunto de todos os elementos de controle do patrimônio administrado, os quais compreendem registros
contábeis, papéis, documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a veracidade dos registros e
legitimidade dos atos e fatos da administração. OBJETIVO: O objetivo desse artigo é abordar a técnicas de auditar a
avaliação dos estoques, que tem como, primeiramente, a asseguração da existência física e propriedade dos estoques;
verificar a existência de ônus sobre os mesmos; julgar se são apropriados para a finalidade da empresa; se têm
condições de realização e examinar os critérios de avaliação em conformidade com os princípios de contabilidade.
METODOLOGIA: Os estoques são bens destinados à venda ou produção, ligados com os objetivos principal da
atividade da empresa. Os estoques representam um dos ativos mais importantes do capital circulante e da posição
financeira da maioria das companhias industriais e comerciais. Entre os procedimentos de auditoria nos estoques
destaca-se a realização do inventário físico, acompanhado pessoalmente pelo auditor, verificando se os itens contados
foram incluídos no inventário, sua avaliação e conferência de cálculos, observando o “corte” que é o momento em
que os registros contábeis, os registros auxiliares e os documentos com eles relacionados, refletem o levantamento do
inventário porque um item pode ser incluído ou excluído a depender deste momento. Muitas vezes, o inventário é
realizado antes da data do balanço e, neste caso, avulta a importância dos controles internos, pois, posteriormente, só
será feita uma avaliação da razoabilidade dos valores constantes no balanço, a partir da contagem efetuada e da
confiança que mereçam os controles internos. RESULTADO: A verificação dos controles internos inicia os exames, no
cumprimento desses objetivos, para determinar a profundidade e extensão dos procedimentos. Estes controles
consistem num sistema eficiente de registros de entradas e saídas e rígido controle desta movimentação; verificações
físicas frequentes; segregação de funções entre compradores, almoxarifes e faturistas. Finalmente, o auditor deve
apurar a razoabilidade do inventário, considerando suas quantidades históricas, procurando identificar variações
relevantes, principalmente no início e final do exercício, aplicando, inclusive, o teste do lucro bruto e comparando-o
com o de exercícios anteriores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para avaliar a confiabilidade dos registros e das
demonstrações contábeis, a contabilidade vale-se da auditoria, que nada mais é que o exame analítico e pericial
seguido do desenvolvimento das operações contábeis, desde o início até o balanço. Este trabalho teve como objetivo
mostrar a importância da auditoria dos estoques limitando-se apenas às técnicas de auditoria aplicadas.
REFÊRENCIAS: GELLATI, Cristiane Braida, MENEGHETTI, Daniela, FREITAS, Renata Oliveira De, TRINDADE, Larissa de
Lima.
Disponível
em:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d4cPsAYZJIEJ:https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/art
icle/download/5810/3426+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br, Acessado em 27 de outubro de 2017. Significado de
Auditoria. Disponível em: https://www.significados.com.br/auditoria/, Acessado em: 27 de outubro de 2017.
PALAVRAS-CHAVE: AUDITORIA, AVALIAÇÃO DE ESTOQUES
__________________________
GERARDO FELIPE LEMOS RIBEIRO
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gflemosribeiro@hotmail.com
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REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O USO DO CHENOPODIUM AMBROISIOIDES L. (MASTRUZ).
ALYANE OSORIO ROCHA-FAESF
GEORGETE CARNIB DE SOUSA-FAESF

INTRODUÇÃO: A espécie Chenopodium ambrosioides L. conhecida popularmente como mastruz e erva-desanta-maria pertence à família Chenopodiaceae. É nativa do Brasil e consta entre as 71 plantas medicinais
listadas pelo Ministério da Saúde como de interesse ao SUS.O principal objetivo foi coletar informações
sobre o uso terapêutico dessa planta pela população. OBJETIVOS: Avaliar o uso do Chenopodium
ambroisioides L. (Mastruz). Assim como explicar sobre a espécie Chenopodium ambrosioides (Mastruz) e
seus benefícios como tratamento medicinal. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de uma pesquisa
na forma de revisão sistemática, na qual se faz uso da literatura como principal fonte de dados. As
publicações foram obtidas por meio de busca eletrônica realizadas pela Internet, em bases de dados como:
SCIELO, Google Acadêmico. Foram considerados artigos publicados na língua portuguesa no período de
2011 a 2016 num total de 30 artigos encontrados, todos obedeceram ao critério de inclusão, ou seja,
abordavam sobre a espécie Chenopodium ambrosioides (Mastruz). Foram utilizados descritores variados
que abarcassem assuntos relacionados aos objetivos do trabalho, tais como: Chenopodio ambroisiodes,
indicação terapêutica, planta medicinal, parte usada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) a erva de Santa Maria é um dos fitoterápicos mais utilizados no
mundo inteiro, inclusive como forma de controle tradicional no tratamento de parasitoses. Também é
muito pesquisada como alternativa à problemática da resistência de acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS) a erva de Santa Maria é um dos fitoterápicos mais utilizados no mundo inteiro, inclusive como
forma de controle tradicional no tratamento de parasitoses. Observam-se citações a respeito de suas
propriedades como agentes carminativos nos tratamentos de problemas de ordem respiratória, referentes
ao sistema nervoso, sistema circulatório e digestório, além da ação parasiticida, antirreumática e
estomáquica. No entanto, esta planta pode expressar características mutagênicas, GADANO A et al (2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se que a empregabilidade e a utilização dessa espécie do Chenopodium
ambroisioides L. (Mastruz), traz inúmeros benefícios para tratamentos de muitas patologias. Sua
Composição química e fitoquímica comprova sua eficácia como tratamento empírico para muitos autores.
Mesmo com tantos estudos é preciso ainda mais investigações sobre essa espécie de planta.
PALAVRAS-CHAVE: CHENOPODIO AMBROISIODES. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. PLANTA MEDICINAL. PARTE
USADA
__________________________
ALYANE OSORIO ROCHA
RUA FRUTUOSO PACHECO - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com
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O AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CONTABILIDADE
RONYESIO MIRANDA LIMA-FAESF
LEONARDO DE SOUSA REIS-FAESF
EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

INTRODUÇÃO: Atualmente as empresas estão localizadas dentro de um novo modelo de economia, voltadas a um mercado
exigente e competitivo, onde as informações digitais e o armazenamento de dados através de computadores correm o
mundo em velocidade nunca antes vista. Neste atual conceito é necessário que as empresas se estruturem e desenvolvam
novas estratégias organizacionais de modo a reduzir suas custos e se adequar as pressões desses novos mercados,
considerando a continua redução de tempo para se alcançar resultados. Dessa forma a tecnologia é fator de extrema
importância, devendo ser considerada necessária ao desenvolvimento das empresas, na medida em que o mercado procura
por mais qualidade, buscando melhores produtos, mais rapidez, preços menores serviços cada vez mais excelente e
socialmente corretos. A tecnologia de informação foi acrescida ao universo contábil como forma de respostas as novas
exigências do mercado, sendo a informatização dos escritórios contábeis uma realidade necessária para o desenvolvimento
da contabilidade. Assim o profissional contábil precisa estar inteirado com os avanços das tecnologias de informação.
PROBLEMA: A problemática proposta por este trabalho é justamente como a tecnologia da informação se relaciona com a
contabilidade, facilitando o seus desenvolvimento? JUSTIFICATIVA: Assim, o desenvolvimento desse estudo demonstrara no
decorrer de suas abordagens teóricas como a metodologia do conhecimento se relaciona com a contabilidade, promovendo
o seu acréscimo. Portanto, o tema escolhido justifica – se por ter ocorrido significativas mudanças na legislação tributaria
brasileira e nos procedimentos contábeis. O processo manual de escrituração contábil foi substituído pelo mecânico e, logo
em seguida pelo eletrônico. As melhorias na forma de fazer a contabilidade de uma empresa. Utilizando-se a tecnologia de
computação, trouxeram enormes benefícios para os profissionais da área. OBJETIVOS- OBJETIVO GERAL: Dessa forma este
estudo apresenta como o objetivo geral a abordagem da importância da tecnologia da informação sob o aspecto do
contador e da contabilidade.OBJETIVOS ESPECÍFICO: • Mostrar aos profissionais contábeis os avanços que os meios
informatizados podem trazer para contabilidade; • Numerar as principais vantagens da tecnologia de informação para a
área contábil; • Demonstrar a importância da contabilidade informatizada. METODOLOGIA: A metodologia aplicada na
confecção deste trabalho foi uma pesquisa exploratória de referencial bibliográfico, de origem primaria e secundária, como
sustentação foi utilizada amplo acervo de livros e periódicos existentes, para enriquecimento do ponto de vista dos
conhecimento cientifico da matéria pesquisada. De acordo com Gáfica é elaborada com base em material já publicado com
o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto. Para realizar a pesquisa bibliográfica o
pesquisador precisa levantar o tema, tipo de abordagens e assimilar aos conceitos anteriormente publicados. A pesquisa
bibliográfica se fez necessária para fundamentar teoricamente o tema proposto CONSIDERAÇÕES FINAIS: A informática
como vimos e entendemos, é de fundamental importância em todos os segmentos da sociedade. Ela propiciou ao
profissional contábil a realização dos serviços em muito menos tempo, de forma segura, gerando dados confiáveis. Já não é
possível imaginar uma empresa prestadora de serviços contábeis ou um setor/departamento de contabilidade de uma
empresa que utilize os métodos antigos no processo de escrituração. Devido ao uso de computadores, impressoras e outros
equipamentos de informática, o contador passa a ser mais atuante na analise da contabilidade propriamente dita do que a
apenas fazendo lançamento contábeis. Este fato serve-se que os softwares de tudo dentro do departamento de
contabilidade, dentro de uma empresa ou em escritório de contabilidade. Dessa forma o profissional dedica mais tempo à
leitura pertinente a área contábil e consegue elaborar um trabalho mais preciso em um intervalo de tempo menor.Diante
das mudanças tecnológicas que conquistam diariamente o mundo com soluções praticas e inteligentes. A informática, em
termos de desenvolvimento, traz inúmeros e significativos avanços para sociedades em geral. No campo contábil, sua
utilização vem contribuindo para a valorização do profissional no que se refere em gerenciar informação para auxiliar a alta
administração a trabalhar em bases de informação que sejam precisas, ágeis e edificantes.
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade, informática, organização, controle
__________________________
RONYESIO MIRANDA LIMA
rua manoel alexandre - vila nova
amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: ronyesio1111@gmail.com
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A REFORMA DO DIREITO COLETIVO E A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO.
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
ADRIANO MATOS DA PAZ MELO-FAESF
HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF
GUILHERME LEITÃO DIAS CARNEIRO-FAESF
A presente pesquisa tem como objetivo abordar a relação da reforma do direito coletivo com o empregado,
como um divisor entre a possibilidade da negociação patrão e empregado. Entender que a reforma
trabalhista lida com o direito coletivo tanto nas relações de emprego como no próprio emprego. Para
tanto, realizou-se estudo de cunho exclusivamente bibliográfico, a autores que tratam dessa temática em
livros e periódicos impressos e eletrônicos. Após revisar os textos selecionados, estruturou-se este resumo,
apresenta-se o mesmo através de notas introdutórias sobre os objetivos do texto, relevância do tema e
metodologia utilizada. É visível a mudança da empresa tradicional, com a revolução ou industrialização dos
serviços, que expande a terceirização e facção do trabalho. As grandes empresas produzem através de
micro ou pequenas empresas. É um fator que contribui para a crescente segregação do emprego. Hoje a
empresa utiliza do mercado de bens ou serviços terceirizados. A globalização, a desindustrialização, a
terceirização, os avanços tecnológicos e outros fatores segmentam o processo produtivo, precarizando as
condições de trabalho e gerando desemprego em massa. Logo então, o conceito do emprego está sendo
perdido, fala-se no fim dos empregos e na necessidade de uma nova forma para gerar ocupações, como
atividades comunitárias e outras, como uma forma de conter o desemprego. Essa diversidade se manifesta
na diversidade do mercado. A visão coletivista do direito do trabalho, que oferece proteção igual a todos os
trabalhadores, deve reconhecer as desigualdades, para tornar todos os trabalhadores iguais dentro de suas
desigualdades, a fim de que os desiguais sejam encarados em sua desigualdade.
PALAVRAS-CHAVE: REFORMA DO DIREITO COLETIVO. LEGISLAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO.
EMPREGO. TER
__________________________
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com
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NOVAS PERSPECTIVAS QUANTO AO TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES:
REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA
GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR-FACULDADE DE FLORIANO
LARA MOTA GUEDES-FACULDADE DE FLORIANO
CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO
DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
LAYNNA MARINA SANTOS LIMA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma síndrome clínica que acomete principalmente
músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas associadas. Afeta negativamente a
qualidade de vida do paciente e traz prejuízos em atividades como escola, trabalho, alimentação e sono.
Diversos métodos têm sido desenvolvidos na busca pelo tratamento dessa patologia. O objetivo deste
artigo é revisar a literatura quanto aos efeitos e eficácia dos métodos utilizados no tratamento de DTM.
Método: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados SciELO, PUBMED e
Periódicos CAPES, utilizando os descritores “Articulação temporomandibular’’, "Transtornos da Articulação
Temporomandibular", e “Odontologia”. Foram utilizados como critérios de inclusão, artigos indexados
entre os períodos de 2012 a 2017, referentes a técnicas de tratamento da DTM, nos idiomas inglês e
português. Publicações que não atendam aos critérios de inclusão foram descartadas. Foram encontrados
77 artigos, dos quais 61 não se encontraram dentro do escopo desta revisão, seis trabalhos foram
relevantes dentro do objetivo proposto. Resultados: Dos seis artigos selecionados, dois são estudos clínicos
randomizados, e quatro, revisão de literatura. Várias técnicas para o tratamento das disfunções
temporomandibulares estão descritas na literatura, entretanto, quatro demonstraram maior eficácia:
crioterapia, aplicação de toxina botulínica, acupuntura e laserterapia. Conclusão: Observou-se que o avanço
científico e tecnológico, permitiu o desenvolvimento de diversas técnicas para o tratamento da DTM.
Porém, apesar do grau de eficácia apresentado, todos os trabalhos evidenciaram que é necessário a
realização de estudos mais aprofundados.
PALAVRAS-CHAVE: ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. TRANSTORNOS DA ARTICULAÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR. ODO
__________________________
GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CONJUNTO PARAÍSO Q: B CASA 03 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808100 E-mail: gilsonj459@gmail.com
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FEMINICÍDIO: Polêmicas e desafios no enfrentamento da violência de gênero frente ao crime
passional.
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF
JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO-FAESF
GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF
SHIRLEYZANE COELHO BRASIL-FAESF
VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

