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CARBOXITERAPIA COMO TRATAMENTO PARA O FIBRO EDEMA GELOIDE – REVISÃO DA LITERATURA
Karoline Fonseca Ferreira-FAESF
Uiara Beatriz Gomes de Oliveira-FAESF

INTRODUÇÃO: Dermato-funcional é uma área da fisioterapia que trabalha com patologias do sistema
tegumentar e estética. Dentre esses distúrbios estéticos esta o fibro edema geloide (FEG) . FEG são alterações
comuns da topografia da pele, indesejável esteticamente, que acomete milhões de pessoas no mundo. É
definido como uma disfunção metabólica localizada, do tecido subcutâneo e da derme, a qual provoca
alteração na forma corporal feminina, causada pelo excesso de tecido adiposo retido no septo fibroso por
projeções deste na derme. Carboxiterapia é um termo utilizado recentemente, de uma técnica empregada
para fins estéticos e terapêuticos.Consiste na administração do anidro carbônico também denominado gás
carbônico ou CO2, causando a destruição das células gordurosas.METODOLOGIA: os materiais dos anos 2005
a 2015, como um dos critérios de inclusão literaturas que falavam sobre o tema: FEG e o respectivo
tratamento de carboxiterapia com a finalidade de analisar seu funcionamento. Dados foram coletados
através de: artigos, revistas e livros como fonte de pesquisa. Foram elegidos 25 artigos onde sobraram 10
com critério de inclusão. RESULTADO E DISCURSÃO: Tratamento baseia-se no exclusivamente na
carboxiterapia, autores comprovam com suas pesquisas a sua eficácia no tratamento da FEG. A
carboxiterapia atua diretamente na FEG, pois promovem a ruptura da membrana adipocitária e alteração na
curva de dissociação da hemoglobina com o oxigênio, causando assim uma ação lipolítica oxidativa. Esta ação
lipolítica oxidativa atua na causa da FEG, promovendo alteração bioquímica do interstício, êxtase vênulocapilar com hipooxigenação e consequente sofrimento do adipócito, levando a lipogênese e hipertrofia. O
autor relatam que o mecanismo de ação do gás carbônico é, sobretudo, na microcirculação vascular do tecido
conectivo, promovendo uma vasodilatação e um aumento da drenagem veno-linfática. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Através de estudos de pesquisas comprovou-se que carboxiterapia é eficaz no tratamento do FEG .
Assim proporcionando melhores aspectos físicos e emocionais.
PALAVRAS-CHAVE: Carboxiterapia, Fibro edema geloide e Caboxiterapia no fibro edema geloide
__________________________
Karoline Fonseca Ferreira
Rua João Martins de Oliveira, 50 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808490 E-mail: karolinefonseca10@gmail.com
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MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM UTI, APLICAÇÃO ATRAVÉS DE PROTOCOLOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Paulo Octávio Alves da Hora-FAESF
Livio Adriano Xavier Fontes-FAESF
Matheus Amorim Osorio Borges-FAESF

INTRODUÇÃO: A mobilização precoce (MP) é uma terapia realizada na UTI dos hospitais onde os pacientes
críticos geralmente estão em ventilação mecânica (VM), com desconforto físico e fraqueza, necessitando de
cuidados especiais. A MP junto ao posicionamento adequado no leito podem ser considerados como
estimulação sensório-motora, prevenindo agravamentos secundários à imobilidade, significando uma
oportunidade para o paciente interagir com o meio ambiente e recuperar sua funcionalidade. OBJETIVO: O
objetivo deste estudo é mostrar a importância da mobilização precoce através da análise de protocolos e
seus efeitos, na recuperação da funcionalidade dos pacientes internados na UTI. METODOLOGIA: Este
trabalho é uma revisão de bibliográfica baseada em arquivos alocados nas bases de dados eletrônicos:
MedLine, LILACS, BIREME, PubMed e SciELO limitados a língua portuguesa e espanhola, para explanar sobre
os efeitos da mobilização precoce em pacientes críticos. Para busca dos artigos, foram utilizados os
descritores:, Mobilização Precoce, Pacientes Críticos, UTI. Foram selecionados materiais publicados de 2015
a 2018. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Com base na análise dos dados é possível perceber que os pacientes
submetidos a protocolos de mobilização precoce obtiveram melhora no seu estado funciona durante a
internação na UTI, ganhos como recrutamento da musculatura respiratória, aumento de força muscular
global, melhora do status funcional e prevenção de complicações musculares, além da diminuição no tempo
de permanência desses pacientes dentro do setor da UTI. CONCLUSÃO: Portanto A mobilização precoce
aplicada através de protocolos com embasamento técnico científico mostra resultados positivos, e possibilita
a prevenção e o tratamento de desordens neuromusculares decorrentes da internação no ambiente de UTI.
Sua utilização na prática clínica é viável e segura, desde que siga os passos corretos, sendo dessa forma capaz
de promover uma recuperação da funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: MOBILIZAÇÃO PRECOCE.PACIENTES CRÍTICOS.UTI
__________________________
Paulo Octávio Alves da Hora
Travessa Raimundo Rezende, 90 - Do Campo
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: octavio.01hora@outlook.com
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO PACIENTE PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA BARIÁTRICA:
REVISÃO DE LITERATURA.
Mônica Alessandra Soares de Souza-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Silva-FAESF
Anna Isabel Reis Carvalho-FAESF

A obesidade pode ser caracterizada como o acúmulo excessivo de gordura corporal, o qual pode ocasionar o
desenvolvimento de outras patologias, tornando um problema frequente de saúde pública. Entre os
tratamentos propostos, a cirurgia bariátrica (CB) surgiu nos anos 1950 nos Estados Unidos da América (EUA).
No Brasil se iniciou a partir de 1970, com as técnicas cirúrgicas jejuno-ileais. Por se tratar de doença
comumente associada a complicações e principalmente por seu resultado estar diretamente ligado à
mudança de vida do paciente, faz-se necessário que o preparo para o procedimento cirúrgico seja realizado
por equipe multidisciplinar, para que o resultado cirúrgico seja bem sucedido. Dentre as especialidades que
fazem parte dessa equipe multidisciplinar está à fisioterapia que participa do tratamento no pós-operatório
imediato e tardio. A fisioterapia tem como principal objetivo reduzir as chances de complicações no sistema
cardiopulmonar, musculoesquelético e metabólica. O objetivo dessa revisão foi analisar as principais técnicas
de fisioterapia respiratória em pacientes no pós-operatório submetidos à cirurgia bariátrica. Trata-se de um
estudo de revisão de literatura que utilizou artigos encontrados nas bases de dados Bireme, Scielo, PubMed
e Google acadêmico. Foram utilizados 16 artigos publicados entre os anos de 2010 até 2016, no idioma
português, abrangendo técnicas fisioterapêuticas no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Dentre os artigos
pesquisados os estudos dessa revisão abordaram diferentes técnicas fisioterapêuticas no pós-operatório com
desfechos positivos em todos, sendo que três dos autores fizeram o uso de incentivador respiratório, quatro
foram os que utilizaram os exercícios cinesioterapêuticos e seis dos autores fizeram o uso da fisioterapia
respiratória as quais foram às técnicas mais utilizadas. Portanto, o papel do fisioterapeuta é de suma
importância no pós-operatório de cirurgia bariátrica atuando na diminuição das chances de complicações,
oferecendo ao paciente uma melhor recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: cirurgia bariátrica. fisioterapia respiratória.
__________________________
Mônica Alessandra Soares de Souza
RUA PEDRO COELHO, 17 - Centro
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: monica_20101929@hotmail.com
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EFEITOS DA TERAPIA MANUAL NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA CRÔNICA.
Anna Isabel Reis De Carvalho-FAESF
Uiara Beatriz Gomes Oliveira-FAESF
Mônica Alessandra Soares De Souza-FAESF

A Lombalgia é um sintoma presente em alterações musculoesqueléticas da região lombar que gera
incapacidade funcional, estando associada a elevado índice de ausência no trabalho e altos custos para a
saúde relacionada a ela, afetando 70 a 80% dos cidadãos. No Brasil, é uma das principais causas de
fornecimento de auxílio-doença das afecções da coluna e aposentadoria por invalidez Entre os vários
procedimentos de fisioterapia, um dos mais utilizados é a terapia manual, que é uma das técnicas mais
apropriadas para a reabilitação nos casos das dores lombares. Ela tem como maior objetivo promover o alívio
das dores e, por consequência, da função biomecânica dos tecidos. Como exemplo tem-se a manipulação
vertebral e as mobilizações articulares dentre as técnicas da terapia manual, está a tração manual, a qual é
aplicada nos tratamentos conservadores para a melhora de diversos sintomas, incluindo assim a
movimentação vertebral, onde a realização dessa tração vai auxiliar na separação do forame intervertebral,
melhorando o ângulo para a realização da tração manual. O objetivo da pesquisa foi compilar dados
referentes aos efeitos da terapia manual de maitland em pacientes com lombalgia. Trata-se de uma revisão
de literatura, que utilizou artigos nas bases de dados SciELO, LILACS, PubMed e PEDro. Foram utilizados 10
artigos publicados entre os anos de 2009 a 2017, nos idiomas português e inglês, pois abordavam o efeito da
terapia manual em pacientes com lombalgia. Dentre os artigos pesquisados os estudos dessa revisão
abordaram diferentes técnicas de terapia manual, no tratamento de lombalgia crônica, sendo que 85%
tiveram ganho significativo com a terapia manual no tratamento da lombalgia crônica. Portanto, esta técnica
manifesta ter resultados significativos, possibilitando a melhora na eficácia funcional e proporcionando uma
melhor qualidade de vida a população, evitando assim, que muitos sejam submetidos ao processo cirúrgico.
PALAVRAS-CHAVE: lombalgia crônica”. “fisioterapia “Maitland”. “terapia manual”.
__________________________
Anna Isabel Reis de Carvalho
Quadra 9, 24 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64808626 E-mail: Fisioannaisabel@gamil.com
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A DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (DLM) NO PERÍODO GESTACIONAL.
Sávio Oliveira Lima-FAESF
Ana Carolina Gualter Moreira-FAESF
Valdirene Rocha De Castro-FAESF
Alyane Osorio Reis Meneses Feitosa-FAESF
Camila Pereira Dos Santos-FAESF