O presente estudo tem por finalidade trazer à luz um grande problema social. Assim como a fragilidade do
nosso código penal em aplicar uma pena contundente com o crime de feminicídio. O artigo discute as
diferenças conceituais presentes entre o crime de natureza passional e o feminicídio de mulheres em seus
lares pelas mãos de seus companheiros. Isso por que, está impregnado em nosso imaginário que crimes
cometidos por parceiros não seriam de fato feminicídio, mas sim crime de natureza passional. Um câncer
em nossa cultura, a ideia de que um indivíduo seria posse de outro. Deste modo se pode dispor dela como
bem preferir. Observar a situação e a eficácia da Lei de Feminicídio frente ao Crime Passional. Para tanto,
realizou-se estudo de cunho exclusivamente bibliográfico a autores que tratam dessa temática em livros e
periódicos impressos e eletrônicos. Após revisar os textos selecionados, estruturou-se este resumo. Embora
existam diferenças conceituais entre crime passional e feminicídio vinculados ao contexto histórico em que
foram elaboradoras, em geral, as duas expressões são tomadas como crimes semelhantes, e isso tem
gerado a impunidade e banalização nos casos de feminicídio.
PALAVRAS-CHAVE: FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CRIME PASSIONAL.
__________________________
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com
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CONTRATO DE EXPERIENCIA NO DIREITO TRABALHISTA: OSBENEFÍCIOS DO EMPREGADO
SERGIO AVELINO LIMA-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
VITOR HUGO VIANA SOARES BARBOSA LEAL-FAESF
FABRÍCIO DIAS BRANDÃO-FAESF
JERRY LEAL ARAÚJO-FAESF
RESUMO: A presente pesquisa tem como objetivo ressaltar os benefícios trazidos
pelo contrato de experiência, obervando a finalidade real. Denotando a exposição de
informações
referentes
ao
tema
proposto,
alcançados
com
a
exploração
de
trabalhos realizados por pesquisadores. Este trabalho possui natureza qualitativa, na
modalidade descritiva e realizada de forma qualitativa. O contrato de experiência é
o contrato de trabalho mais comum adotado no início da prestação laboral de um
novo trabalhador. A finalidade do contrato de experiência é verificar se o empregado
tem aptidão para exercer determinada função para qual foi contratado. O contrato
tem prazo determinado, o que leva o empregado na vigência do seu referido
contrato, adaptar-se a estrutura hierárquica dos empregadores, assim como suas
condições de trabalho. A legislação previdenciária determina que o empregado que
sofrer acidente do trabalho terá assegurada a manutenção de seu contrato de
trabalho, pelo prazo mínimo de 12 meses a contar da cessão do auxílio-doença
acidentário,
independentemente
da
concessão
de
auxílio-acidente.
Conclui-se
que
tal pesquisa é de equivalência voltada a objetividade dos benefícios trazidos pelos
contratos de experiência, onde vale lembrar que esse contrato é uma modalidade
que abrange o vínculo de empregador e empregado, onde, o empregador procura
esse método de emprego para uma boa avaliação e uma breve jornada de trabalho
com mais experiência que há de vir.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: BENEFÍCIO; CONTRATO; ATOS.
__________________________
SERGIO AVELINO LIMA
RUA CASTRO ALVES - PÉ LEVE
ITAUEIRA-PI CEP: 64820000 E-mail: sal.uapi@gmail.com
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DIREITO AO ESQUECIMENTO SEGUNDO O DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF
ADISON ALMEIDA NASCIMENTO-FAESF
MARCOS VINICIOS DO NASCIMENTO MARTINS-FAESF
HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF
RAFAEL LOPES DE SOUSA-FAESF

O direito ao esquecimento e a controvérsia da liberdade de expressão. A discutir esse direito, o presente
artigo desenvolve-se por meio do método dedutivo do conhecimento e, partindo do geral para o específico,
analisa os aspectos doutrinários, jurisprudenciais e do direito comparado para só então firmar
posicionamento sobre o tema. Tal análise parte da hipótese de que o direito ao esquecimento permite que
a pessoa seja julgada pela crime ou ato apenas na época em que ocorreu o fato. Analisar os benefícios do
direito ao esquecimento na ressocialização e incorporação social do preso. Foram utilizadas, como fonte de
consultas referências bibliográficas que contemplassem as ideias dos autores acerca da temática analisados
através de uma revisão bibliográfica, artigos e comentários, falando sobre o direito de ser esquecido. A luz
do direito constitucional visa punir atos criminosos, porem o que dizer sobre aqueles que tiveram seus
crimes amplamente explanados nas mídias, e por eles responderam, como manda nosso código. Todavia se
vê em impossibilitados de seguir a diante, por seus crimes, agora pagos permanecerem vivos na sociedade.
Sendo constantemente revividos pela mídia nacional. Tendo em vista os aspectos observados, após ter sido
julgado e respondido por seu crime, ter seu caso revisto pela mídia é o mesmo que ser julgado novamente
pelo mesmo crime. Não poderia ser justo, ainda que seja um direito da população ser informada, não tratase entretanto de mera informação, mas se uma segunda condenação social. Ao qual o réu já pagou.
PALAVRAS-CHAVE: Direito. Benefícios. Constitucional.
__________________________
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com
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A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO
(FAESF)
ELISETE PEREIRA DA SILVA-FAESF
ARTEMARIA COELHO ANDRADE-FAESF

INTRODUÇÃO: A educação ambiental nos dias atuais é de indispensável importância no tocante à preservação
ambiental do nosso planeta. Sendo asm, a adequada aplicação dos recursos naturais e o gerenciamento dos resíduos
sólidos, sem dúvidas, tornou-se um fator fundamental para o desenvolvimento de quaisquer atividades ou serviços,
pois está relacionado à qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente. Em relação ao
gerenciamento dos resíduos é necessário adotar efetiva e sistematicamente um conjunto de ações incluindo as etapas
de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada. De acordo
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a gestão de resíduos deve garantir o máximo
reaproveitamento e reciclagem e a minimização dos rejeitos – que não possuem viabilidade técnica e econômica para
reciclagem. Cada gerador é responsável pelos resíduos gerados, que devem ser segregados na fonte. Um dos pilares
para o sucesso na recuperação do nosso meio ambiente é a coleta seletiva, o primeiro e o mais importante passo para
o desenvolvimento de programas de gerenciamento de resíduos, fazendo com que vários tipos de resíduos sigam seu
caminho para reciclagem ou destinação final ambientalmente correta, pois o resíduo separado corretamente deixa de
ser lixo. OBJETIVO: Compreender o atual estado da coleta seletiva implantada na Faculdade de Ensino Superior de
Floriano (FAESF) no sentido de identificar o papel da instituição na formação dos seus estudantes e mostrar que a
implantação de uma coleta seletiva como parte de um programa de gerenciamento de resíduos vai além da
segregação; além disso, que a eficácia da segregação consiste em divulgar o processo de coleta, incluindo sua
destinação e um treinamento dos frequentadores do espaço. METODOLOGIA: entrevistas aos docentes e discentes da
IES, e à administração da instituição quanto ao destino do material coletado. RESULTADOS: Pesquisas iniciais mostram
que o corpo discente desconhece o destino dado ao material coletado; além do fato de que a segregação não
acontece de forma precisa uma vez que diversos recipientes distribuídos na IES apresentam resíduos de diferentes
classes misturados. O desconhecimento do processo de coleta e destinação dos resíduos desmotiva as pessoas ao
hábito de separar os resíduos que produz, hábito este que requer esforço e paciência. CONCLUSÃO E
RECOMENDAÇÕES: Os resultados obtidos poderão ter grande aplicação no gerenciamento, ampliação e melhoria de
programas de coleta seletiva da FAESF, e em extensão no município de Floriano-PI, uma vez que a aplicação desses
resultados é relativamente simples e significativa a depender dos aspectos operacionais envolvidos, como a divisão de
grupos quanto à participação na coleta seletiva de forma cativa, participação eventual e que não participa, é
adequada e proporciona uma análise simples quanto ao planejamento de ações de mobilização e divulgação. A
participação de pessoas na coleta seletiva é decorrência da organização e adequação da estrutura implantada para
dar suporte ao programa ao ser implantado e de ações continuadas de divulgação, informação, mobilização e
conscientização. Recomenda-se que os responsáveis e colaboradores pela coleta seletiva criem rotinas de registro de
informações, assim como cadastro de dados sobre o seu desenvolvimento e que sejam periodicamente divulgados,
como possíveis indicadores para estudos e melhoramento de processo na implantação de Programa de
gerenciamento de Resíduos.
PALAVRAS-CHAVE: COLETA SELETIVA, MEIO AMBIENTE, FAESF.
__________________________
ELISETE PEREIRA DA SILVA
RUA PADRE REIS, 877 - SAMBAIBA
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: elisetepsilva@outlook.com
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ENDOMETRIOSE: A PATOLOGIA DA MULHER MODERNA
RONDERSON SARAIVA DA SILVA-FAESF
NEANDEARA DIAS JACOBINA-FAESF
CARLOTA ÁUREA BRITO SOUSA-CHRISTUS
LADY MARIANA SÁ DE LIMA-CHRISTUS
GRAZIELLA FREITAS DA COSTA CARNEIRO-CHRISTUS