INTRODUÇÃO. A gestação é um período onde ocorrem algumas alterações no organismo feminino.
Alterações fisiológicas, emocionais e físicas como o aumento do peso corporal, crescimento uterino,
alterações hormonais e edema. O edema gestacional é um dos principais desconfortos desse período por
favorecer sintomas desagradáveis como dor, cansaço, sensação de peso e formigamento. A drenagem
linfática manual é uma técnica de massagem que utiliza manobras precisas, leves, suaves, lentas e rítmicas
sempre no sentido do sistema linfático.Os efeitos fisiológicos da drenagem são vários, inclusive o aumento e
a reabsorção de proteínas, promovem a desintoxicação dos meios intersticiais, aumenta a velocidade da
linfa, relaxa a musculatura, beneficia a filtração e a reabsorção de proteínas nos capilares linfáticos, auxilia
na distribuição de hormônios e medicamentos no organismo, acentua a defesa imunológica entre outras.
OBJETIVO. Demonstrar os efeitos da Drenagem Linfática Manual (DLM) no edema gestacional. MÉTODO. Foi
realizada uma revisão da literatura nas bases de dados SciELO, LILACS e MEDLINE, no período de Abril a Maio
de 2018.Tendo como critérios de inclusão: artigos científicos em português, que abordam assuntos
relacionados à drenagem linfática, gestação, edema. Critérios de exclusão: artigos em inglês e espanhol, que
não abordassem o tema estudado e não estivesse disponível o texto completo. RESULTADOS. Os resultados
mostraram que a drenagem linfática proporciona bem-estar físico e emocional, pois atua trazendo resultados
positivos para a saúde da mãe e do bebê. Considerações finais. Contudo, conclui-se que a drenagem linfática
manual é uma técnica bastante eficaz durante o período gestacional, podendo ser uma opção terapêutica
utilizada na prevenção e no tratamento baseando-se nos seus efeitos fisiológicos desta técnica.
PALAVRAS-CHAVE: Período gestacional. Edema gestacional. Drenagem linfática manual.
__________________________
Sávio Oliveira Lima
Rua Francisco Castro, 619 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: savio_fisio@hotmail.com
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA).
Sávio Oliveira Lima-FAESF
Ana Carolina Gualter Moreira-FAESF
Valdirene Rocha de Castro-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo da Silva-FAESF

Introdução. Esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa em que o sistema motor é
tipicamente o primeiro e o mais drasticamente afetado. As características mais comuns nos pacientes são
fraqueza muscular, atrofia, fasciculações, hipotonia e câimbras musculares - características do neurônio
motor inferior. Também ocorrem reflexos tendinosos hiperativos, sinal de Babinski, clônus e espasticidade,
características do neurônio motor superior, além de disfagia, disartria e sialorréia. Apesar dessas
possibilidades de terapias para ELA, é sabido que não há uma curativa. Porém, os efeitos das intervenções
refletem na melhoria da qualidade de vida e no aumento da sobrevida. É uma doença invariavelmente fatal
com sérias repercussões para pacientes, cuidadores, familiares e profissionais envolvidos. Objetivo. Mostrar
o tratamento fisioterapêutico na Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA. Método.Foi realizada uma revisão da
literatura sobre os artigos publicados no período de 2006 a 2017, que relataram o tratamento da fisioterapia
em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A busca dos artigos foi realizada nas bases de dados
eletrônicos Medline/Pubmed, Scielo e Lilacs. Os descritores utilizados foram: doença do neurônio motor,
esclerose lateral amiotrófica, tratamento, fisioterapia, exercício terapêutico, suporte respiratório, ventilação
não invasiva, cuidados paliativos.Resultados. Os resultados mostram que a fisioterapia tem um papel
importante no tratamento dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Conclusão. Através de métodos
e técnicas fisioterapêuticas, é possível melhorar a qualidade de vida e prolongar a sobrevivência destes
pacientes, principalmente através de exercício terapêutico e suporte respiratório.Futuros estudos com maior
rigor metodológico devem ser encorajados visando um aprimoramento da atuação fisioterapêutica na
Esclerose Lateral Amiotrófica.
PALAVRAS-CHAVE: Esclerose lateral amiotrófica. Doença no neurônio motor. Tratamento. Fisioterapia.
__________________________
Sávio Oliveira Lima
Rua Francisco Castro, 619 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: savio_fisio@hotmail.com
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: MOLA HIDATIFORME
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Ana Maria de Araújo DiaS-FAESF
Alex Douglas Noleto da Cruz-FAESF
Rosângela Alves Ferreira-FAESF
Tainara De Sousa Batista-FAESF

INTRODUÇÃO: A mola hidatiforme é uma doença de caracterização neoplásica, apresentando tumores
benignos, onde se classifica como uma doença trofoblásticas gestacional. Ocasiona um comportamento
agressivo, causando complicações potenciais, se classificando como uma gestação anormal, no entanto,
obtendo impossibilidade de sua continuidade gestacional provocando riscos acentuados a esta gestante.
OBJETIVOS: Realizar o levantamento bibliográfico como a assistência de enfermagem nos principais casos da
mola hidatiforme, assim desenvolvendo o conhecimento quantitativo da patologia, observando as sua
características para as intervenções precoces do diagnóstico com maior precisão. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo explorativo descritivo realizado a partir de uma pesquisa integrativa com abordagem
qualitativa com base de dados em 8 artigos publicados e 2 livros trazendo uma temática para melhora de
conhecimentos mediante a abordagem da patologia. RESULTADO E DISCUSSÕES: Mediante as duas
classificações e diferenciações da Mola Hidatiforme pode-se perceber fatores que distingue as modificações
fetais, no entanto observa-se se classifica em duas diferenciações: Mola hidatiforme parcial (MHP) e Mola
hidatiforme completa (MHC). Os diagnósticos de enfermagem classifica-se em controle ineficaz da saúde,
nutrição desequilibrada, risco de desequilíbrio de volume de líquidos relacionados à vômitos e náusea,
intolerância à atividade relacionada à dieta inadequada e a dor. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Mola Hidatiforme
trata-se de uma patologia degenerativa que por precaução acontece mediante fertilização errônea no
momento da fecundação ocasionando problemas e gerando uma possível gravidez inviável. Considerada um
serio problema de saúde publica mesmo acontecendo poucos casos diagnosticados na população. Houve
uma dificuldade relacionada onde percebeu-se que o tema ainda é pouco discutido e de difícil acesso do
conteúdo explorativo. Nessa perspectiva considera-se relevante o desenvolvimento dessa pesquisa a
qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população enfatizando a necessidade de detecção da gravidez
no início dos primeiros trimestres.
PALAVRAS-CHAVE: MOLA HIDATIFORME. NEOPLASIA. HCG.
__________________________
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro
Rua Projetada, 101 - Conviver
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alinnedayse13@gmail.com
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MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL: UMA ANÁLISE DESCRITIVA DO PERFIL DOS
EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA REGIÃO NORDESTE
Luzilene de Sousa Silva-FAESF
Juliana Reis Bernardes-FAESF
Klages Jansen dos Santos-FAESF
Thailson Silva Melo-FAESF

A categoria microempreendedor individual (MEI) é a que abriga, como pessoa jurídica, a pessoa que trabalha
de forma autônoma e se formaliza como pequeno empresário. Para ser classificado como MEI, o empresário
não deve: ter faturamento maior que R$81.000,00 no período de um ano, participar de forma societária em
nenhuma outra empresa, tendo o limite de até um colaborador que receba o valor de 1(um) salário mínimo
ou o piso de categoria. As pessoas físicas que exercem atividade empresária de forma autônoma tiveram as
oportunidades de regularização ampliadas pela Lei Complementar nº 128/2008.Nesse aspecto, o presente
estudo teve como objetivo apresentar o perfil dos microempreendedores individuais da Região Nordeste de
2010 a 2018.Para tal, foi realizada uma análise descritiva com dados coletados nos sites da Receita Federal,
Sebrae, Portal do empreendedor e o site do Simples Nacional. A análise mostrou que o número de optantes
do microempreendedor individual só vem aumentando com o passar dos anos. Contudo, nos seis primeiros
meses do ano de 2018 foi observado um crescimento mais reduzido. Também foi observado que a Região
Nordeste possui poucos MEIs na faixa etária de 16 a 18 anos. Os resultados ainda revelaram que, com o
passar do tempo mais empreendedores estão procurando sair da informalidade, contudo, mesmo com
alguns incentivos do governo muitos estão inadimplentes com suas obrigações fiscais. Além disso, observase que, mesmo com os incentivos, ainda existem muitos negócios que ainda estão na ilegalidade,
prejudicando o desenvolvimento do país, diminuindo a arrecadação de tributos por parte do governo, com
isso os empreendedores acabam por ser pouco beneficiados pela proteção social, não se desenvolvem e
possuem altos níveis de mortalidade.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas. Microempreendedor individual. Região Nordeste.
Empreendedorismo.
__________________________
LUZILENE DE SOUSA SILVA
RUA JÕAO DANTAS, 667 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800086 E-mail: luzileneamorym@outlook.com
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ESTUDO DE CASO: DOENÇA DE MAL ALZHEIMER
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Alex Douglas Noleto da Cruz-FAESF
Rosângela Alves Ferreira-FAESF
Tainara de Sousa Batista-FAESF

INTRODUÇÃO: A Doença de Alzheimer (DA) e&#769; um tipo de demência cujo inicio e&#769; lento e
insidioso, de inicio lento e progressivo, acometendo as áreas temporoparietais do cérebro, e afetando,
insidioso assim, a memória, a linguagem e demais funções cognitivas, demonstra perda neuronal nas
camadas piramidais do córtex cerebral e degenerações sinápticas intensas. L.R.M. 94 anos, acamada,
aposentada, doméstica, viúva, diagnostico médico de DA, e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), extabagista, faz uso de anti-hipertensivo contínuo, com antecedentes familiares das mesmas patologias.
OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico e diagnostico de enfermagem e na fisiopatologia da
doença atual. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Paciente, reside em área urbana, encontra-se, higienizada, roupas
limpas, com cuidados higiênicos preservados, com habito de tomar banho no período da manhã, acamada,
não pratica exercícios. Alimentação pastosa, faz uso de fraudas descartável, diurese normal, evacuações
dificultosas em constipação. Ao exame físico hipertensa, normotensa, afebril, eupnéica, peso: 41 Kg, altura:
1,39 m, IMC: 21,2. Inconsciente, sonolenta, falha total na memória, pele e mucosa integra, visão e audição
prejudicada, dentição inexistente, alteração anatômica no tórax, respira ar ambiente, abdome flácido e
indolor a palpação. Membros superiores e inferiores com sensibilidade, rígidos e força motora preservada
em todas as extremidades. Não interage e não se comunica socialmente. Inconsciente sobre seu problema
de saúde. Totalmente dependente. Diagnóstico de Enfermagem: Déficit no autocuidado para higiene intima,
conhecimento deficiente , risco de integridade da pele prejudicada. CONCLUSÃO: O presente estudo
observou que a DA é uma patologia crônica, grave que causa demência progressiva onde surge a partir dos
60 anos, causando dependência total do paciente, precisando de cuidados rotineiros e continuo para
realização de atividades diárias indispensáveis.
PALAVRAS-CHAVE: ALZHEIMER. DEMÊNCIA. DOENÇA CRÔNICA. DELIRIUM
__________________________
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro
Rua Projetada, 101 - Conviver
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alinnedayse13@gmail.com
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TERAPIA MANUAL NO TRATAMENTO DA CERVICALGIA
Pedro Samuel Rodrigues Rêgo-FAESF
Marya Clara de Araújo Brandão-FAESF
Alyane Osório Rocha-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo-FAESF
Thaylon Evelyn Motta-FAESF