Introdução: A endometriose é uma ginecopatia que acomete mulheres em idade reprodutiva desde a puberdade até a
menopausa. Consiste na presença de endométrio em locais fora do útero, sendo uma doença progressiva que pode
provocar lesões no aparelho reprodutor e como resultado disso, o aparecimento de manifestações dolorosas e
infertilidade. Objetivo: Descrever a sintomatologia da doença, relatar o diagnóstico, prevenção e tratamento da
patologia e identificar as teorias da endometriose. Métodos: O trabalho foi realizado no mês de abril de 2017 e
considerou os artigos publicados entre os anos de 2013 e 2017.O estudo foi mediante uma pesquisa exploratória
qualitativa e integrativa e as bases de dados utilizadas foi SCIELO e Google acadêmico. Diante disso, foram estudados
artigos científicos, a partir dos critérios de inclusão a seguir: artigos completos, nacionais, com o seguinte descritores
“Endometriose”; “Laparoscopia”; “Infertilidade”. Resultados e discussão: Foram encontrados no total 11 artigos
desses somente 5 foram analisados, pois obedeciam aos critérios de inclusão. Segundo Souza et al (2016) os principais
sintomas que tem uma possível relação com a patologia são dores abdominais intensas e persistentes, incapacitando,
dessa forma, as mulheres de exercerem suas atividades habituais, sendo que, nem todas as mulheres possuem cólica
exageradas e o grau de dor pélvica não tem correlação com a intensidade da mesma, além disso, infertilidade e dor
durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação, sendo que, de acordo
com Andrade et al (2016) nenhuma técnica para prevenir a endometriose adquiriu sucesso, porém mulheres que
praticam atividade física aliada a uma alimentação saudável podem melhorar os sintomas. A primeira teoria da
patologia é a menstruação retrógrada que acontece quando o sangue menstrual, ao invés de sair do útero pela vagina,
segue em direção contrária, a segunda teoria é ametaplasia celomática que é basicamente a transformação do
epitélio celomático em glândulas e estroma endometriais, a partir de estímulos hormonais e a terceira teoria é a da
indução que diz que existe uma possibilidade de um fator bioquímico do interior do organismo transformar células
indiferentes em tecido endometrial. Conforme Clebis e Martins (2016) a automedicação é vista como a forma mais
rápida de se alcançar o alívio de dores na endometriose, consequentemente pode surgir resultados adversos como a
infertilidade, comprometimento de ovários, útero, bexiga e intestinos ou piorar o estado clínico. Em concordância
com Guterres et al (2016) diante da suspeita de endometriose é preciso ir ao um ginecologista, para assim ele indicar
os exames ginecológicos clínicos que pode ser confirmado pelos exames laboratoriais e de imagem, sendo que o
exame de toque (exame ginecológico de rotina) é o ponto de partida para estabelecer o raciocínio sobre a
endometriose, o exame pode variar, dependendo da localização e estádio da doença. Tal qual Aguiar et al (2016)
laparoscopia é uma cirurgia que serve tanto para diagnosticar como tratar a doença, a mesma é um diagnóstico
definitivo de endometriose, pois visualiza com êxito as lesões típicas na pelve, mas só é indicada em casos de
endometriose profunda. O uso de terapia medicamentosa para endometriose é fundamentado no fato de que a
endometriose responde a hormônios. Duas condições fisiológicas, gravidez e menopausa, estão frequentemente
associadas à resolução da dor provocada pela endometriose. Os análogos farmacológicos destas condições são os
progestágenos e contraceptivos orais combinados, que conduzem a condições hormonais e os androgênios e GNRHa,
que promovem supressão do estrogênio endógeno. Conclusão: Conclui-se que é primordial que os profissionais de
saúde continuem persistindo em ações socioeducativas nas comunidades informando jovens e adultos sobre o
assunto em questão, principalmente.
PALAVRAS-CHAVE: ENDOMETRIOSE, LAPAROSCOPIA, INFERTILIDADE.
__________________________
RONDERSON SARAIVA DA SILVA
RUA BENJAMIM FREITAS - AEROPORTO
FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: ronderson_saraiva@yahoo.com.br
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ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
A profissão do Agentes Comunitários de Saúde foi criada décadas atrás através do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS) em 1991 para melhorar a saúde materno-infantil de populações carentes, e
combater doenças transmissíveis como a diarréia e a pneumonia., mas suas atribuições foram definidas
somente em 1997, pela portaria N° 1.886/97. É um personagem muito importante na implementação do
Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde
e a comunidade. No Brasil, atualmente, mais de 340 mil agentes comunitários de saúde estão em atuação,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com ações de promoção e vigilância em
saúde. O objetivo do estudo foi identificar na literatura as atividades desempenhadas pelo Agente
Comunitário de Saúde nas equipes da Estratégia Saúde da Família. Para tanto, realizou-se uma revisão
integrativa da literatura nas bases eletrônicas de dados: LILACS, SCIELO Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online e Base de Dados em Enfermagem,
Biblioteca Virtual da Saúde. A busca ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2017, utilizando os
descritores Programa Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde. Deste processo apenas 19 artigos
foram selecionados. A análise temática resultou nas seguintes atividades do Agente Comunitário de Saúde:
a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de
ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e
planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à
participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas
domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em ações que
fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Desta forma
podemos notar que os Agentes Comunitários de Saúde trazem consigo a promoção á saúde, pois
conseguem estabelecer uma relação muito forte com as pessoas da comunidade, que estabelecem uma
comunicação positiva com as famílias, buscando orientar e sanar as dúvidas encontradas. Com isso, fica
fácil identificar a importância e competência que cabe a esse profissional, que deve carregar consigo uma
carga de informações importantes para passar adiante. É muito importante no papel da saúde das famílias,
possibilitando um melhor atendimento e melhoria para a comunidade em que se vive.
PALAVRAS-CHAVE: ATIVIDADES, AGENTE COMUNITÁRIO, SAUDE
__________________________
ALDENORA MENDES PEREIRA
RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ
FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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TRABALHO REMOTO: O QUE MUDA PARA EMPRESAS E COLABORADORES.
ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA-FAESF
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
RAFAEL LOPES DE SOUSA-FAESF
RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS-FAESF
PAULO ROGERIO TAVARES DE SOUSA-FAESF

Com o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de organização do trabalho a figura do home office
é cada vez mais presente no ecossistema empreendedor do país, entretanto, até pouco tempo não existia
nenhuma segurança jurídica para o empreendedor que quisesse contratar desta forma, o que vinha
prejudicando empregados e empregadores que pretendiam adotar esta forma de trabalho. Este estudo
pretende demonstrar que com a aprovação da Reforma Trabalhista esse regime de trabalho passa a possuir
regulamentação própria que dá maior segurança a empregados e empregadores e permite que seja mais
utilizado. A Reforma utiliza a nomenclatura teletrabalho para se referir ao home office, e define o modelo
de trabalho da seguinte forma: a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não
se constituam como trabalho externo. Inicialmente, buscaram-se fontes documentais por meio de livros de
direito do Trabalho que tratam sobre o tema. O estudo, então, evolui-se à etapa de pesquisas exploratória.
Ao abordar esse tema, a intenção é demonstrar as vantagens e desvantagens do home office, uma vez que
agora está regulamentada. A Legislação prevendo o home office detalha as possibilidades de acordo entre a
empresa e seus colaboradores. Mesmo antes da regulamentação na CLT – Consolidação das Leis do
trabalho, o teletrabalho já estava sendo adotado com sucesso por um número cada vez maior de empresas
no Brasil. Certas de que agora estão amparadas pela legislação, as empresas ficam mais seguras para
implementar seus programas de trabalho remoto e usufruir dos benefícios desta modalidade. Com a nova
CLT, a tendência é que haja um aumento na quantidade de empresas que adotarão o home office ou que
ampliarão seus programas existentes. A Reforma Trabalhista também criou um ambiente mais seguro e
definido para o colaborador em home office, principalmente com a definição de divisão das despesas para
montar o seu home office e com a obrigação da empresa em orientar sua equipe virtual. De um lado, a
empresa ganha ao diminuir seus gastos imobiliários com a redução dos seus espaços de escritório. Algumas
empresas que implementaram o trabalho remoto puderam entregar andares inteiros e até mesmo
edifícios. Para os colaboradores, o benefício chega na forma de um enorme aumento em qualidade de vida
e uma redução considerável no tempo perdido nos deslocamentos casa-trabalho. Tempo esse que se
transforma em tempo livre para passar com a família e cuidar da saúde. Sem o obstáculo da incerteza
jurídica, os desafios na implementação do home office são simplificados, podendo ser facilmente resolvidos
com um planejamento prévio e com a capacitação adequada de gestores e liderados. Conclui-se que home
office traz enormes vantagens e benefícios para empresas e colaboradores. Além disso, regras mais
definidas com relação à incidência de horas extras e ao detalhamento das atividades a serem realizadas em
home office reduzem consideravelmente a possibilidade de eventuais ações trabalhistas.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS - CHAVE: Trabalho Remoto. Reforma Trabalhista. Direito do Trabalho
__________________________
ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA
RUA GABRIEL FERREIRA - SÃO BORGEA
FLORIANO-PI CEP: 64808255 E-mail: rosacleide@rrcontas.com.br
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REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO EM
FLORIANO-PI
MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO-FAESF
FRANCISCO RAWRIVAN DE MOURA COSTA-FAESF
GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA-FAESF
LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

Os desperdícios de materiais durante a execução de obras na construção civil promovem custos adicionais
e não agregam valor às obras. A cadeia produtiva apresenta as seguintes etapas fundamentais, que desde
bem gerenciadas asseguram a qualidade, produtividade, redução dos custos e melhoria no processo:
extração de matérias primas, produção de materiais, construção, uso e demolição. O presente trabalho, de
caráter qualitativo, teve como objetivo apontar as ações dos engenheiros na busca pela redução e
otimização no consumo de materiais na etapa de construção de um anfiteatro, realizada no município de
Floriano-PI. A metodologia aplicada baseou-se na pesquisa de campo associado à pesquisas bibliográficas a
partir de livros e artigos acadêmicos. A visita ao canteiro de obra permitiu averiguar a existência da
preocupação de que se trata o presente trabalho (redução e otimização do consumo de materiais) e a
obtenção de informações advindas do apanhado bibliográfico em livros e artigos acadêmicos de que
abordam a temática do presente trabalho. A pesquisa no canteiro de obra foi composta inicialmente por
questionários realizados ao encarregado da obra sobre o referido tema, para a coleta de dados,
observando-se o cuidado em empregar com racionalidade os materiais de construção, desde a utilização de
paredes com tecnologia Drywall, que consiste numa edificação de parede de gesso que são mais leves e
com espessuras menores que as paredes de alvenaria, até o armazenamento das sobras de materiais para
reutilização, em caso de necessidade. A preocupação na conscientização dos operários e a constante
fiscalização integram ações adicionais que asseguram a redução no desperdício e consequentes gastos
adicionais de materiais. Assim, a pesquisa realizada demonstrou que há considerável atenção em relação
ao uso adequado dos materiais, propiciando de redução das perdas, melhorias no processo e consequente
otimização e redução no consumo dos materiais durante o processo construtivo.
PALAVRAS-CHAVE: REDUÇÃO, OTIMIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS
__________________________
MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO
R LUIZ MEIRELES, 1095 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64806525 E-mail: malu_demaria14@hotmail.com
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FARMACOVIGILÂNCIA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: SUA IMPORTÂNCIA APÓS A INTRODUÇÃO DE
NOVOS MEDICAMENTOS NO MERCADO
MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