A dor cervical é ocasionada na maioria das vezes por alterações mecânico-posturais artroses, hérnias e
protusões discais, artrites, espondilites ou espasmos musculares, causando repercussões ortopédicas,
reumatológicas ou até neurológicas. as cervicalgias são comuns em diversas faixas etárias de ambos os sexos,
possuindo elevada predominância nas síndromes dolorosas corporais, sendo a segunda maior causa de dor
na coluna vertebral, perdendo apenas para a dor na região lombar. Dentre diferentes técnicas a pompage,
liberação miofascial e a quiropraxia, como métodos de terapia manual vem sendo utilizadas por
fisioterapeutas em todo Brasil. O presente trabalho tem como objetivo demostrar através de um
levantamento bibliográfico o uso da terapia manual no tratamento da cervicalgia, mas precisamente a
utilização de recursos técnicos como a pompage, liberação miofascial e a quiropraxia, como forma de
amenizar dores da coluna cervical. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo como base de
pesquisa as vertentes teóricas de vários autores que escreveram sobre o assunto abordado. Os resultados
indicam que essas técnicas, que se dedicam ao diagnóstico, tratamento e prevenção de alterações do sistema
músculo-esquelético e os efeitos destas sobre o sistema nervoso e a saúde em geral, sem uso de drogas ou
cirurgia, têm sido indicadas como coadjuvantes no tratamento da cervicalgia, aumentando a preservação da
saúde, com redução da dor e do desconforto das pessoas que sofrem com a cervicalgia. Portanto, podemos
então confirmar que o uso da terapia manual, utilizando recursos como a pompage, liberação miofacial e a
quiropraxia ,mostra-se ser eficaz no tratamento da cervicalgia.
PALAVRAS-CHAVE: Pompage. Liberação miofascial. Quiropraxia.
__________________________
PEDRO SAMUEL RODRIGUES RÊGO
CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO Q J CASA 12, 12 - São borja
FLORIANO-PI CEP: 64808030 E-mail: psamuelrr@hotmail.com
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INFLUÊNCIA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO AVANÇO DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Railton Weslley Pereira do Nascimento-SERPRO
Rafael Borges Pinheiro Sena-SERPRO

INTRODUÇÃO: Com o passar dos anos a sociedade brasileira passou por diversas transformações em seus
costumes. Na educação, entre outros fatores que influenciaram nestas mudanças estão as tecnologias da
informação e comunicação, que nos possibilitaram conhecer recursos para a utilização da educação a
distância. A tendência no aumento da utilização da modalidade de educação a distância baseada na internet
pode ser explicada se for considerada a constante necessidade de acesso ou renovação do conhecimento.
Esta necessidade é exigida de todos os indivíduos da sociedade da informação ou do conhecimento, que
devem participar de um processo de aprendizagem e atualização contínua durante toda a vida. OBJETIVO: O
objetivo desse estudo é mostrar o paralelismo entre os avanços e novos acessos a tecnologias da informação
e comunicação com a ampliação de matriculas na modalidade de educação a distância. MÉTODO: Foi
realizado um estudo descritivo exploratório, na modalidade revisão bibliográfica, utilizando dados de artigos
de estudiosos da temática dispostos em sites e informações extraídas de publicações de órgão oficiais do
governo federal. RESULTADOS: O estudo permitiu observar que há um paralelo entre o aumento do número
de matrículas voltado para a educação a distância com a ampliação de pessoas e/ou domicílios com o acesso
à internet. Partindo desta concepção a educação a distância passou a ser desenvolvida tanto pela iniciativa
privada como por políticas públicas a fim de tornar o conhecimento acessível a todos que desejarem,
tornando-se a modalidade de ensino que mais cresce no país, e que, desde então, tem sido objeto de
discussão por parte dos estudiosos, das autoridades educacionais, das instituições de ensino, dos
professores, dos alunos e da sociedade de modo geral. CONCLUSÃO: A educação a distância se utiliza de
tecnologias e de metodologias específicas que ultrapassam obstáculos temporais e geográficos para a
construção e democratização do aprendizado.
PALAVRAS-CHAVE: Educação a distância. tecnologia da informação e comunicação. democratização do
aprendizado
__________________________
Railton Weslley Pereira do Nascimento
Rua Antonio Luis Reis, 255 - Caixa Dagua
Floriano-PI CEP: 64806045 E-mail: railtonweslley1990@gmail.com
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INDICAÇÃO TERAPÊUTICA DO ÓLEO DE COPAÍBA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Luanna Salgado de Carvalho-FAESF
Anna Beatriz Andrade Silva-FAESF
Thaynara Lima Duarte-FAESF
Pedro Victor Rodriguês da Silva-FAESF
Letícia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

O óleo de copaíba - Copaifera langsdorffi é bastante utilizado pela população devido suas indicações
terapêuticas anti-inflamatórias e cicatrizantes. Partindo desta primicia enfatiza-se a sua utilização pela
população que não tem acesso a produtos farmacêuticos e aos serviços de saúde, utilizando-se apenas do
conhecimento popular. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão de literatura a cerca das
indicações terapêuticas do óleo essencial de copaíba, através de levantamento bibliográfico compreendendo
o período de 2016 a 2018, utilizando-se uma revisão sistemática sobre as indicações terapêuticas,
propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes do óleo de copaíba, onde foram encontrados 166 artigos no
Google acadêmico sobre o poder anti-inflamatório do óleo de copaíba, sendo na sua maioria na área
medicinal. Os estudos demonstram a utilização do óleo de copaíba para o tratamento de várias patologias
como cistites, bronquites, diarréias crônicas, reumatismo, psoríase, e atividades antitumorais contribuindo
também para o processo de cicatrização. Tais indicações terapêuticas se devem à presença dos compostos
químicos hidrocarbonetos e cariofileno. A aplicação do óleo de copaíba pode ser por via oral ou tópica in
natura ou em pomada conforme apresentado nas literaturas pesquisadas. A inflamação é um processo
profundamente prejudicial à saúde e com isso é necessário a utilização de um produto anti-inflamatório e
cicatrizante como o óleo de copaíba. Essa propriedade do óleo essencial de copaíba foi legitimada através de
muitos estudos encontrados na literatura. Desse modo, a partir dos resultados obtidos em pesquisas inferese que este óleo é eficaz e seguro no tratamento de enfermidades cutâneas inflamatórias e é de fácil acesso
a população, fator que favorece o seu uso popular.
PALAVRAS-CHAVE: óleo de copaíba. indicação terapêutica
__________________________
Luanna Salgado de Carvalho
Avenida Dirceu Arcoverde, 1945 - Via Azul
Floriano-PI CEP: 64806635 E-mail: luannasalgado@gmail.com
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TERAPIA MANUAL NA LOMBALGIA
Thaylon Evelyn Mota-FAESF
Bruna Ryama Evelyn Mota-FAESF
Pedro Samuel Rodrigues Rêgo-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF

Este artigo trata-se de uma revisão da literatura e tem como objetivo analisar a eficácia das terapias manuais
na lombalgia aguda e cronica. Metodologia: foi elabora uma pesquisa de revisão de literatura nas bases de
dados Google acadêmico, Scielo e aplicadas a slides de fisioterapia, medicina, livros e revistas cientificas no
período compreendido 2004 a 2016. Após a seleção de todo material literário foram excluídos os estudos
cuja amostra não era exclusivamente de de indivíduos com lombalgia e cuja a intervenção não apresentasse
uma modalidade de terapia manual. Os títulos, resumos e introdução de todos os artigos identificados na
busca eletrônica foram lidos e revisados. Objetivo: o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão
sistemática da literatura sobre a eficiência da terapia manual no tratamento da lombalgia aguda e cronica.
Resultados: os resultados sugerem que a terapia manual seja eficaz na redução da dor e melhora a função
em indivíduos com dor lombar subaguda e cronica a curto prazo e a longo prazo. Entre tanto a maioria dos
resultados não descrevem as características clinicas que os indivíduos se encontram o que podem interferir
na dor cronica e que respondem melhor a terapia manual. Considerações finais: foi observado que a
lombalgia é um sintoma preocupante na sociedade atual visto que grande prevalência das múltiplas
patologias de base e a incapacidade laboral que esta acarreta e que apesar dos vários ensaios clínicos
existentes na literatura sobre este tema, ainda não esta totalmente esclarecido a eficiência da terapia manual
no tratamento da lombalgia.
PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia. Mobilização articular. Terapia manual.
__________________________
Thaylon Evelyn Mota
Rua João Chico, 798 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800280 E-mail: thaylon.mota@hotmail.com
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HIPERTENSÃO
Kamila Maia Araujo-FAESF
Conceição ceanny formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Thaís bispo ramos-FAESF
Fabyula cabedo Ribeiro Vasconcelos-FAESF
PRISCILA de sousa nascimento-FAESF

INTRODUÇÃO: “A hipertensão é uma condição clínica multi-fatorial caracterizada por níveis elevados e
sustentados de pressão arterial”. OBJETIVO :compreender e buscar dados com modelos descritivas na
doença do paciente.METODOLOGIA: trata-se de um estudo de caso , com ênfase no histórico de enfermagem
e na fisiopatologia da doença atual e diagnóstico. RESULTADO E DISCUSSÃO: M.C.D.S , 74 anos , aposentada
, viúva , apresenta diagnóstico médico de hipertensão faz uso atualmente de medicamentos como
hidroclorotiazida, captopril, mora de aluguel em zona urbana , encontra-se orientada , consciente,
higienizada , sono e repouso satisfatório , relata hábitos alimentares com ingestão de frutas e verduras,
diurese e evacuações presente , deambula com auxílio , apresenta trombose nos membros inferiores, pele
hidratada, mucosa corada , nega alergia . Hipertensão arterial é defina como pressão arterial sistólica
superior a 140mmhg e pressão diastólica superior a 90mmhg com base em duas ou mais medidas. A
hipertensão primaria refere-se a hipertensão sem nenhuma causa definida, quanto a secundaria cuja causa
é identificada. Diagnostico de enfermagem estilo de vida sedentário , mobilidade física prejudicada , risco
para quedas.Intervenções de enfermagem providenciar consulta com nutricionista visando melhor
alimentação, ressaltar o controle hipertensivo com modificações no estilo de vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS :
foi de extrema importância a realização desse estudo de caso, ressaltando a importância da informação da
manutenção de uma vida saudável evitando possíveis complicações.

PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão .assistência de enfermagem.diagnostico.
__________________________
kamila maia araujo
rua frutuoso pacheco, 104 - catumbi
floriano-PI CEP: 64806230 E-mail: kamila.araujo.m@hotmail.com
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VANTAGENS DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Railton Weslley Pereira do Nascimento-SERPRO
Rafael Borges Pinheiro Sena-SERPRO

INTRODUÇÃO: É notório que houve um aumento nos tipos e número de serviços realizados por meios
eletrônicos no âmbito da administração pública, com esse aumento vem a preocupação com a segurança
digital, principalmente na garantia da titularidade do serviço, ou seja, garantia do não repúdio. A certificação
digital vem se consolidando como uma tecnologia eficaz para identificar os participantes de uma
comunicação pela Internet e para comprovar autenticação em sistemas, assinatura de documento e
contratos digitais como também a autoria de documentos eletrônicos, o que permite criar inúmeras soluções
e implementar serviços pela rede com segurança. OBJETIVO: O objetivo desse estudo é mostrar as vantagens
da implementação da certificação digital na administração pública. MÉTODO: Foi realizado um estudo
descritivo exploratório, na modalidade pesquisa bibliográfica, utilizando dados extraídos de publicações de
órgão oficiais do governo federal. RESULTADOS: A implementação da certificação digital nos órgão públicos,
apresenta como alternativa viável para o fim à papelada garantindo a segurança na identificação e
acelerando os processos burocráticos, pois o mesmo funciona como uma identidade virtual que permite a
identificação segura e inequívoca do autor de uma mensagem ou transações feita em meios eletrônicos e a
segurança da assinatura digital é a mesma da oferecida pelos cartórios tradicionais, desde que o certificado
digital seja emitido por uma entidade reconhecida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o
ITI. Podemos observar também que o governo federal está ampliando a implementação desta tecnologia,
com a autenticação de usuários a sistemas da administração pública exclusivamente com certificado digital.
CONCLUSÃO: No Brasil, o uso desta tecnologia é uma realidade com mais de 6 milhões de certificados digitais
ativos e esse número só aumenta com a popularização da tecnologia, o que possibilita o surgimento de novos
serviços com sua utilização com autenticidade, integridade, confiabilidade e o não repúdio.
PALAVRAS-CHAVE: administração pública. certificação digital. segurança da informação
__________________________
Railton Weslley Pereira do Nascimento
Rua Antonio Luis Reis, 255 - Caixa Dagua
Floriano-PI CEP: 64806045 E-mail: railtonweslley1990@gmail.com
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DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL
Priscila de Sousa Nascimento-FAESF
Ana Maria de Araujo Dias-FAESF
Ivania da Penha França-FAESF
Thais Bispo Ramos-FAESF
Kamila Maia Araujo-FAESF

Introdução: A Doença Hemolítica Perinatal é um distúrbio no sangue do feto, que ocorre devido a
incompatibilidade entre o grupo sanguíneo da mãe Rh negativo e do feto Rh positivo. Ao entrar em contato
com o sangue do feto (sensibilização), a mãe produz anticorpos anti-Rh, que causam a destruição das
hemácias fetais e consequentemente, o aparecimento da anemia hemolítica. A doença já foi uma das
maiores causas de mortalidade e morbidade perinatal, no entanto, a prevenção à sensibilização materna por
meio da administração da imunoglobulina anti-Rh (Rhogam) disponibilizada no serviço público para
gestantes Rh negativas, tem contribuído para a redução desses índices. Objetivo: Realizar um levantamento
bibliográfico sobre a importância da enfermagem acerca da doença hemolítica perinatal. Metodologia: Para
a elaboração desta revisão bibliográfica, foi realizada busca a partir de livros, caderno da atenção básica 32
e bases de dados Scielo e Google acadêmico, onde foram utilizados 03 artigos dentre os 10 selecionados pela
base de dados. Durante a busca nas bases de dados, foram utilizados os descritores: doença hemolítica,
perinatal. Resultado e discussão: O enfermeiro tem importante papel na prevenção e no diagnóstico que
antecipe à DHP. Solicitado teste de Coombs indireto: Se for negativo, deve-se repeti-lo a cada 4 semanas, a
partir da 24ª semana; quando for positivo, deve-se referir a gestante ao pré-natal de alto risco. Com os
cuidados na realização no pré-natal que permitirá o acompanhamento adequado às gestantes com fator Rh
negativo, esclarecendo as gestantes de como e por que ocorre a isoimunização, as complicações da doença,
e a importância da profilaxia com o soro anti-RhD. Conclusão: Contudo, conclui-se que o enfermeiro tem um
importante papel na prevenção e no tratamento da doença hemolítica, sendo necessário significativo
embasamento científico para dar informações adequadas, realizar os procedimentos com habilidades
técnicas, evitando complicações.
PALAVRAS-CHAVE: doença hemolítica, perinatal
__________________________
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO
rua hermano brandão, 1428 - irapua 1
FLORIANO-PI CEP: 64800335 E-mail: prisnas.sousa@gmail.com
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OS RISCOS ASSOCIADOS A UTILIZAÇÃO INDISCRIMINADA DE ANTI-INFLAMATÓRIOS POR IDOSOS
NO BAIRRO REDE NOVA NO MUNICIPIO DE FLORIANO - PI
Jailma Maria da Silva-FAESF
ana clésia tavares dos reis-FAESF
leticia cavalcante nolêto-FAESF

Os AINES, são um grupo de fármacos comumente prescritos em todo o mundo e estão entre os mais
utilizados nas práticas de automedicação, podendo ocasionar vários danos à saúde, visto que os idosos
apresentam várias alterações e suas funções fisiológicas e físicas, além da presença de múltiplas patologias
levando os mesmos a utilização da polifarmácia. O presente trabalho teve por objetivo descrever os riscos
associados a utilização indiscriminada de medicamentos anti-inflamatórios pelos idosos. Utilizou-se uma
ficha de coleta de dados previamente elaborada contendo perguntas objetivas e abertas, sendo aplicada com
idosos do Bairro Rede Nova com faixa etária de 53 a 80 anos de idade no município de Floriano-PI, no período
de agosto à setembro de 2017. A grande maioria dos idosos relataram que adquirem os medicamentos em
drogaria, como riscos associados a automedicação eles apontaram a queixa de dor de cabeça como sendo a
principal e, dentre os anti-inflamatórios mais utilizados foi a dipirona seguida de neosaldina. Pode-se concluir
que os idosos mesmo sendo uma população polimedicada realizam a automedicação sem a orientação de
profissionais da saúde, e com isso podem agravar ou ocasionar outros problemas de saúde. O uso
indiscriminado dos anti-inflamatórios de uma maneira em geral é considerado preocupante, pois os mesmos
trazem ricos a saúde da população, em especial os idosos. Há uma grande necessidade de trabalhos de
conscientização para os idosos no que diz respeito a prática da automedicação e o incentivo a busca de
acompanhamento médico ou farmacêutico para orientações, como também a melhor forma de
farmacoterapia diante dos sinais e sintomas apresentados.
PALAVRAS-CHAVE: Anti-Inflamatório. Idoso. Uso Indiscriminado.
__________________________
JAILMA MARIA DA SILVA
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA, 3200 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jailmamsf@gmail.com
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EFEITOS DO PEELING QUÍMICO EM TRATAMENTO DE MANCHAS NO ROSTO
Bruna Ryama Evelyn Mota-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Thaylon Evelyn Mota-FAESF
Maria Francielica da Costa Cruz-FAESF