Popularmente compreendida como a vigilância de medicamentos após a comercialização e, mais completa
e formalmente, pela OMS como a ciência e as atividades concernentes à detecção, avaliação, compreensão
e prevenção dos efeitos adversos ou todo possível problema relacionado a fármacos, a Farmacovigilância
também envolve reações adversas, inefetividade, desvios da qualidade, uso indevido ou abuso de
medicamentos. Nas indústrias farmacêuticas, os departamentos de Farmacovigilância consistem em um
sistema ativo e vigilante que constituem canais de comunicação entre indústria, profissionais de saúde e
consumidores, permitindo o registro dos eventos adversos ocorridos durante o uso de medicamentos. O
presente trabalho tem como objetivo reunir informações, mediante revisão bibliográfica, para um maior
entendimento sobre o tema enfatizando questões históricas e regulatórias desta ciência, cuja metodologia
consistiu em pesquisa sistemática nas bases de dados específicos, permitindo a exposição para a
comunidade científica da área da saúde conceitos e da participação desta nas etapas que antecedem e
sucedem o lançamento de medicamentos ao mercado e sua contribuição potencial na promoção do uso
seguro de medicamentos. É enfatizado o papel da Farmacovigilância como instrumento facilitador de uma
política de medicamentos, em particular como suporte técnico às ações reguladoras nessa área e assegura
uma boa política de acompanhamento do uso de medicamentos, diante do papel limitado dos ensaios
clínicos. A busca bibliográfica compreendeu artigos científicos completos em português publicados em
revistas, artigos científicos, livros, no período de 1992 a 2015. As fontes bibliográficas utilizadas nas buscas
eletrônicas foram: Scielo, Google Acadêmido, Bireme. Diante do exposto, observa-se a importância da
Farmacovigilância na definição das características de cada medicamento principalmente referente ao
aparecimento de reações adversas na prática clínica que possibilitará aos profissionais da área de saúde
melhor avaliação na utilização de cada medicamento além de prevenir reações adversas.
PALAVRAS-CHAVE: FARMACOVIGILÂNCIA, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, MEDICAMENTOS
__________________________
MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO
R LUIZ MEIRELES, 1095 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64806525 E-mail: malu_demaria14@hotmail.com
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CONSULTA DE ENFERMAGEM: A IMPORTANCIA SOB O OLHAR DO USUÁRIO DO SERVIÇO DE SAÚDE
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF
A Enfermagem é uma profissão de saúde reconhecida desde a segunda metade do século XIX. A denominação
“Consulta de Enfermagem” surgiu, no Brasil, na década de 60. Não obstante, ela já existia desde a década de 20,
denominada entrevista pós-clínica, por se tratar de um procedimento delegado pela equipe médica à enfermeira, a
título de complementação da consulta médica. Para o reconhecimento da enfermagem como ciência, torna-se
imprescindível a utilização da Consulta de Enfermagem, considerada a essência da enfermagem. A realização da
consulta tem seu aporte legal amparado na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, nº 7.498/86, que a
legitima como sendo uma atividade privativa do enfermeiro. A Resolução nº 159/93, do Conselho Federal de
Enfermagem (COFEN), descreve que a consulta de enfermagem utiliza componentes do método científico, a fim de
identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a
promoção, prevenção e proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. Este
estudo teve como objetivo verificar a importância da consulta de enfermagem sob o olhar do usuário do Serviço de
saúde. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quanti-qualitativa, de caráter descritivo-exploratório. A coleta de
dados ocorreu no período de outubro a novembro de 2016, em quatro Unidades Básica de Saúde da zona urbana
do município de Floriano (PI). A amostra foi constituída por 110 clientes cadastrados e acompanhados nas
respectivas UBSs. Aos participantes foi apresentado o Termo De Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e após
autorização foram realizadas entrevistas por meio de aplicação de um questionário semi-estruturado contendo
perguntas abertas e fechadas acerca da temática abordada Aos participantes foi garantido o sigilo de sua
identidade posto que, a identidade foi através da codificação (P1, P2, P3.... P10). Dos 110 participantes, (82,72%)
são do sexo feminino e (17,28%) são masculinos. Quanto a idade (10%) deles eram menores ou igual a 20 anos,
(51,80%) possuíam em média 21 a 35 anos, (13,60%) de 36 a 50 anos, (16,40%) de 51 a 65 anos e (8,20%) de 66 a
80 anos. Quanto a estado civil (42,70%) são solteiros, (46,40%) casados, (4,54%) divorciados, (6.36%) são viúvos. No
tocante grau de escolaridade, (12,70%) encontrava-se com ensino fundamental incompleto, (14,50%) ensino
fundamental completo, (10%) ensino médio incompleto, (26,40%) ensino médio completo, (20,90%) ensino
superior incompleto e (15,50%) ensino superior incompleto. Para o quesito ocupação (0,9%) estava
desempregado, (8,20%) eram funcionários públicos, (31,80%) autônomos, (33,60%) estudantes e (25,50%) donas
de casa. Quanto à importância da consulta de enfermagem (87,27%) dos entrevistados afirmaram que a
consideram importante e (12,73%) negaram sua importância. Alguns referiram que o enfermeiro (a) dá mais
atenção e orientações. Quando questionados sobre o que é realizado durante a consulta de enfermagem (72,72%)
relata que é prescrição de exames, (75,45%) orientação quanto à promoção de saúde, (32,72%) prescrição
medicamentosa. Sobre a procura pela Unidade Básica de Saúde alguns relataram que busca o serviço pela
disponibilidade, flexibilidade de horário e agilidade. No se refere a resolutividade da consulta de enfermagem,
(86,36%) responderam positivamente, em contrapartida (13,64%) negaram. Quando inquiridos sobre a
acessibilidade da consulta (71%) relataram que é acessível e (29%) que não. O motivo a qual levou a consulta com
enfermeira (o), alguns referiram que são diabéticos e hipertensos, e outras fazem acompanhamento de pré-natal.
Ao serem questionados sobre o conhecimento do papel do enfermeiro (a) diante da consulta de enfermagem
alguns entrevistados apontam que o enfermeiro (a) orienta através de uma conversa aberta e esclarecedora, tira
dúvidas, oferece conselhos e que aplica injeção. Diante do estudo realizado, conclui-se que o Enfermeiro inserido
na Estratégia de Saúde Família possui inúmeras atribuições que envolvem vários níveis de assistência através da
Consulta de Enfermagem que é uma ferramenta importante haja vista que não busca a cura da doença, mas tratar
da prevenção, promoção e recuperação da saúde, tratando o cliente como um ser holístico, que beneficia o
indivíduo, a sua família e comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: CONSULTA, ENFERMAGEM, OLHAR, USUÁRIO
__________________________
ADRIANA DA SILVA BARROS
RUA HERMANO BRANDÃO,1473 - Irapuá I
FLORIANO-PI CEP: 64800335 E-mail: dricalinda@gmail.com
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PERFIL DOS NEONATOS INTERNADOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL EM UM
HOSPITAL DE REFERÊNCIA DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO
A Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal é o serviço responsável pelo atendimento ao recém-nascido
grave ou potencialmente grave. Conhecer o perfil de neonatos nesses espaços pode contribuir para a
diminuição da morbimortalidade, a partir da análise de dados representativos dessa população, tanto
nacional quanto internacionalmente. Estudos dessa magnitude podem demonstrar lacunas no cuidado e a
possibilidade de transformação das realidades assistenciais e de saúde neonatal e materna. Traçar o perfil
de nascimento e de atendimento de recém-nascidos internados em unidade de tratamento intensivo
neonatal de hospital de referência da região sul do estado do Piauí. Estudo descritivo e transversal
realizado com 87 recém-nascidos internados entre 09 de maio e 30 de setembro de 2017, em um hospital
da região sul do estado do Piauí; Os resultados apresentados demonstraram que 60% dos neonatos
internados eram do sexo masculino e 40% do sexo feminino; apenas 1,1% nasceu com peso menor de
1000g, 35,6% com peso entre 1000g e 2000g, 41,3% com peso entre 2000g e 3000g e 22% com peso maior
que 3000g; 54% receberam alta da unidade, 17,9% foram a óbito e 6% foram transferidos para a capital
Teresina-PI por necessitarem de procedimento cirúrgico; as causas das internações foram prematuridade,
infecção neonatal, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, síndrome de aspiração
meconial, anóxia perinatal, ictiose lamelar, malformações congênitas, desidratação, crise convulsiva e
microcefalia. A população internada é constituída principalmente de recém-nascidos prematuros e ou baixo
peso ao nascer, com uma porcentagem considerável de recém-nascidos que nascem com complicações
respiratórias. Estes resultados revelam as características dos recém-nascidos desta Unidade podendo
contribuir no direcionamento de ações públicas voltadas à prevenção de agravos e a promoção da saúde
materna e neonatal a nível regional e nacional.
PALAVRAS-CHAVE: NEONATO, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, PERFIL
__________________________
adriana da silva barros
RUA HERMANO BRANDÃO,1473 - Irapuá I
FLORIANO-PI CEP: 64800335 E-mail: dricalinda@gmail.com
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FATORES PREDISPONENTES A OBESIDADE E SOBREPESO EM ESCOLARES: REVISÃO SISTEMÁTICA
DE LITERATURA
DOUGLLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

A obesidade é considerada, em países desenvolvidos, um importante problema de saúde pública, e pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), uma epidemia mundial. Essa epidemia tornou-se preocupante, pois
tem repercutido em grande proporção na população infanto-juvenil aumentando o índice de morbidades.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente, uma em cada dez crianças em todo o
mundo é obesa, o que representa cerca de cento e cinquenta e cinco milhões. O aumento de sobrepeso e
obesidade em escolares tem se tornado cada vez mais comum e alarmante, visto que, o excesso de gordura
corporal tem se caracterizado como uma doença de origem multifatorial. Esta revisão sistemática tem
como objetivo apontar os fatores predisponentes de sobrepeso e obesidade em escolares de 6 a 10 anos.
Constitui-se de uma revisão sistemática de literatura realizada meses de setembro e outubro de 2017 por
meio de busca de artigos publicados entre os anos de 2004 a 2016 na base de dados eletrônicos Google
Acadêmico, Scientific Electronic Library Online Brasil (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, Ministério da Saúde, Brasil) que abordaram
os fatores predisponentes de sobrepeso e obesidade. Foram utilizadas os descritores “obesidade”,
“sobrepeso”, “crianças”, “escolares”, “fatores”, “6 a 10 anos”. Foram identificados 15 estudos que
abordaram o tema com o perfil da clientela de interesse. Identificou-se que o sobrepeso é maior em
escolares com renda familiar per capita maior que 3 salários mínimos; que tinham mães de idade entre 25 e
29 anos; com nível mais alto de escolaridade; com história de apenas união conjugal, também foi maior nos
escolares de sexo feminino, que possuíam no máximo um irmão, brincavam menos de 10 horas por
semana, tinham mães e pais com índice de massa corporal maior que 30 e nasceram com peso maior que
3500 g. Os estudos apontaram a necessidade de medidas de intervenção, particularmente, em nível escolar
e familiar como alternativa para prevenir ou minimizar o problema da obesidade. Frente a tal epidemia
torna-se prudente ser a escola um local privilegiado de intervenção, onde pequenas mudanças, ao nível da
alimentação e atividade física, podem contribuir para travar a escalada da obesidade e conduzir a estilos de
vida mais saudáveis. Todavia, devem ser inseridos nas políticas de prevenção a tal epidemia uma equipe
multidisciplinar a fim de inserir em tais intervenções, não somente os escolares, mas também como a sua
família visto ser a educação a melhor forma de se propiciar a saúde.
PALAVRAS-CHAVE: OBESIDADE, SOBREPESO, ESCOLARES, FATORES
__________________________
Dougllas de oliveira santos
RUA 9 DE novembro - centro
Landri Sales-PI CEP: 64850000 E-mail: dougllasoliveira1@hotmail.com
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INCIDÊNCIA DE LESÕES NERVOSAS EM PESSOAS ACOMETIDAS POR HANSENÍASE NO PERÍODO DE
2001 A 2014 ATENDIDOS NO PROJETO INTEGRAHANS PIAUÍ NO MUNICÍPIO DE FLORIANO
REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO-FAESF
CARLOS EDDER TELES RIBEIRO MIRANDA-FAESF
ALYANE OSORIO REIS MENESES FEITOSA ROCHA-FAESF
MARCIANILDES PEREIRA DA SILVA-UESPI