A palavra ''peeling'' vem do inglês "to peel" , que significa ação de pelar ou descamar. Atualmente o peeling
é um dos tratamentos faciais mais populares e seus efeitos tem atraído bastante os olhares de homens e
mulheres que buscam soluções para problemas de pele com manchas , cicatrizes e principalmente sinais de
expressão. A utilização de ácidos nas alteações estéticas vem se tornando cada vez mais utilizado em
tratamentos faciais. Para comprovar sua eficacia e segurança varias pesquisas vem sendo realizadas. O
objetivo desse estudo é o de realizar um levantamento bibliográfico a repeito da utilização de peeling
químico nos tratamentos faciais, evidenciando assim sua eficacia e os objetivos específicos são: descrever
como é feito o procedimento de peeling facial, descrever o tipo de acido utilizado nos peelings no rosto,
descrever a eficacia dos peelings faciais no tratamento de deformidades da pele . Metodologia: revisão
bibliográfica foi efetuada com base nas bases de dados, google acadêmico, scielo e ampliada em sites que
tratam sobre o assunto , abrangendo o período de 2004 a 2017. Resultados: identificou-se que os peelings
químicos apresentam resultados satisfatórios nos seguintes distúrbios de pele, lesões epidérmicas, manchas,
cicatrizes, discromia actínicas, rugas moderadas e profundas, queratoses e outra imperfeições da pele. os
agentes empregados para a realização desses procedimentos são: acido glicólico, acido retinoico, acido
salicílico, acido fítico, acido Kongico , acido tricloroacético, acido carbocíclico e fenol. considerações finais: os
estudos demonstraram poucos critérios de avaliação e pouco descrevem o tipo de peeling utilizada nos
tratamentos
PALAVRAS-CHAVE: peeling químico. manchas na pele . ácidos
__________________________
Bruna Ryama Evelyn Mota
Rua João Chico, 798 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800280 E-mail: bruna.evelyn27@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS
Janaina Maria Malheiros e Silva-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante - FAESF
Fabiola Cabedo Ribeiro Vasconcelos-FAESF
Mirleny Dos Santos Lemos-FAESF
Marcelly Pereira da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: Diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de glicose no
sangue, decorrentes dos defeitos na secreção e\ou na ação da insulina. OBJETIVO: aplicar o processo de
Enfermagem ao paciente acometido de diabetes tipo II. METODOLOGIA: trata-se de um estudo de caso com
ênfase no histórico de enfermagem, na fisiopatologia e diagnostico atual de enfermagem. RESULTADO E
DISCUSSÃO: A.S.M, 80anos, de cor branca, casada, aposentada, com diagnóstico médico de diabetes mellitus.
Durante a visita domiciliar, a paciente refere queixas álgicas em articulações, polaciúria, caminha com auxílio
de bengala, faz uso de hipoglicemiante oral (dicazid 30mg), parcialmente dependente, no momento
encontra-se higienizada, com sono e repouso satisfatório, possui uma alimentação variada, com restrições
recomendadas para diabéticos. Ao exame físico: eupneica, afebril, hipertensa, PA:140x70mmHg. É uma
doença metabólica complexa caracterizada por uma diminuição da secreção pancreática de insulina é uma
diminuição da ação da insulina nos órgãos periféricos, resultando em hiperglicemia glicotoxidade. A
resistência à insulina é inicialmente observada no tecido muscular, onde concentração crescente de insulina
e necessária para permitir a captação de glicose pelo miócito. Estabelecendo-se assim os diagnósticos e
intervenções de enfermagem: Riscos para lesões relacionados com as complicações do diabetes mellitus;
Déficit de conhecimento relacionado com a falta de conhecimento sobre o diabetes mellito e seu tratamento
complexo. Intervindo de forma em que os pacientes administre insulina ou um agente ante diabético oral de
acordo com a prescrição. Fique atenta para sinais de neuropatia diabética. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante
disso, considera-se a importância de educação em saúde como método de prevenção e conhecimento
relacionado a patologia e da aplicação do processo de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes. Diagnostico. Intervencao.
__________________________
Janaina Maria Malheiros e Silva
Rua José Demes, 406 - Irapua II
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: janainamalheiros@bol.com.br
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ALTERNATIVAS SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Giovanna Tainara de Morais Sousa-FAESF
Bárbara Ribeiro dos Reis Teixeira-FAESF
Demerson Wallace Miranda e Sousa-FAESF
Othon Henrique Sousa Costa-FAESF
Luanna de Carvalho Santos-FAESF

A construção civil sempre existiu para satisfazer as necessidades humanas, porém ela não pode comprometer
as gerações futuras. Dessa maneira, é cada vez maior a preocupação em desenvolver alternativas que possam
garantir além da qualidade de vida, preservação do meio ambiente e conservação dos recursos naturais, já
que a construção civil é um grande causador de impactos ao ambiente. O presente trabalho tem como
objetivo propor alternativas sustentáveis para integrar as construções, a fim de reduzir seus impactos
ambientais. Justifica-se a necessidade de tal análise pelo fato da extrema importância da implantação dessas
medidas para diminuir a agressão ambiental. A metodologia aplicada é de caráter qualitativo baseado a
pesquisas bibliográficas em livros e artigos acadêmicos, sendo eles CORRÊA (2009) e BALDESSAR (2012).
Através da pesquisa foram encontradas opções que além de serem sustentáveis, barateiam a obra e podem
aceleram seu processo. O telhado verde e jardins verticais são alternativas, nos quais consiste a construção
de coberturas e paredes em edifícios ou casas com vegetações, facilitando o gerenciamento das águas
pluviais, mitigação da poluição atmosférica, proporciona um ambiente mais fresco, além de promover o
reequilíbrio ambiental. No lixo das edificações são desperdiçados diversos materiais que podem ser
reaproveitados, como escombros para fabricação de blocos e tijolos, restos de concreto podem ser reciclados
para fabricação do concreto sustentável, agregados de telhas podem ser moídos para fabricação das
mesmas. Grande parte dos processos de sustentabilidade na construção civil são alternativas de fácil
execução e economicamente viável. Suas aplicabilidades evitam grande parte do desperdício de materiais,
reduzindo custo, alcançando-se benefícios ambientais. Dessa forma, o objetivo de se obter edificações
sustentáveis é buscar o desenvolvimento tecnológico também, no intuito de atender as necessidades
principais dos seres humanos visando à preservação dos recursos naturais renováveis e de baixo custo, assim
alcançando o equilíbrio ecológico e sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Engenharia Civil.Construção Sustentável.Sustentabilidade.
__________________________
Giovanna Tainara de Morais Sousa
Praça Francisco Nunes, 958 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800137 E-mail: giovanna_tainaram@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO SOBRE CÂNCER DE MAMA
Thalytta Joara Santos-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Iandra de Jesus Fontes-FAESF
Laís Aparecida da Costa Alves-FAESF

INTRODUÇAO: O câncer de mama é o crescimento descontrolado de células da mama que adquirem
características anormais, estas causadas por uma ou mais mutações no material genético da célula.
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, na fisiopatologia da doença e
diagnostico de enfermagem. RESULTADO E DISCUSSÃO: I.P.S, 80 anos, consciente, orientada, hipertensa,
deambulando com auxilio, higienizada, sono e repouso satisfatório, relata não praticar exercícios físicos, não
segue dieta prescrita, faz ingestão de alimentos desapropriados para suas comorbidades, micções e dejeções
presentes. Ao exame físico: taquicardia, afebril, eupneia, couro cabeludo íntegro e sem sujidades, pele
pegajosa e desidratada. Ausculta Cardíaca: bulhas normofoneticas em 2 tempos, Ausculta Respiratória:
movimentos ventriculares presentes, Ausculta Abdominal: Ruídos hidroaéreos presentes. De acordo com o
Instituto Nacional do Câncer, é o câncer que mais causa mortes e o mais comum nas mulheres brasileiras.
DIAGNÓTICOS DE ENFERMAGEM: baixa autoestima, relacionada a exposição de situações traumáticas.
Ansiedade, caracterizada por medo. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Esclarecer ao paciente sobre a
doença e tratamento, a promoção do autocuidado, o apoio emocional, o alívio da dor, complicações, além
de todo incentivo e coragem que o paciente necessita para enfrentar o câncer e suas consequências.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Evidenciou-se a importância da assistência de enfermagem em incluir medidas de
prevenção da doença ou minimizar a angustia referida pela mulher diante do diagnóstico, assistir a mulher,
de forma humanizada e continua.

PALAVRA-CHAVE: CÂNCER DE MAMA, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, NEOPLASIA, DIAGNOSTICO.

__________________________
Thalytta Joara Santos
Avenida Henrique Coelho, 317 - centro
São João do Piaui-PI CEP: 64760000 E-mail: thalyttajoara@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS
Tainara de Sousa Batista-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Alex Douglas Nôleto Da Cruz-FAESF
Rosangela Alves Ferreira-FAESF

INTRODUÇÃO: O diabetes melitus, comumente designado como diabetes, abrange um grupo de,doenças
metabólicas, caracterizadas por níveis elevados de glicose no sangue(hiperglicemia), devido a defeitos na
secreção ou na ação da insulina ou em ambas. 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,fisiopatologia da doença atual e diagnostico de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
L.N.A, 62 anos, aposentado, casado, diabético, faz uso de medicamento continuo,não higienizado, sono e
repouso satisfatório, não pratica exercícios físicos, boa alimentação. Ao exame físico encontra-se
normotenso, normosfigmo, afebril, eupneico, estado nutricional adequado, orientado, deambulando, couro
cabeludo integro, ausculta cardíaca com ritmo normal, ausculta pulmonar normal, membro superior
esquerdo com hemiparesia, pulsos periféricos palpáveis, Interação social anormal. . 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. Diagnostico de enfermagem: Déficit no autocuidado para banho relacionado a
diminuição de motivação, Mobilidade física prejudicada relacionado a prejuízos neuromusculares, Risco de
infecção relacionado a alteração da integridade da pele.Intervenções de enfermagem: Orientar o paciente a
manter uma boa higiene, evitando possíveis lesões na pele, promover ao máximo o autocuidado eficiente,
orientar sobre complicações da doença. Considerações finais:Diabetes é um importante problema de saúde
que pode esta afetando qualquer faixa etária, é importante que o enfermeiro tenha conhecimento sobre a
patologia para que elabore um plano de cuidado voltado a sistematização da assistência de enfermagem.

PALAVRAS-CHAVE: DIABETES MELLITUS.ASSISTÊNCIA DE ENFEMAGEM.ENVELHECIMENTO
__________________________
Tainara de Sousa Batista
Rua São Domingos, 125 - Viazul
Floriano-PI CEP: 64806655 E-mail: tainarasousa2008@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: DIABETES
Fabiola Cabedo Ribeiro Vasconcelos-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Silva Cavalcante -FAESF
Marcelly Pereira Da Silva-FAESF
Kamila Maia Araújo-FAESF
Janaina Maria Malheiros Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: É uma doença crônica causada por deficiência ou resistência à insulina, caracteriza-se por
distúrbios no metabolismo por níveis elevados de glicose no sangue devido a defeitos na secreção ou na ação
da insulina. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, ênfase na fisiopatologia da doença atual e no diagnóstico de
enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÕES M.V.S.C, 75 anos, aposentada, casada, comerciante, com
diagnostico de diabetes mellitus. Faz uso de hipoglicemiante oral (metformina de 850mg) encontrava-se
higienizada, com sono e repouso satisfatório, dieta restrita, refere constipação. Ao exame físico: edema e
sinais flogísticos MMII, hipertensa PA: 130X70 mmHg, Glicemia 257mg/dl. Diabetes é uma síndrome
caracterizada por ausência relativa ou absoluta de insulina, pelas alterações do metabolismo de carboidratos,
proteínas e gorduras. As alterações nos níveis da insulina podem ser devidas a produção de antagonistas que
inibem sua ação, onde a interferência de outros hormônios, a diminuição ou ausência de receptores para
este hormônio ou mesmo a sua incapacidade de produção pelos pâncreas. DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM:
Incapacidade de eliminar as fezes relacionados a hábitos alimentares deficientes. Constipação relacionada a
mudanças recentes de ambiente, manifestada por incapacidade de eliminar fezes.INTERVENÇÃO DE
ENFERMAGEM: Aumentar a ingesta hídrica, orientar o paciente sobre os alimentos específicos que auxiliam
na promoção da regularidade intestinais, proporcione cuidados meticulosos com a pele principalmente para
as pernas e os pés. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o diabetes é uma doença de saúde pública que
acarreta significativas consequências nos indivíduos e famílias. A enfermagem é de suma importância para
realizar o controle dessa doença.

PALAVRAS-CHAVE: ESTUDO DE CASO:DIABETES MELLITUS
__________________________
Fabiola Cabedo Ribeiro Vasconcelos
BR 343, 1025 - Irapua II
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: fabiola.gata17@hotmail.com
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CONHECIMENTO DOS ADOLESCENTES SOBRE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA
Isadora Gomes de Sousa Lima-FAESF
Fernanda Leite De Souza-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF
Kayrone Dias Carvalho-FAESF
Marineide Alves Coelho-FAESF

Introdução: A adolescência é tida como uma fase de complexas e complicadas evoluções físicas, sociais e
desenvolvimento psicoemocional. A sexualidade na adolescência é um tema controverso retratado como um
problema de saúde pública. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi conhecer o que há de atualizado na
literatura sobre o conhecimento dos adolescentes sobre métodos contraceptivos. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica cuja busca de artigos, publicados entre 2013 e 2018, nas bases de dados BIREME,
ScIELO, BVS e Bibliográficos utilizando – se descritores como “contracepção”, “métodos contraceptivos”,
“adolescentes”, “puberdade”, “sexualidade na adolescência. Foram utilizados 10 artigos, onde encontrou-se
informações atualizadas. Resultados: A adolescência é um período de crescimento e desenvolvimento do ser
humano, notáveis por múltiplas modificações físicas, psíquicas e sociais. A puberdade é o estágio de
maturidade sexual que, caracteristicamente, tem início entre as idades de 10 e 14 anos e se prolonga até o
meio ou fim da adolescência. Apesar de que os métodos contraceptivos encontrem-se acessíveis
gratuitamente na rede pública de saúde, os jovens têm necessidade de orientações claras a seu respeito. O
modo adequado de uso é relevante para que se alcance sucesso na prevenção de gravidez e doenças sexuais
na adolescência. Conclusão: O profissional de saúde se faz importante para esclarecer dado sobre os variados
métodos de contracepção. A pesquisa permitiu atualizar conhecimento e refletir sobre a importância da
educação em saúde. É imprescindível um empenho integral dos profissionais da saúde com a educação para
disseminar
conhecimento.
Palavras-chave: Métodos contraceptivos, adolescência, puberdade, sexualidade
PALAVRAS-CHAVE: MÉTODOS CONTRACEPTIVOS. ADOLESCÊNCIA. PUBERDADE. SEXUALIDADE.
__________________________
Isadora Gomes de Sousa Lima
loteamento conviver, 24 - meladão
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: isadora_gomessousa@outlook.com
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UMA ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE O MYCOBACTERIUM LEPRAE (BACILO DE HANSEN)
Priscila de Carvalho Soares-FAESF
Alyane Osório Reis Menes-FAESF

Introdução: A hanseníase é uma doença infecto - contagiosa de evolução crônica que se manifesta,
principalmente, por lesões cutâneas com diminuição de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Tais
manifestações são resultantes da ação do Mycobacterium leprae (M. leprae), agente causador da doença de
Hansen, em acometer células cutâneas e nervosas periféricas, Durante os surtos reacionais, vários órgãos
podem ser acometidos, tais como, olhos, rins, supra-renais, testículos, fígado e baço . Objetivo: descrever as
características clinicas e epidemiológicas da mycobacterium leprae. Métodos: A presente pesquisa foi
realizada através de uma revisão bibliográfica com a utilização de bases eletrônicas Lilacs,Scielo e Google
Acadêmico. Com o objetivo de descrever sobre mycobacterium leprae e as formas de tratamentos utilizados
para tratar essa bactéria. foram utilizadas como estratégias de busca as palavras-chave: Hanseníase.
Mycobacterium leprae. Tratamento.na pesquisa utilizou-se artigos do ano de 2010 á 2018. Resultados: Os
pacientes devem ser tratados em regime ambulatorial.Nos serviços básicos de saúde, administra-se uma
associação de medicamentos, a poliquimioterapia (PQT/OMS). eliminar o bacilo e evita a evolução da doença,
prevenindo as incapacidades e deformidades por ela causadas, levando à cura. É administrada através de
esquema padrão, de acordo com a classificação operacional do doente em paucibacilar e multibacilar
.Considerações finais:Com base na literatura estudada considera-se que embora os medicamentos utilizados
para o tratamento da hanseníase tragam graves efeitos colaterais, favorecendo o abandono do mesmo e a
formação de bactérias resistentes e por consequência o crescimento de epidemias,a PQT tem se mostrado
bastante eficaz e com uma duração limitada, gerando uma maior colaboração a essa terapêutica no
tratamento da hanseníase com raras recidivas.
PALAVRAS-CHAVE: Hanseníase. Mycobacterium leprae. Tratamento.
__________________________
PRISCILA DE CARVALHO SOARES
CONJUNTO PARAISO QB, 09 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: priscila.carvalhoo@outlook.com
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM COM PACIENTE ACOMETIDO POR DIABETES MELLITUS TIPO 2 E
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Tamiris Raquel Borges Leal-UFPI
Rayla Caroline Carvalho Reis-UFPI
Celana Marques de Camarço Leal-SEMUSA

INTRODUÇÃO: O Brasil tem passado por um processo de transição epidemiológica, com as Doenças Crônicas
Não Transmissíveis tornando-se a principal causa de morbimortalidade e acarretando importante impacto
econômico. A Hipertensão Arterial (HA) e o Diabetes Mellitus (DM), inserem-se nesse contexto. As
complicações decorrentes do descontrole dessas enfermidades geram impactos negativos tanto na
qualidade de vida dos indivíduos acometidos, quanto no sistema de saúde. OBJETIVO: descrever a
experiência das intervenções de enfermagem a uma idosa diagnosticada com HA e DM . MÉTODOS: Trata de
um relato de experiência de intervenções de enfermagem realizadas por acadêmicos a uma paciente com
HA e DM tipo 2 com os níveis pressóricos e glicêmicos descompensados. Foram realizados encontros durante
seis dias do mês janeiro do ano de 2017 na cidade de Picos-PI. No primeiro encontro realizou-se a coleta de
dados e logo após aplicou-se as etapas do processo de enfermagem. Foram realizadas visitas domiciliar para
o levantamento das necessidades do paciente, orientações sobre a importância de hábitos de vida saldáveis,
bem como, acompanhamento da evolução clínica do paciente por meio das aferições da pressão arterial e
glicemia capilar. Resultados: Notou-se o interesse da paciente para a que houvesse mudança nos seus hábitos
de vida, pois a mesma relatou a prática de exercícios físicos regulares, diminuição no consumo de frituras,
aumento de ingesta de frutas, verduras e água, além de se disciplinar quanto aos horários corretos das
medicações. Assim durante as intervenções identificou-se uma diminuição contínua dos níveis aferidos a
cada encontro. Conclusão: Após a aplicação do processo de enfermagem, observou-se uma necessidade de
um melhor acompanhamento a esse público, pois informações e orientações através de intervenções
promovem uma grande diferença na eficácia do tratamento medicamentoso, resultando assim na diminuição
e, ou cessação de complicações, melhorando assim a qualidade de vida desses pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial. Diabetes Mellitus. Enfermagem.
__________________________
Tamiris Raquel Borges Leal
Anelviario, 00 - Jureminha
Oeiras-PI CEP: 64500000 E-mail: raylacaruline@gmail.com
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ESTRESSE INFANTIL: A INTERFERÊNCIA NO DESEMPENHO ESCOLAR
Hélio Pereira da Silva-FAESF
Estefania Mesquita de Sousa Neto-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

Diante de várias transformações e demandas existentes no mundo atual, o estresse tem afetado tanto as
pessoas adultas como crianças. Percebe-se que as constantes cobranças e atividades para serem executadas
em um determinado espaço de tempo têm ocasionado um aumento significativo de crianças estressadas e
consequentemente a isso, tem afetado o desempenho escolar das mesmas. Segundo Lipp et al (2002)
diversos fatores internos e externos afetam o desempenho escolar das crianças, sendo que os fatores
internos são aqueles interpretados pela criança diante dos diversos acontecimentos vividos por ela e os
fatores externos são indicados no âmbito social, escolar e cultural familiar, por isso, as características, como
também os métodos utilizados pela escola. O presente estudo tem como objetivo geral apontar à luz das
literaturas a correlação entre o estresse infantil e a intervenção no desempenho escolar das crianças. A
metodologia utilizada foi de caráter bibliográfico, descritivo e exploratório. Percebe-se que quando as
crianças se envolvem em diversas atividades diariamente estas são acometidas por estresse infantil e isso
têm afetado o desempenho escolar individual e coletivo, pois uma sobrecarga de atividades faz com que as
crianças se sintam desmotivadas, cansadas, irritadas e até mesmo podendo levar a depressão e
consequentemente ao suicídio. Nesse sentido é de suma importância que os familiares e a equipe de
multiprofissionais da educação possam ficar atentos a qualquer sinal que indique uma potencialidade de
estresse infantil para que assim cada aluno possa ter um desenvolvimento pleno e não acometendo prejuízos
em todas as áreas de sua vida.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças. Estresse Infantil. Desempenho Escolar
__________________________
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
CONJUNTO CONVIVER, 101 - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliu19@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
Mirleny Dos Santos Lemos-FAESF
Conceicao Ceanny Formiga Silva Cavalcante-FAESF
Marcelly Pereira da Silva-FAESF
Thais Bispo Ramos-FAESF
Janaina Maria Malheiros e Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo.
É um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
cerebrovasculares e renais. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do
paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, na fisiopatologia e diagnostico atual de
enfermagem. RESULTADO E DISCUSSÃO: A.E.S, idoso, de cor pardo, viúvo, aposentado, com diagnostico
medico de hipertensão arterial sistêmica. Durante a visita domiciliar o paciente, relatou que fazia uso de
captopril 25mg (2x ao dia) e hidroclorotiazida 25mg (1x ao dia), paraplégico, parcialmente dependente.
Queixa-se de dispneia, disfagia e diurese em jato intermediário. Paciente hipertensivo com PA:140x70mmHg.
A hipertensão arterial pode resultar de aumento do debito cardíaco, aumento da resistência periférica
(constrição dos vasos sanguíneos). Para que ocorra hipertensão arterial deve haver alteração em um ou mais
fatores que afetam a resistência periférica ou debito cardíaco. Os aumentos do debito cardíaco estão
frequentemente relacionados com uma expansão do volume vascular. Estabelecendo assim os diagnósticos
e intervenções de enfermagem: Deglutição retardada por problemas de alimentação relacionados ao
comportamento; Incapacidade para executar auto higiene. Providenciar uma consulta com um nutricionista
para ajudar a desenvolver um plano visando melhorar o aporte de nutrientes; Orientar sobre importância
dos hábitos de higiene. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante disso, foi observado que os portadores de
hipertensão arterial sistêmica precisam de apoio e informações adequadas para que possam conviver com a
doença e superar as complicações por ela causadas.