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa que se manifesta por sinais e sintomas
dermato-neurológicos. Seu agente etiológico é o bacilo Hansen ou Mycobacterium leprae. Possui formas
clínicas com características diferentes: Indeterminada, Tuberculóide, Dimorfa e Virchowiana. É uma doença
altamente incapacitante, pois pode atingir os nervos dos olhos, mãos e pés. A lesão neural é o
comprometimento mais importante da hanseníase. A resposta do tecido nervoso a invasão intraneural pelo
M. leprae é bastante variável, podendo ser mínima, com nenhuma alteração funcional do nervo ou
extensa, podendo provocar destruição total do tecido nervoso. A hanseníase pode comprometer desde
pequenas ramificações neurais até troncos nervosos, podendo danificar nervos autonômicos, sensitivos e
motores, que suprem estruturas na derme, tecido subcutâneo e grupos musculares, ocasionando a
incapacidade física. Objetivo: Avaliar a incidência de lesões nos nervos periféricos em pessoas com
hanseníase atendida no Projeto Integrahans Piauí em Floriano de 2001 a 2014. Metodologia: Trata-se de
um estudo epidemiológico de ação observacional, aninhado a um macroprojeto de pesquisa Operacional
do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, intitulado:
INTEGRAHANS PIAUÍ. Sendo uma pesquisa de campo quali-quantitativa de caráter exploratório de uma
abordagem do tipo pesquisa-ação. O procedimento para a coleta de dados foi realizado com a utilização da
avaliação neurológica simplificada (ANS) através da inspeção, palpação de nervos observando a presença
de dor e espessamento dos nervos periféricos, além de testes que avaliaram o grau de incapacidade do
paciente. Resultados: Foram observados uma quantidade expressiva de espessamento e dor nos nervos
periféricos dos membros superiores e inferiores, além de expressivo grau de incapacidade principalmente
de grau 1. Conclusão: Portanto, de acordo com os resultados encontrados nota-se que há uma grande
incidência de lesões nervosas tanto nos membros superiores quanto nos inferiores o que
consequentemente se não tratada da maneira correta levará o indivíduo a um determinado grau de
incapacidade. A aplicação dos resultados deste estudo pode aumentar a detecção de casos de lesões
nervosas como também o tratamento, focalizando a atenção nos pacientes que apresentam maior
probabilidade de apresentar a incapacidade nervosa. Sugere-se o monitoramento desses pacientes para
evitar outras possíveis lesões e o controle das mesmas. Faz-se necessário que os programas de combate à
hanseníase desenvolvam mecanismos de identificação, controle e prevenção de lesões nervosas,
diminuindo, assim, que pessoas ainda em idade produtiva tenham deformidades e incapacidades
permanentes decorrentes da doença.
PALAVRAS-CHAVE: INCIDÊNCIA, LESÃO NERVOSA, HANSENÍASE.
__________________________
REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO
BR 343 AD.JOSINA ROCHA APT 115 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: mavianoleto@hotmail.com
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
JACIARA PEREIRA DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
IARA OLIMPO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma estrutura hospitalar que se caracteriza como unidade complexa
dotada de sistema de monitorização contínua que admite pacientes, graves, potencialmente graves ou com
descompensação de um ou mais sistemas orgânicos e que com o suporte e tratamento intensivos tenham
possibilidade de se recuperar. Exijam assistência médica ininterrupta, com apoio de equipe de saúde
multiprofissional, além de equipamento e recursos humanos especializados. Além de envolver o cuidado ao
paciente, a humanização estende-se a todos aqueles que estão envolvidos no processo saúde-doença neste
contexto, que são, além do paciente, a família e a equipe multiprofissional e o ambiente. Objetivo desse
estudo é investigar os fatores que dificultam a humanização da assistência da equipe de enfermagem na
unidade de terapia intensiva. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, cuja pesquisa foi realizada
durante os meses de setembro e outubro de 2017. Os artigos foram obtidos através de buscas em bancos
de dados eletrônicas como Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da SaúdeScielo, BIREME, Google Acadêmico, Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde- LILACS. Foram
encontrados 13 artigos publicados no período compreendido entre anos de 2007 e 2016 que
correspondiam ao objetivo do trabalho utilizando os descritores: unidade de terapia intensiva,
humanização, enfermagem e assistência. Os fatores considerados obstáculos para o processo de
humanização descritos nos artigos foram à prática de cuidar e o estresse no trabalho da enfermagem, as
relações interpessoais entre as equipes de saúde, as normas e rotinas estabelecidas pelos serviços e a
sobrecarga de atividades durante o plantão. O papel da enfermagem, como membro da equipe de saúde, é
tentar superar as dificuldades e fomentar o desejo de humanizar como forma de melhorar a assistência.
Fica evidente a necessidade de uma mudança de comportamento e atitudes frente ao paciente e seus
familiares. A responsabilidade da equipe de enfermagem se estende para além das intervenções
tecnológicas e farmacológicas focalizadas no cliente que os profissionais que assistem direta ou
indiretamente os pacientes são os verdadeiros responsáveis pela humanização.
PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO, ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA, UTI
__________________________
JACIARA PEREIRA DE SOUSA
RUA ROBERT TILLOTSON - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jaciarapereira2013@gmail.com
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REUSO DA ÁGUA NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM FLORIANO
IASMYN GOMES MARTINS-FAESF
LUCAS VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA-FAESF
LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

A preocupação com o meio ambiente está fortemente presente na vida da sociedade, com o avanço da
tecnologia cada vez mais o planeta é degradado e, nós como habitantes do mesmo, precisamos procurar meios
de sustentabilidade para que nossa geração futura não venha enfrentar dificuldades de vivência. Procurar um
modo de reutilização da água é a necessidade de um começo menos agressivo ao meio ambiente, e a cidade de
Floriano no Piauí é necessário adaptar-se a formas e tecnologias para um futuro sustentável pensando no bem
comum (VIEIRA, 2003). Analisar o modo de reutilizar a água na construção civil, buscando melhorias para o meio
ambiente e nas obras em Floriano, através de estudo de revisão bibliográfica. O objetivo dessa pesquisa é
verificar na cidade de Floriano-PI como está sendo a reutilização da água não potável oriunda de tratamentos de
esgotos, visando à sustentabilidade no intuito de melhorias entre o meio ambiente e as construções civis.
Através de estudo de revisão bibliográfica utilizando a ferramenta Google Acadêmico foram analisados alguns
artigos e sites com autores que ensinam o passo por passo para chegar no objetivo, partindo da procura por
informações sobre a água não potável e em onde utilizar essa água de reuso, como por exemplo no processo de
construção na obra, a relação da água e do concreto, novos meios de reutilização da água através de cisternas,
entre outros. Os artigos utilizados tiveram total importância nessa pesquisa para podermos chegar a conclusão
final sobre o tema em questão. Desde o início de tudo o homem já sentia a necessidade da construção, pois para
sobreviver precisava se alimentar, aquecer-se (produzindo fogo) e proteger-se dos bichos até então não
conhecidos pelo mesmo, utilizavam varas de madeiras e peles de animais para construir abrigos, quando veio a
descoberta do fogo abrigavam-se em cavernas, sendo assim os primeiros materiais de construção a madeira,
peles de animais e pedra, sempre utilizando matérias primas da natureza. Com o passar do tempo a utilização de
recursos naturais só aumentou, pois com novas tecnologias, construções modernas surgiram e a sociedade cada
vez mais vai aderindo a essas modernidades (MATEUS, 2004). Reuso da água não potável oriunda de
tratamentos de esgotos, por não ser uma água pura, possui mistura com elementos químicos, tais como: o
sabão (sal derivado de ácidos carboxílicos), gorduras vegetal e animal, bactérias, entre tantos outros. Através da
pesquisa elaborada pelo grupo foi descoberto que nem toda água oriunda de tratamento de esgoto pode ser
utilizada na construção civil, para fazer o concreto é inviável, pois a reação com os químicos contidos na água
não potável impossibilita que haja a cura do concreto, mas o concreto necessita de água para a mesma, fazendo
com que ele não se retraia podendo ocasionar fissuras. Mas, na construção civil, a água de reuso pode ser
utilizada em outras atividades como na lavagem de equipamentos e limpeza dos pneus, como também podem
ser armazenadas em uma cisterna, tecnologia sustentável que armazena e reutiliza a água da chuva, e após o
termino da obra utiliza-se também na irrigação de plantas e jardins, limpeza de carros, máquinas, pisos, quintais,
calçadas e dar descargas. Assim, para que o uso da água torne cada vez mais eficaz é necessário que as empresas
adotem no projeto e coloque como uma medida o reaproveitamento das águas servidas na construção civil, a
fim de evitar o desperdício e a degradação do meio ambiente fazendo com que a obra seja mais sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: REUSO DA ÁGUA; SUSTENTABILIDADE;CONSTRUÇÃO CIVIL
__________________________
IASMYN GOMES MARTINS
RUA Conjunto Paraiso - CAMPO velho
FLO-PI CEP: 64808105 E-mail: iasmynggg3@gmail.com
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CÂNCER DE PÊNIS: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
KAYRONE DIAS DE CARVALO-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO
JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FACULDADE DE FLORIANO

O câncer de pênis (CP) é uma neoplasia rara, cujo tratamento, muitas vezes mutilante, causa efeitos físicos
e mentais devastadores nos pacientes. Tratável em estágios iniciais, a perda do órgão é inevitável em casos
mais avançados. A doença é um problema de saúde pública, principalmente em países em
desenvol¬vimento, sendo rara e com incidência decrescente em países desenvolvidos, o que diminui o
interesse pela doença e limita estudos amplos de epidemiologia e da compreensão de fatores de risco. O
Brasil é um país com uma das maiores incidências de câncer de pênis no mundo, com freqüência variável,
dependendo da região estudada. O Instituto Nacional do Câncer estimou mais de 4600 casos de câncer de
pênis no Brasil. O objetivo do estudo é conhecer o que há de atualizado na literatura cientifica sobre o
câncer de pênis. A pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico. Foi realizada uma pesquisa em bancos dos
dados com Scielo, Google acadêmico, Medline, Bireme Lilacs, Biblioteca Virtual do Ministério da saúde
(BVMS) no mês de outubro de 2017 e foram selecionados 13 artigos publicados entre os anos de 2010 a
2017. O câncer de pênis atinge indivíduos de baixa condição socioeconômica e baixo grau de escolaridade,
A presença de fimose, higienização inadequada, infecções virais e comportamento sexual de risco
constituem os principais fatores para o desenvolvimento de câncer de pênis. O baixo perfil social,
econômico e cultural dos pacientes gera retardo na procura aos serviços de saúde e consequentemente
dificuldade para seguimento terapêutico. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o
desenvolvimento da doença e a amputação, que acarretam conseqüências físicas, sexuais e psicológicas
para o paciente. Desta forma é imperativo que recursos financeiros sejam destinados a atender, por meio
de campanhas educativas preventivas a população carente de informações sobre esta patologia.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER, HOMENS, PÊNIS
__________________________
KAYRONE DIAS DE CARVALO
RUA TIAGO ROQUE DE ARAUJO NÚMERO 440 - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kayronedias2016@hotmail.com
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CANDIDÍASE E SUAS IMPLICAÇÕES NAS MULHERES
PATRICIA SANTOS MARTINS-FAESF
INGRID MOURA REIS-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