PALAVRAS CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. DIAGNOSTICO. INTERVENÇÃO. ENFERMAGEM

__________________________
MIRLENY DOS SANTOS LEMOS
rua Andrade sobrinho 327, 327 - SAMBAIBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: htamirle@hotmail.com
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FISIOTERAPIA NOS CICLOS DOLOROSOS MENSTRUAIS
Larissa do Espírito Santos de Santana-FAESF
Uiara Beatriz Gomes de Oliveira-FAESF
Sheyla Fernanda da Silva Lima-FAESF
Natália Mourão de Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: O corpo da mulher entre a menarca, puberdade e menopausa passa por uma série de
alterações, uma delas é a menstruação que se caracteriza por um sangramento vaginal periódico. Todos os
meses no primeiro dia do sangramento vaginal que é a descamação da camada interna do útero conhecida
como endométrio, acontece uma série de alterações onde se inicia o ciclo menstrual preparando o corpo da
mulher para reprodução (BAUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010). Segundo Mieli e Cezarino (2007), a dismenorreia
afeta cerca de 90% das mulheres e dentre estas, cerca de 10% são afastadas do trabalho por até três dias ao
mês. OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo geral, analisar por meio de uma revisão bibliográfica a
eficácia da fisioterapia nos ciclos menstruais dolorosos. METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma
revisão bibliográfica, no qual foram selecionados artigos no banco de dados do UNASUS, SCHOLAR.GOOGLE
e SCIELO. Foram selecionados cerca de 10 artigos entre os anos de 2001 e 2018. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Para Carrol et al (2001) e Proctor et al (2005) os dados disponíveis sugerem que a TENS é eficaz para o
tratamento da menalgia, representando uma alternativa para mulheres que querem minimizar o consumo
de medicação. A termoterapia é um recurso que utiliza o calor como forma de tratamento, tendo como
efeitos a sedação de terminações nervosas, o relaxamento muscular e o aumento do fluxo sanguíneo causado
pela vasodilatação, levando à redução local da quantidade de metabólitos e contribuindo para o alívio do
espasmo (STARKEY, 2001; HAYES, 2002). Exercícios simples, principalmente para a região pélvica, para
melhorar a coordenação muscular, alongar delicadamente os músculos e promover o relaxamento destas
estruturas. (CARDOSO; LEME, 2003). CONCLUSÃO: O presente estudo ressalta o grande alívio da dor durante
os ciclos menstruais dolorosos através da intervenção fisioterapêutica, utilizando os recursos para analgesia.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA.DISMENORREIA.CICLOS
__________________________
Larissa do Espírito Santos de Santana
Loteamento Conviver, 24 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64808626 E-mail: larissasan15@hotmail.com
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CONHECIMENTO E PRÁTICA DE PROFISSIONAIS DO SEXO NA PREVENÇÃO DE AGRAVOS
RELACIONADOS À SAÚDE DA MULHER
Jeferson Barbosa De Oliveira-FAESF
Gustavo Caravalho Viana-FAESF
Josenice Maria De Sousa-FAESF
Ana Maria de Araujo Dias-FAESF

INTRODUÇÃO: A prostituição é considerada uma das praticas comerciais mais antigas da historia humana,
consiste em pratica sexual remunerada, que não requer nem um tipo de vinculo afetivo ou amoroso entre
os praticantes. Desde o inicio do desenvolvimento da profissão, as profissionais do sexo enfrentam
discriminação relacionado a representação social no qual estão incluídas. OBJETIVO: Objetivou-se Analisar o
conhecimento e prática de profissionais do sexo da cidade de Floriano PI sobre riscos e agravos a saúde da
mulher. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, de abordagem quantiqualitativa,
foi realizada no município de Floriano, em Casas de prostituição. No presente estudo a amostra foi
constituída por 12 profissionais do sexo, que estiveram dentro dos critérios de inclusão. Sendo preservado
todo aspecto ético preconizado pelas resoluções 466/2012, 510/2016,e 580/2018 do Conselho Nacional de
Saúde. RESULTADOS: Os resultados evidenciam uma prevalência de idade em média de 28,6 anos e variou as
idades entre 18 a 39 anos, na maioria solteira (66.7%), destacando entre elas a cor parda (58.3%). Em relação
ao nível de conhecimento sobre IST, é possível notar que essas mulheres possuem um conhecimento muito
superficial, o que as torna ainda mais suscetíveis ao adoecimento. Em relação à utilização dos serviços do
posto de saúde do bairro, 66.7% afirmou não utilizar tais serviços, sobre a existência de praticas de educação
em saúde por parte de profissionais de saúde para com as entrevistadas, a maioria (83.3%) afirmou não
existir. CONCLUSÃO: As mulheres que desenvolvem a prática do meretrício formam um grupo exposto a
elevado risco e agravos, o baixo conhecimento existente sobre infecções sexualmente transmissíveis e o
pouco desenvolvimento de atividades de educação em saúde agravam ainda mais o quadro.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: Profissionais do Sex. IST. Saúde da mulher.
__________________________
jeferson barbosa de oliveira
av. santos drumond, 13 - conjunto paraiso
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jefersonbarbosa2015@outlook.com
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ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS).
Alex Douglas Noleto-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Calvalcante-FAESF
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Rosângela Alves Ferreira-FAESF
Tainara De Sousa Batista-FAESF

INTRODUÇÃO: A pressão arterial (PA), aumentada é um fator de risco linear, contínuo e independente para
as doenças cardiovasculares. OBJETIVO: Promover melhoria e qualidade da paciente no quadro clínico
mediante diagnóstico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de Enfermagem,
fisiopatologia da doença e diagnóstico de Enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: S.U.C.S, 93 anos,
aposentada, orientada, consciente, viúva, diagnóstico médico de hipertensão arterial, faz uso diariamente
de medicamentos anti-hipertensivo, peso 81kg, altura 1,34mt, IMC, 45.1, apresentando sobre peso,
deambula prejudicada, moradia adaptada à prevenção de quedas, ativa, alimentação rica em legumes
verduras e proteínas, sono e repouso satisfatório, eliminações intestinais e urinárias presentes. A hipertensão
arterial pode resultar aumento do DC, da resistência periférica, constrição dos vasos sanguíneos ou ambos.
Ao exame físico, encontra-se pele e mucosa íntegra, afebril, sem alterações no exame físico, couro cabeludo
íntegro, palpação e percussão normais, verificação dos sinais vitais; PA: 160x90mmHg; P: 78bpm; T: 36°C; FR:
21rpm; FC: 82bpm. Diagnóstico de enfermagem, controle ineficaz a saúde, relacionados ao conhecimento
insuficiente do regime terapêutico, caracterizado por, dificuldade com o regime prescrito. Intervenções de
enfermagem, cuidados as medicações, acompanhamento e verificação da pressão arterial, adequação da
qualidade de vida e hábito alimentares saudáveis. Sobre peso, condição que o indivíduo acumula gordura
anormal ou excessiva para a idade e o gênero relacionado a distúrbio genético. Deambulação prejudicada, a
percorrer distâncias necessárias relacionadas a obesidade. Cuidado voltado para qualidade de vida e na
prevenção de fatores que acometer na vivencia, seguindo aos cuidados de enfermagem. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: O presente trabalho proporcionou mostra o conhecimento referente HAS, relatando a vivencia da
portadora, na qualificação e atenção aos cuidados.
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL-TAQUICARDIA
__________________________
Alex Douglas Noleto
Rua Roberto de Lotison, 91 - mANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: douglasnoleto12@outlook.com
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CONTABILIDADE PÚBLICA
Andreza Lima de Oliveira-FAESF
Beatriz Correia Da Silva-FAESF
Guilherme Dos Santos Miranda-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

A gestão pública tem um papel fundamental, pois organiza e controla a entidade, assim desempenha uma
administração com qualidade e obtém uma boa execução para a tomada de decisão, visando sempre ser a
mais transparente possível e agir com confiabilidade. O objetivo dessa pesquisa foi identificar os princípios
(confiabilidade e fidelidade) que foi aplicado em conjunto para que as empresas venham ter resultados
positivos. Tratou-se de pesquisa baseada por revisão bibliográfica de artigo referente ao tema selecionado
(Contabilidade pública) por meio de publicações eletrônicas (internet) pelo buscador Google acadêmico. Na
primeira pesquisa foram encontrados aproximadamente 507 artigos, após utilizar a busca por palavras-chave
e o ano (2017/2018) apareceram 37 artigos referentes ao tema, porém ao analisarmos os artigos percebemos
que só eram relevantes para o nosso trabalho 8 destes, pois os demais se referiam a outros pontos, como
por exemplo a gestão pedagógica e legislação na contabilidade pública. Pelos artigos analisados foi possível
observar a importância da contabilidade pública como também da gestão pública, controle interno e externo
para as empresas. Sendo que o interno verifica se as metas anteriores fixadas na lei orçamentária alcançaram
os resultados almejados, estimulando a ação dos órgãos públicos na verificação da eficiência das metas
adotadas na solução dos problemas constatados, e o controle externo é definido como um conjunto de ações
de controle desenvolvido por uma estrutura organizacional, contendo procedimentos, atividades e recursos
próprios, alheios às estruturas controladas, e que visa à fiscalização, verificação e correção dos atos. Diante
disso vemos que controle interno e externo e a gestão pública são necessários para contabilidade pública,
sendo importantes para as organizações seja elas com ou sem fins lucrativos e como ferramenta de uma
gestão pública de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras- chave: contabilidade pública, controle interno, gestão pública.
__________________________
Andreza Lima de Oliveira
Rua Afonso Nogueira, 1820 - Irapuá I
FLORIANO-PI CEP: 64800350 E-mail: limaandreza11@outlook.com
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FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA GESTACIONAL
Glamara Brito da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo da Silva-FAESF
Brenda Luiza de Sousa Moreira-FAESF
Marya Clara de Araujo Brandão-FAESF