Também conhecida por Monoliase Vaginal, a candidíase vaginal é uma infecção ocasionada por fungo, o
Cândida ou Monília, que causa um corrimento espesso, grumoso e esbranquiçado, acompanhada
geralmente de irritação no local. Para alguns especialistas, a candidíase não é uma doença sexualmente
transmissível, pois pode ocorrer mesmo sem o contato íntimo. Objetivou-se com a pesquisa, descrever a
candidíase e suas implicações para a mulher. Metodologia: Analisou-se artigos em que se tratavam da
temática para a consecução do presente estudo. Resultados:Alguns estudos indicam que o fungo pode
estar na flora vaginal, assim, quando a resistência do organismo cai ou quando a resistência vaginal está
baixa pode ocorrer a multiplicação do fungo e a manifestação dos sintomas.Estudos mostram que alguns
fatores são facilitadores dessa micose: Antibióticos; Gravidez; Diabetes ;Outras infecções (por exemplo,
pelo vírus HIV);Deficiência imunológica;Medicamentos como anticoncepcionais e corticoides;Relação
sexual desprotegida com parceiro contaminado; Vestuário inadequado (roupas apertadas e biquínis
molhados; lycra e roupa de academia que aumentam a temperatura vaginal);Duchas vaginais em excesso.
Entre 20% a 25% dos casos de corrimentos genitais de natureza infecciosa têm como causa a Candidíase.
Diz-se que 75% das mulheres têm essa infecção pelo menos uma vez na vida. Os sinais mais comuns para
essa doença são: Corrimento esbranquiçado;Coceira;Escoriações na região vulvar; Coloração vermelha na
vagina.Em casos extremos, a candidíase pode causar úlceras. Para detectar corretamente a candidíase é
necessário um exame clínico, isso porque os sintomas da doença podem aparecer somente no período de
fluxo menstrual. O diagnóstico é realizado também pelo exame microscópico, como Papanicolau. Mais
comumente causada pelo fungo Candida Albicans, a candidíase é uma doença que pode acometer qualquer
parte do corpo humano, mas atinge mais frequentemente os órgãos genitais gerando grande incomodo
como coceira, ardência ou dor ao urinar, vermelhidão, dor durante as relações sexuais e corrimento branco
e espesso. Ela não é considerada uma DST (doença sexualmente transmissível), pois o fungo vive
naturalmente na flora vaginal e só se torna um problema quando se prolifera de maneira desenfreada. O
método diagnóstico mais comum é o exame realizado em consultório ginecológico. O médico, com base
nas queixas da paciente, no exame clínico, que identifica o tipo de corrimento característico que,
combinado aos sintomas presentes e eventualmente após a realização de exames adicionais, caracteriza a
enfermidade. Conclusão: O fungo causador da candidíase pode ser encontrado no exame de Papanicolau,
no qual é feita a raspagem do canal vaginal e colo do útero para análise laboratorial. Encontrar o fungo no
laudo não significa que a paciente tenha a candidíase. A bacterioscopia, exame em que a secreção vaginal é
analisada em laboratório, também pode auxiliar no diagnóstico. Para evitar a candidíase recorrente, além
do uso de medicamentos nos momentos de crise, é preciso seguir uma dieta pobre em açúcares e
carboidratos, consumir em abundância alimentos ricos em vitamina A e D. Dormir bem e levar uma vida
sem estresse também são atitudes fundamentais para se livrar dessa indesejada.
PALAVRAS-CHAVE: CANDIDÍASE VAGINAL; VULVOVAGINITE; CÂNDIDA.
__________________________
PATRICIA SANTOS MARTINS
RUA JOÃO DANTAS - IRAPUÁ 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: pathy_msn2410@hotmail.com
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HERPES SIMPLES: REVISÃO DA LITERATURA
MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
LAURENE RESENDE RIBEIRO-FACULDADE DE FLORIANO

É uma virose transmitida, predominantemente, pelo contato sexual (inclusive oro-genital), com o período
de incubação de 3 a 14 dias, no caso de primo-infecção sintomática; a transmissão pode-se dar, também,
pelo contato direto com lesões ou objetos contaminados. Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões
vesiculosas que, em poucos dias, transformam-se em pequenas úlceras. O agente etiológico Herpes simplex
vírus (HSV), tipo 1 e 2. Pertencem á família Herpesviridae. O objetivo deste artigo é descrever a infecção
causada pelo herpes simples, através da revisão da literatura mostrando os aspectos clínicos, diagnósticos,
prevenção e tratamento. Trata-se de um estudo teórico bibliográfico por meio de revisão de literatura
sobre o Herpes simples (HSV-1) e (HSV-2). Foi realizado um levantamento de busca em bases de dados
como Biblioteca Virtual de Saúde, Birene, Medline, livros e manuais do Ministério da Saúde nos meses de
setembro e outubro de 2017, foram encontrados 10 artigos publicados entre os anos 2006 a 2016. Os
principais sintomas que podem surgir em homens e mulheres são: bolhas vermelhas ou cor-de-rosa, na
região genital, que se rompem após cerca de 2 dias, soltando um liquido transparente, pele áspera, dor,
ardor e prurido intenso, dificuldade para urinar. O diagnostico clinico em geral, a inspeção clinica deve
incluir toda região genital, perigenital, perianal, do paciente, observando-se lesões, características que
podem apresentar-se em diferentes fases evolutivas, com: macula eritematosa e vesículas agrupadas,
erosões, crostas. O cito diagnóstico de Tzanck pode ser útil como método auxiliar. Vários medicamentos
foram utilizados para o tratamento das infecções herpéticas, mas nenhum deles provou ser
completamente eficaz na erradicação do vírus. Não existe tratamento que proporcione a cura de definitiva
do herpes. Deve ser evitada conduta intempestiva, como o uso de substância irritantes e/ou
corticosteroides. No primeiro episódio de herpes genital, iniciar o tratamento com antivirais, o mais
precocemente possível. Repouso pélvico até a cicatrização das lesões. Para as medidas de controle, os
contatos devem ser encaminhados á unidade de saúde para detectar a doença precocemente e serem
orientados quantos as medidas de prevenção, abstinência sexual durante os pródromos até a cicatrização
completa, uso de preservativos para reduzir os riscos, monogamia sexual. A infecção por Herpes é bastante
comum, afetando indivíduos de todas as idades e etnias. Felizmente existe um crescente corpo de
conhecimento que tem permitido uma maior compreensão dos mecanismos subjacentes da doença e que
contribui para a disponibilidade de uma maior variedade de opções terapêuticas. As medidas profiláticas
podem auxiliar na minimização da frequência e severidade dos surtos, e medicamentos tópicos, orais e
parenterais oferecem benefícios para pacientes que sofrem surtos frequentes e para aqueles
imunocomprometidos. O Ministério da saúde preconiza a abordagem sindrômica aos pacientes visando
aumentar a sensibilidade no diagnóstico e tratamento dessa infecção, o que resultará em maior impacto na
redução dessas infecções.
PALAVRAS-CHAVE: HERPES SIMPLES, DOENÇA INFECIOSA, INFECÇÃO VIRAL.
__________________________
MARTA MARTINS DE SOUSA
RUA FERNANDO MARQUÊS, 1751 - CAIXA D
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: martafies@gmail.com
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A FELICIDADE COMO DIREITO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-DANIEL GUIMARÃES MENESES E CAROLINE FONTES
ADVOGADOS ASSOCIADOS
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

Introdução: Inobstante a busca pela felicidade se apresente como conceito que está na base de sustentação da sociologia,
da filosofia e do Direito, o fato é que não existe sequer uma expressa referência a ela na Constituição da República
Federativa do Brasil. Diante disso, a jurisprudência têm sentido a necessidade e efetivamente tem utilizado a hermenêutica
constitucional, colocando o direito à felicidade como fundamento dos mais avançados entendimentos. Nesse contexto, à luz
do direito comparado e da análise de princípios expressos na própria Carta Política brasileira, é que se realiza o presente
estudo. Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da teoria dos direitos fundamentais, de forma que se perceba o Direito à
Felicidade como direito fundamental constitucional implícito, que deve ser observado como verdadeiro norte interpretativo
e como fim a ser alcançado pelas políticas públicas, pelos atos normativos e pela própria jurisprudência nacional. Método:
Foi efetuada fundamentalmente pesquisa bibliográfica, com a análise de textos teóricos, textos supranacionais, como
resoluções da Organização das Nações Unidas, referências a disposições das Constituições dos Estados Unidos da América,
do Reino do Butão, da Coreia do Sul e do Japão, além dos próprios princípios constitucionais explícitos na Constituição
Federal do Brasil. Resultados: Como se sabe, uma das discussões mais estruturantes da própria filosofia reside na busca do
prazer e na fuga da dor, que pode ser resumida na busca pela felicidade. Nesse contexto, o filósofo Mário Sérgio Cortella já
inclusive se manifestou no sentido de que a felicidade é a capacidade de ser inundado por uma alegria imensa, de sentir a
vida vibrando; mas ao mesmo tempo alertou para o fato de que é transitória. Com efeito, em suas palavras, a felicidade, se
fosse marcada pela perenidade seria impossível; afinal, paradoxalmente, apenas se tem a noção de felicidade pela sua
própria carência. De fato, se fosse algo contínuo, não seria percebida. Apesar de a busca pela felicidade ser anterior à
existência do próprio conceito de Estado, o fato é que não há referência ao vocábulo sequer uma vez no texto da
Constituição da República brasileira. Por outro lado, desde 04 de julho de 1776, há sua previsão no preâmbulo da Declaração
de Independência dos Estados Unidos. Em tempos mais recentes, a Constituição do Japão, de 1946, prevê em seu art. 13; a
Constituição da Coreia do Sul, de 1948, em seu art. 10 e, mais recentemente, de forma profunda e detalhada, a Constituição
do Reino do Butão, de 2008, prevê, além do Direito à Felicidade, também a criação de índice de desenvolvimento humano
com base nesse conceito: o Índice Nacional de Felicidade Bruta, que, em sua composição, considera 09 dimensões e 73
variáveis específicas, que vão desde o padrão de vida, passando pela gestão equilibrada do tempo, boa saúde, vitalidade
comunitária e meio ambiente, bem-estar psicológico, dentre outros. A ONU também cuida do tema em resoluções, como a
65/309, de 2011, que aponta a felicidade como objetivo humano fundamental, colocado como um dos objetivos do milênio,
visando a incentivar a adoção de políticas públicas com essa finalidade. No Brasil, infelizmente foi arquivado o Projeto de
Emenda Constitucional n° 19/2010, que tratava do tema. De todo modo, apesar de não haver expressa previsão
constitucional, os tribunais superiores, como o próprio Supremo Tribunal Federal, têm sentido a necessidade e efetivamente
têm lançado mão da hermenêutica constitucional como forma de utilizar o direito à felicidade para fundamentar suas
decisões em temas relevantíssimos que são chamados a manifestar-se, que vão desde o conflito entre as paternidades
socioafetiva e biológica, passando pela decisão acerca da possibilidade da união homoafetiva e a decretação antecipada
parcial de mérito no divórcio, até a que autorizou a pesquisa científica utilizando células-tronco embrionárias. Conclusão:
Diante da análise, impõe-se a aceitação de que o Direito à Felicidade é internacionalmente reconhecido e, com muito mais
razão, ante os princípios explícitos da dignidade da pessoa humana e da liberdade, deve também ser adotado como
princípio constitucional implícito.
PALAVRAS-CHAVE: FELICIDADE; DIREITO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO À FELICIDADE; DIGNIDADE DA PESSOA H
__________________________
DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: danielguimaraesmeneses@gmail.com
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PROLAPSO UTERINO E A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS ENFERMAGEM
ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF
AMANDA GABRIELA MENDES FONTINELE-UNIEVANGÉLICA
ALINNE DEISY REIS MESSIAS RIBEIRO-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

INTRODUÇÃO: O prolapso uterino um dos grandes problemas na atualidades da mulher, está relacionado
aos músculos e ligamentos do assoalho pélvico que se tornam distendidos e flácidos, saindo de suas
posições normais na pelve e descendo para a vagina ou região externa. Essa flacidez acaba fazendo com
que o suporte ao útero não seja adequado, além de restringir as atividades normais das mulheres e possuir
grande impacto negativo na auto-estima e qualidade de vida.OBJETIVO Conhecer a problemática das
mulheres com o prolapso uterino e verificar a importância do papel do enfermeiro nas ações de cuidados
de mulheres com essa patologia. METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se por ser uma revisão de
literatura descritiva, de abordagem qualitativa. Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases
eletrônicas de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde) e SciELO
(Scientific Electronic Library Online), acessado através do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os
critérios de inclusão utilizados foram somente artigos publicados no período 2004 a 2016 na íntegra, em
português. Os critérios de exclusão foram artigos que não estivessem disponíveis na integra, que
abordassem o assunto em outro idioma, publicados no ano inferior a 2004 e artigos de revisão de
literatura. Foram usado as palavras como descrições: Prolapso uterino; Prevenção; Mulher.RESULTADO
Estudos demonstraram uma prevalência de prolapso em 44% das mulheres que tiveram filhos e em apenas
5,8% das mulheres nulíparas, na faixa etária de 20-59 anos. Apenas 2,5% das mulheres com prolapso que
tiveram filhos descreveram sintomas incômodo. Por outro lado, um levantamento nacional identificou uma
prevalência de POP da ordem de 2,9%, embora este número esteja mais provavelmente subestimado.
Neste caso a grandes maioria das pacientes com essa patologia de prolapso uterino tem os sintomas e as
queixas inerentes à patologia. Por tanto, é preciso tornar cada vez mais intensa a busca ativa por meio da
Estratégia de Saúde da Família, através do trabalho do enfermeiro para que possa reconhecer
precocemente as mulheres com sinais de prolapso uterino CONCLUSÃO :O Enfermeiro deve se atentar de
maneira mais eficaz na busca por mulheres com fatores pré disponentes para essa patologia, bem como
disseminar informações a respeito da mesma para garantir melhor qualidade de vida para essa mulher
,promovendo apoio psicológico,encaminhar à serviços de referência e orientar quanto a higienização
adequada e outros fatores que possam interferir na qualidade de vida da mesma.
PALAVRAS-CHAVE: PROLAPSO,VAGINA,MULHER
__________________________
ALDENORA MENDES PEREIRA
RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ
FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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DEPRESSÃO PÓS-PARTO: REVISANDO A LITERATURA
TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO
DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO
IARA OLIMPIO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

A depressão puerperal é um transtorno metal de alta prevalência e que provoca alterações emocionais,
cognitivas, comportamentais e físicas. É uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na
interação mãe-filho. Este estudo tem como objetivo obter informações acerca da sintomatologia sobre a
depressão pós parto em puérperas possibilitando sua abordagem e ampliação de conhecimento, indicando
os fatores que influenciam e induzem esse comportamento na fase da maternidade. Trata-se de uma
revisão bibliográfica realizada no mês de setembro e outubro de 2017, onde foram utilizados 11 artigos
publicados entre os anos de 2006 a 2010, em língua portuguesa, obtidos em Revistas Eletrônicas de
Enfermagem, MEDLINE e Scielo. Nos estudos as principais alterações emocionais relatadas foram o choro
fácil e nervosismo. As puérperas sentiam-se frustradas e/ou inseguranças quanto ao exercício da
maternidade. Como agravante foi observado que os familiares desconheciam o problema da depressão
pós-parto. Os achados também sugerem que baixas condições socioeconômicas de vida da puérpera e a
não aceitação da gravidez são elementos-chave do desenvolvimento da depressão pós-parto. A depressão
pós-parto é uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho e
praticamente de forma negativa e promove um desgaste progressivo na relação com os familiares. A saúde
mental é um componente fundamental da saúde humana, portanto promovê-la é um dever dos
profissionais envolvidos no cuidado humano. O cuidado de Enfermagem nessa situação deve começar no
pré-natal com avaliação de autoestima, da rede de suporte social e da satisfação das futuras mães.
PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO, MATERNIDADES, SINTOMATOLOGIA
__________________________
TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO
AV FAUZER BUCAR - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: talmacriarfazer@hotmail.com
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SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS
TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira-FAESF
ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF
CAIO GULHERME DE OLIVEIRA LIMA-FAESF
FERNANDO MOREIRA DA COSTA-FAESF
LOURIVAL FIRMINO VIEIRA JUNIOR-FAESF

Crianças e adolescentes são sujeito de direito, que necessitam de uma proteção diferente, por causa de sua
fragilidade e natureza especial, fazendo com que o mundo jurídico cuide deste assunto com um certo tom
de delicadeza. Conflitos em relação a guarda dos filhos, geram transtorno como qualquer lide,
principalmente na área do Direito Internacional Privado, que tem uma complexidade maior do que o direito
interno, por conta disto alguns pais cometem loucuras, para não se separar de seus rebentos, chegando a
cometer sequestro internacional de criança. Este trabalho teve como objetivo compreender o sequestro
internacional de crianças à luz do Direito e dos artigos científicos específicos publicados na área. Utilizou-se
da metodologia exploratória e descritiva na modalidade revisão de literatura, tendo como critérios de
inclusão artigos científicos publicados na web que estivem em consonância com o assunto abordado.
Sequestro internacional de criança tem uma terminologia distinta do Direito Penal Interno, o que ocorre é o
deslocamento ilegal da criança de seu país para outro, não sendo apenas cometido pelos seus genitores,
podendo ser cometido por seus tutores.Com essa pesquisa, chega se ao resultado que de 100% das
crianças sequestradas, 30% são as que foram levadas para o exterior, e os principais locais de refúgio é
Portugal, Estados Unidos e Itália, os mesmos são signatário da Convenção de Haia, ao todo são 111 países,
sendo possível o retorno dessas crianças ao seu antigo domicílio, pois os países signatários são obrigados a
obedecer as regras imposta pela convenção. Conclui-se que o principal objetivo da Convenção de Haia é
fazer o restabelecimento desta criança para o país de origem, e garantir o direito de visita num Estado que
tem países contratantes. Fazendo assim cumprir, o princípio do melhor interesse do menor, garantindo a
preservação deste ser tão frágil, que estar em formação de personalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Sequestro Parental; Criança, Legislação; Países.
__________________________
TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: tami.cpo@gmail.com
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES TERMINAIS
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO
ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO
MIRLENY DOS SANTOS LEMOS-FACULDADE DE FLORIANO
MARCELLY PEREIRA DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO
KAMILA MAIA ARAUJO-FACULDADE DE FLORIANO

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, “Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a
qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida,
através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros
problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. O cuidado é a essência da enfermagem e cuidar do paciente
terminal exige do enfermeiro conhecimentos específicos sobre controle da dor, administração de analgésicos,
comunicação com o paciente, além da reflexão sobre o processo de terminalidade da vida. Este estudo tem como
objetivo conhecer a atuação do enfermeiro acerca dos cuidados paliativos em pacientes terminais, onde o mesmo vai
atuar na melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, por meio da prevenção e alívio do
sofrimento. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos meses de setembro a outubro de 2017, com base em
publicações científicas, nas seguintes bases de dados Scielo, Pubmed, Manual de Cuidados Paliativos, Instituto
Nacional de Câncer (INCA). Foram encontrados 6 artigos no período de 2013 a 2017, de acesso livre, utilizando os
descritores: Enfermagem, cuidados paliativos, pacientes e familiares. Por meio das buscas com bases nas publicações
cientificas foram coletadas as informações referente à atuação do enfermeiro nos cuidados paliativos em pacientes
terminais. Os estudos demonstram que os cuidados paliativos são essências para o alivio da dor e do sofrimento
desencadeados pela doença sem expectativa de cura. Um diagnóstico de uma doença terminal sempre gera duvida
para o paciente e seus familiares, assim que é dado o diagnosticado inicia-se um conflito psicológico de como será a
evolução de sua doença, se haverá dor, sofrimento, e o medo da morte. Assim o enfermeiro tem um papel importante
durante todo o curso da doença, o mesmo deve orientar a família quanto à evolução da doença, os problemas que
irão acometer este paciente e suas necessidades, fazendo com que haja um cuidado diferenciado, paliativo e
humanizado. O enfermeiro deve trabalhar com os princípios dos cuidados paliativos, fornecendo alívio para dor e
outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras emergências, integrar os aspectos
psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente, não apressar ou adiar a morte, oferecer
um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente, usar uma
abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo
aconselhamento e suporte ao luto. Portanto, faz-se necessário que os trabalhadores de enfermagem e demais
profissionais da saúde estejam mais preparados para lidar com o processo de morrer, para entender essa angústia dos
familiares, e para poder instrumentalizar o familiar que vai estar próximo desse paciente, no seu cuidado direto, seja
na instituição,seja no domicilio. Foi evidenciado que os cuidados paliativos são de suma importância na fase terminal,
pois promove o bem estar físico e emocional do paciente. A atuação da equipe de enfermagem nesse momento difícil
é ajudar o paciente em todos os momentos, dando apoio emocional, atenção, respeitando seus sentimentos e
limitações. O profissional deve estar preparado para presta um atendimento de qualidade aos pacientes terminais e
seus familiares no processo de luto.
PALAVRAS-CHAVE: ATUAÇÃO, ENFERMAGEM, CUIDADOS, PALIATIVOS, PACIENTES, TERMINAIS
__________________________
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO
rua hermano brandão - irapua 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: prisnas.sousa@gmail.com
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SENTIMENTO DE RESIDIR EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: PERCEPÇÃO DE IDOSOS
MORADORES DO ABRIGO JOAQUIM
ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
FABRÍCIA BORGES DE SOUSA-UESPI
KALINE FERNANDA COSTA LUZ-UESPI
AMANDA GABRIELA MENDES FONTINELI-UNIEVANGELICA
INTRODUÇÃO: O Envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem modificações
morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a perda da capacidade de adaptação do
indivíduo ao meio ambiente, ocasionando assim uma maior vulnerabilidade e maior incidência de processos
patológicos que terminam por levá-lo à morte. OBJETIVO: A presente pesquisa teve por objetivo realizar o
levantamento do perfil dos idosos institucionalizados, a fim de conhecer seus sentimentos de residir em uma
instituição de longa permanência. METODOLOGIA: A pesquisa quanto a sua natureza é do tipo qualitativa. O
trabalho foi realizado no Abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho na cidade de Picos/PI. Foram entrevistados todos
os idosos pertencentes a este abrigo, através de um questionário composto por 11 perguntas, que continham
desde dados pessoais até os principais problemas sociais, econômicos e de saúde. RESULTADO E DISCUSSÕES: O
Abrigo Joaquim Monteiro de Caravalho possui idosos de 60 a 94 anos de idade,sendo a maioria entre 70 e 78 anos.
Foram convidados a participar do presente estudo: 24 idosos moradores de um abrigo na cidade de Picos estado
do Piauí, todos regularmente moradores do abrigo Joaquim Monteiro, sendo que penas 16 idosos atenderam aos
critérios de inclusão. Verificou-se que o período de permanência dos idosos na instituição varia de 02 meses a 4
anos, sendo a grande maioria com período de 02 anos. Com relação à saúde dos idosos observou-se que alguns
sofriam de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, AVC, Depressão, Distúrbios Psicóticos, dentre outras. Ressaltase também uma grande maioria de idosos entrevistados que não possuem nenhuma doença Crônica, o que sugere
que a causa da internação não foi problemas de Saúde. Para que fosse possível o levantamento do perfil dos idosos
pesquisados, fez-se necessário o conhecimento de satisfação dos idosos moradores do Abrigo Joaquim Monteiro
de Carvalho, ressaltando que a maioria dos idosos entrevistados relataram satisfação e gratidão em morar no
abrigo. Estudos sugerem que alguns idosos, por falta de retaguarda familiar, transferem para os profissionais do
abrigo, o carinho que sentem pelos familiares. Preenchendo a lacuna que existe nas suas vidas, pela ausência da
retribuição do amor que os mesmos dirigiram aos seus descendentes. Em continuidade do trabalho levantou-se
com que frequência os idosos institucionalizados recebiam visitas de seus familiares e foi constatado através de
dados estatísticos, que a maioria dos idosos nunca ou anualmente recebem visitas de seus familiares. Percebemos,
então que as visitas de familiares são mínimas e que isso é motivo de tristezas e desilusões para os idosos. A partir
da internação, o idoso passa por um processo de perda dos laços familiares, sendo muitas vezes deixados e
esquecidos. Notou-se que a procura por instituições de longa permanência para idosos vem aumentando com o
passar dos anos e representando uma nova alternativa de moradia para o idoso, essa alternativa se agrega ao fato
de seus familiares não terem disponibilidade de tempo juntamente com as consequências emergidas da terceira
idade, tais como: evitar a solidão, mudanças no contexto familiar, tratamento de saúde ou perca de autonomia.
CONCLUSÃO: Avalia-se então que, apesar da falta que os entrevistados sentem dos respectivos familiares, das
patologias em que são acometidos ao longo da vida, sejam alguns pela idade, e outros por fatores externos, a
maioria diz-se ser feliz e satisfeita com os cuidados recebidos, com os serviços fornecidos pela instituição.
PALAVRAS-CHAVE: IDOSO,ABRIGO,CUIDADOS,ENVELHECIMENTO
__________________________
ALDENORA MENDES PEREIRA
RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ
FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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DIREITO DOS ANIMAIS NO CÓDIGO CIVIL E SUA CONDIÇÃO DE COISA
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF
RAIMUNDO MARTINS NEIVA FILHO-FAESF
LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF
HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF
MARCELO SIQUEIRA SANTOS-FAESF

No Brasil os animais são tratados ainda como bens, e estão inseridos no direito civil. Precisamos evoluir
bastante em termos de legislação dos direitos dos animais, no nosso ordenamento jurídico, o direto dos
animais está inserido na matéria do meio ambiente, basicamente no capítulo VI da constituição federal, no
art. 225, § 1º - o qual delega ao poder público e a coletividade a defesa dos animais. Este trabalho tem
como objetivo analisar o projeto de lei, que trata da mudança de condição dos animais, que deixam de ser
bens e passam a seres sencientes. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho bibliográfico, no qual
verificou-se através de analise bibliográfica e documental. E constatou-se que a senciência animal o torna
capaz de sentir conscientemente. O estabelecimento do projeto de Lei - PL 2833/11, que de acordo com a
mesma, a pena para os casos de matar cão ou gato será de detenção de 1 a 3 anos. A exceção será para a
eutanásia, em casos de doenças incuráveis. Essa mudança em nosso código se dá pela importância que os
animais tem em nossos lares, e dar aos animais de estimação um lugar como membros de nossas famílias.
Assim naturalmente sendo eles garantidores de direitos na sociedade moderna.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DOS ANIMAIS, SENCIENTES, CONDIÇÃO DE BEM.
__________________________
NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA QUESTÃO CULTURAL E GÊNERO E A
PERSPECTIVA DA ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL
ERYKA APARECIDA DE ARAÚJO BORGES-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

Segundo a socióloga Heleieth Saffioti, a violência doméstica pode ser representada por atos de violação de
direitos, quando há opressão física, sexual, psicológica, moral, entre outras formas, a mesma pode ser
praticada por pessoas que têm vínculo familiar ou com as que não possuem. Trazer para o seio social a
discussão e a reflexão sobre a violência doméstica contra a mulher é uma maneira de sensibilizar a
sociedade a pensar de forma diferente, tendo um pensamento transformador, e não apenas conceitos
preconcebidos. A presente pesquisa teve como objetivo analisar os fatores que condicionam à prática da
violência doméstica contra a mulher e qual a atuação do serviço social na viabilização do direito das
vítimas. Utilizou-se do método exploratório e descritivo na modalidade revisão de literatura a partir de
obras especializadas bem como artigos científico através do buscador "google acadêmico" e da base de
dados "scielo". As obras e artigos analisados abordaram que os maiores índices de violência doméstica
ocorrem nos bairros da periferia, com vítimas e agressores com a idade entre 26 a 35 anos, tendo como os
principais motivos para as discussões domésticas à ingestão de álcool e droga. Na tentativa de contribuir na
prevenção da violência doméstica contra a mulher observa-se que há fatores que influência a violência,
como paradigmas patriarcais de divisão de classes que mantêm uma relação de poder, submissão.
Contudo, verifica-se a falta de problematização do conceito de gênero, que possui suma importância na
superação de preconceitos e discriminação. Nesse viés vale ressaltar a importância dos avanços no que se
refere à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, o Ligue 180- Central de atendimento à
mulher que são mecanismos que viabilizam os direitos das mulheres. Além da importância de se
estabelecer diálogos e relações simétricas com toda a sociedade visando à identificação da violência
doméstica, o preparo da sociedade para um acolhimento da vítima. Foram detectados também dentre os
artigos analisados que estes não relacionavam a atuação do serviço social quanto profissão atuante nessa
questão de coibição da violência doméstica. Portanto, evidenciou-se que há fatores que condicionam a
violência doméstica contra a mulher e que estas podem ser culturais, sociais e econômicos. E a sociedade é
quem cria a violência, podendo esta removê-la, através de uma nova postura alicerçada na reflexão sobre
identidade, gênero, sexualidade, para a criação de ações integradas, sendo que o profissional de serviço
social deve estar interligando as ações integrando junto à rede socioassistencial.
PALAVRAS-CHAVE: violência doméstica, cultura de gênero, serviço social
__________________________
Eryka Aparecida de Araújo Borges
AVENIDA EURIPEDES AGUIAR - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erykab42@gmail.com
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BANCO DE DNA DE CRIMINOSOS
MAYCON DOUGLAS RODRIGUES ALVES - FAESF

A pesquisa exposta vem de forma pontual demonstrar a necessidade do aprimoramento das técnicas de
investigação e identificação criminal pelo perfil genético, por meio do ácido desoxirribonucleico (DNA), para
utilização como meio de prova no processo penal. Além de apresentar a eficácia e segurança de tal método
para elucidação de crimes graves e de grande complexibilidade existentes em nossa sociedade, além das
barreiras enfrentadas da referida temática frente aos princípios norteadores do processo penal. O presente
trabalho tem como objetivo principal, demonstrar as barreiras enfrentadas para criação do banco de DNA
de criminosos no Brasil de forma eficiente, frente aos direitos fundamentais consagrados no nosso
ordenamento jurídico. Além de esclarecer o posicionamento dos Tribunais Superiores, os posicionamentos
doutrinários; analisar as consequências jurídicas de coleta de material genético de criminosos de forma
obrigatória para formação do Banco de DNA; demonstrar argumentos favoráveis e contrários à temática,
bem como esclarecer quais são os requisitos para realizar a coleta de material genético em criminosos e
verificar quais os limites do poder de investigação do Estado. Nesse mesmo contexto, demonstrar a colisão
entre o dever estatal em promover uma persecução criminal eficiente frente aos direitos fundamentais
existentes no nosso ordenamento jurídico, tais como: direito a privacidade física, direito a privacidade
informacional, direito a intimidade, o direito a não autoincriminação, direito a liberdade de locomoção, o
direito a integridade física corporal e o direito à proteção dos dados pessoais. Este conjunto probatório
mostra a clara necessidade do estudo dos direitos fundamentais, frente à necessidade de uma persecução
penal eficiente, já que existem controvérsias no que tange aos interesses estatal e da coletividade e os
direitos fundamentais de cada individuo. Demonstrando também, uma reflexão crítica para a utilização do
DNA como peça fundamental durante o processo penal. Isso se dá com o aprimoramento de técnicas de
investigação e identificação criminal através do perfil genético, por meio do manejo do ácido
desoxirribonucleico e o auxílio de tecnologias avançadas. Assim, é possível submeter indivíduos à teoria de
obtenção de provas periciais no processo penal. O estudo analítico e sintético foi usado como metodologia
para a pesquisa presente, cujo o qual demonstra os aspectos jurídicos e a importância da aplicabilidade da
identificação criminal por meio do banco de dados do DNA. Demonstrar desta forma, uma investigação
mais segura, eficiente e precisa para todos os sujeitos envolvidos no âmbito jurídico ou não. A utilização do
DNA como instrumento de prova fará com que haja a minimização de erros ou penalidades injustas em
processos criminais. O direito aliado à ciência e tecnologia deve atuar de forma significativa para a agilidade
e legalidade da justiça, tornando-a rápida e concisa, diminuindo assim, possíveis equívocos jurídicos.
PALAVRAS-CHAVE: DNA; PROVAS; JUSTIÇA; INVESTIGAÇÃO; IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA
__________________________
MAYCON DOUGLAS RODRIGUES ALVES
AVENIDA SANTOS DUMONT 1600-15, CONDOMÍNIO VOVÓ ISABEL - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808070 E-mail: maycon.direito@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO
MATEUS EVARISTO DOS SANTOS - FAESF
ISABEL CRISTINE RAMOS DA SILVA - FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE - FAESF
CRISTY ELLEN RIBEIRO - ISESPI
LAIANE OLIVEIRA AMORIM - ISESPI

INTRODUÇÃO: F de O 35 anos, lavrador, solteiro, internado na clínica médica no leito 93 solteiro
diagnosticado pelo médico como etilista crônico + nistalgmo + desorientação + alteração da marcha
internação por dor de cabeça e vômito, devido abuso de drogas lícitas. OBJETIVO: Compreender e buscar
dados com modelo descritivo na patologia do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso,
com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. RESULTADOS E DISCUSSÃO: F
de O 35 anos, lavrador, solteiro, internado na clínica médica no leito 93 solteiro diagnosticado pelo médico
como etilista crônico + nistalgmo + desorientação + alteração da marcha internação por dor de cabeça e
vômito, relata não ter feito o uso de tratamentos anteriores, tabagista, etilista, faz uso de medicamentos
Oxalato Escitalopram e Silybim Marianum, reside na zona urbana, não asseado, higiene corporal
insatisfatória , tem o hábito de tomar banho pela manhã, relata trabalhar em pé, apresenta dificuldades em
conciliar o sono e acorda várias vezes à noite, relata não fazer exercícios físicos, não aceita a dieta ofertada,
frequência urinária normal, eliminações intestinais anormais, relata não ter relacionamento sexual,
normotenso, normocardio, afebril, eupneico, desnutrido, acordado e desorientado, está acamado, não
apresenta alterações na pele, sem anormalidades no crânio, acuidade visual diminuída, acuidade da
audição diminuída, sem anormalidades no nariz, apresenta cáries e outras lesões bucais, sem alterações
anatômicas no tórax, sem alterações nas mamas, apresentam normalidade na ausculta pulmonar,
oxigenação normal, coração no ritmo normal com bulhas em dois tempos, sem alterações precordial,
abdome indolor flácido a palpações, apresenta lesão no órgão genital, pulsos periféricos palpáveis , não faz
o uso de medicamentos em casa, interação social normal, pouco orientado sobre seu problema de saúde,
está totalmente dependente, está inconsciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que as complicações
físicas do álcool se torna um grande problema para a saúde pública e uma grande perda de qualidade de
vida. A dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao indivíduo, tanto físicas quanto
psíquicas, que podem na maioria das vezes, causar prejuízos no trabalho, desorganização familiar,
comportamentos agressivos, acidentes de trânsito, exclusão social, entre outros. As doenças físicas
consequentes do alcoolismo são de origem gastrintestinal, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite e
cirrose; neuromuscular, como cãibras, formigamentos e perda de força muscular; ou cardiovascular, como
a hipertensão; além de impotência ou infertilidade.
PALAVRAS-CHAVE: ALCOOLISMO, ETILISTA, DEPENDÊNCIA
__________________________
MATEUS EVARISTO DOS SANTOS
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mateusnet97@hotmail.com
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