INTRODUÇÃO: Durante a gravidez, ocorrem inúmeras mudanças hormonais e biomecânicas no corpo da
mulher, os principais motivos para a ocorrência da dor lombar na gestação sejam as adaptações da coluna
vertebral, que se devem, principalmente, à ação do hormônio relaxina e ao aumento considerável do peso
do abdômen. A fisioterapia lança mão de recursos com intuito de aliviar, tratar e prevenir as dores e os
desconfortos resultantes de mudanças posturais ocorridas na gestação. OBJETIVO: Identificar os principais
tratamentos na lombalgia gestacional. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica
de publicações nacionais utilizando-se as seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE, SCIELO, periódicos de
revistas cientificas e livros. Foram incluídos na pesquisa artigos no período de 2006 a 2015 e dois livros. No
total foram encontrados 20 artigos, sendo selecionados 15 artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Há eficácia
das modalidades fisioterapêuticas na lombalgia gestacional, sendo algumas escolhidas como hidroterapia,
cinesioterapia, método stretching global ativo (SGA) e do pilates, os resultados foram positivos, pois foi
possível reduzir os transtornos osteomioarticulares, respiratórios e diminuir o possível uso de medicamentos
analgésicos. A prática de atividade física durante a gestação contribuirá para uma melhor adaptação postural,
refletindo-se em menores limitações durante as atividades de vida diárias, reduzindo os desconfortos álgicos.
CONCLUSÃO: Com fundamento na revisão, ao realizar este estudo foi possível compreender as modificações
ocorridas na gravidez, especialmente a lombalgia e também a importância do tratamento fisioterapêutico.
Com a fisioterapia evidenciou que ameniza o quadro de lombalgia nas gestantes, auxilia nas adaptações
fisiológicas da gestação evitando outros comprometimentos ou outros sofrimentos gerados pelo período
gestacional.
PALAVRAS-CHAVE: Gestação. Lombalgia. Exercícios na gravidez.
__________________________
GLAMARA BRITO DA SILVA
RUA ANDRADE SOBRINHO, 267 - SAMBAIBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64804220 E-mail: glmrbrytto@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: INFLUENCIA DAS QUEDAS DOMICILIARES NA TERCEIRA IDADE
Jeferson Barbosa De Oliveira-FAESF
Gustavo Caravalho Viana-FAESF
Maria Das Mercês Fernandes Da Silva-FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa Ferro Gomes-FAESF

INTRODUÇÃO: O envelhecimento normal está associado ao declínio de vários sistemas fisiológicos do nosso
organismo, dificultando a adaptação da pessoa idosa ao ambiente, o ambiente é fator que influencia
diretamente na ocorrência de quedas. As quedas em idosos constituem um grave problema de saúde pública,
na maioria das vezes causando lesões incapacitantes. OBJETIVOS: Demostrar a influencia de quedas na vida
do idoso, buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo de caso com ênfase na historia de enfermagem, e nas consequências advindas das quedas e traumas
em idosos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: R.M.D.C, 88 anos, paciente idosa, vitima de queda domiciliar a 3
meses, com fratura em MIE seguido de cirurgia ortopédica, acamada. Em uso de SNG, SVD, 02. Refere dor
intensa a manipulação para cuidados de enfermagem. Ao exame físico presença de lesão por pressão na
região sacral de grau 4, em região calcânea com ferimento em grau 3, região lombar com grau 2, região
trocanterica com crosta necrosada impossibilitando mensuração do grau e edema em MMSS. Diante do caso
apresentado é possível notar a grande influencia dos acidentes domiciliares na vida dos idosos. Onde em
pouco tempo, cerca de 3 meses, um idoso auto suficiente no seu autocuidado, se torna uma pessoa
altamente incapacitada e debilitada, necessitando de cuidados intensos de familiares e da enfermagem.
Existe a necessidade de implementar medidas de prevenção contra quedas, contribuindo para melhor
qualidade de vida destes idosos, uma vez que as consequências deste evento podem ser graves e muitas
vezes fatais. CONCLUSÃO: Dessa forma, conclui-se que é fundamental a introdução de medidas de segurança
na prevenção de quedas, visto a susceptibilidade, e a prevalência de quedas, possibilitando à redução dos
episódios, implicando na diminuição do sofrimento, incapacidade, morte e impacto social.
PALAVRAS-CHAVE: quedas domiciliares. terceira idade. envelhecimento.
__________________________
jeferson barbosa de oliveira
av. santos drumond, 13 - conjunto paraiso
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jefersonbarbosa2015@outlook.com
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FISIOTERAPIA NOS TRANSTORNOS SEXUAIS DOLOROSOS FEMININOS - REVISÃO DE LITERATURA
Solimária Venancio Da Silva-FAESF
Angelinne Fernandes Silva-FAESF
José Vicente De Moura Neto-FAESF
Lívio Adriano Xavier Fontes-FAESF

INTRODUÇÃO: Os transtornos sexuais dolorosos femininos são distúrbios que apresentam a dor antes,
durante ou após o intercurso sexual, sendo eles o vaginismo e a dispareunia. A fisioterapia vem se destacando
no tratamento multidisciplinar dessas disfunções, através da utilização de múltiplas técnicas de reabilitação
neuromuscular. OBJETIVO: analisar na literatura disponível os recursos fisioterapêuticos mais utilizados no
tratamento dos transtornos sexuais dolorosos femininos. MATERIAIS E MÉTODOS: trata-se de uma revisão
sistemática da literatura, de natureza quanti-qualitativa, de caráter exploratório-descritivo, nas bases de
dados Scielo, Bireme, PubMed, revistas eletrônicas e livros que foram encontrados no acervo da biblioteca
da FAESF, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola, onde passaram por uma triagem e foram utilizados
os critérios de inclusão e exclusão para as análises de dados. Foram incluídos artigos com abordagem da
fisioterapia nos transtornos sexuais dolorosos, enfatizando vaginismo e dispareunia, publicados entre os
anos de 2007 e 2015. RESULTADOS: foram incluídos artigos abordando o tratamento fisioterapêutico
utilizando a cinesioterapia, os dilatadores vaginais, a Terapia Comportamental Cognitiva (TCC), o
biofeedback, a Estimulação Elétrica Funcional (FES) e a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS)
nos transtornos de dor sexual nas mulheres, que apresentaram melhora na diminuição da dor, no aumento
da eficiência contrátil muscular e na realização coital satisfatória. CONSIDERAÇÕES FINAIS: apesar da
escassez de estudos recentes que abordem as intervenções fisioterapêuticas utilizadas nos transtornos
sexuais dolorosos femininos, as condutas encontradas nesta revisão apresentaram resultados bastante
eficazes nas pacientes submetidas à fisioterapia favorecendo a melhora na qualidade de vida e na função
sexual destas mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Uroginecologia. Sexualidade. Vaginismo. Dispaurenia.
__________________________
solimária venancio da silva
rua elias oka, 1343 - manguinha
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: solimaria.net@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PROLAPSO GENITAL FEMININO
Leticía da Silva Marinho Barbosa-FAESF
Gilberto Martins Mouzinho Júnior-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

INTRODUÇÃO: O prolapso genital é um problema multifatorial, envolvendo fatores intrínsecos e fatores
extrínsecos. A fisioterapia oferece tratamento para está doença, envolvendo tratamento conservador em
graus mais leve e de forma preventiva, trabalhando a musculatura do assolho pélvico (MPA), pois a fraqueza
dessa musculatura possui uma relação direta, com o prolapso. OBJETIVOS: Analisar a intervenção do
fisioterapeuta no prolapso genital, assim como, mostrar a importância da atuação deste profissional, tanto
na prevenção, como no tratamento do prolapso. METODOLOGIA: O estudo é do tipo, bibliográfico
exploratório, onde foram analisados sete artigos, escritos entre os anos de 2010 a 2013, contidos nas bases
SciELO e Google acadêmico. Sendo, utilizados no estudo os livros: “Fisioterapia aplicada á obstetrícia,
uroginecologia” quarta e sétima edição da autora, Elza Baracho. O critério de inclusão são artigos que
abordam o prolapso genital feminino em mulheres, e o critério de exclusão artigos que abordam o prolapso
genital masculino. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A fisioterapia atua no trabalho preventivo e na acentuação da
patologia, assim como no processo pós-cirúrgico, fortalecendo a musculatura do MPA. Estudos demonstram
que a reeducação perineal, associadas aos exercícios de Kegel, melhoram os distúrbios da estática pélvica.
Há relatos positivos de dispositivos desenvolvidos para auxiliar o fisioterapeuta no tratamento do prolapso,
garantindo segurança e evolução do tratamento para a paciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, o
prolapso genital feminino é uma preocupação de saúde significativa para as mulheres. A avaliação
fisioterapêutica deve focalizar os sintomas, sua correlação anatômica e seu efeito sobre a qualidade de vida
da paciente e a escolha do tratamento cirúrgico ou não cirúrgico devem ser compartilhados, baseado em
sintomas e avaliação de resultados baseados em evidências.
PALAVRAS-CHAVE: mulheres . genital. fisioterapia
__________________________
LETICÍA DA SILVA MARINHO BARBOSA
RUA VIANA DE CARVALHO, 342 - SAMBAIBA VELHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: letycia.marinho@hotmail.com
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COMPLICAÇÕES E ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS-CIRÚRGICO DE CÂNCER DE MAMA
Leticía Da Silva Marinho Barbosa-FAESF
Mariany Pimentel De Vasconcelos-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

Introdução: O câncer de mama é a neoplasia mais frequente em mulheres, sendo não mais considerada uma
doença fatal, mas crônica, logo, é importante saber como será a vida das mulheres após o tratamento, diante
das complicações As intervenções preconizadas para pacientes submetidas à cirurgia de câncer de mama
constituem-se de orientações quanto aos cuidados nas realizações das atividades cotidianas, exercícios de
apoio e terapias, e é muito importante, quando possível, o acompanhamento de uma equipe interdisciplinar.
Objetivos: Analisar a intervenção fisioterapêutica nas complicações do pós-cirúrgico do câncer de mama,
demonstrando o quanto a fisioterapia é importante nesse processo. Metodologia: O estudo é do tipo,
bibliográfico exploratório, onde foram analisados nove artigos entre os anos de 2010 a 2017, nas bases SciELO
e Pubmed, utilizando os descritores: fisioterapia, câncer de mama, complicações. No estudo foram utilizados
os livros: “Fisioterapia aplicada à obstetrícia, uroginecologia”, quarta e sétima edição da autora da autora
Elza Baracho. Resultados e discussão: Em vários estudos a fisioterapia tem mostrado sua atuação de forma
positiva nas complicações decorrentes do pós-cirúrgico da neoplasia mamária. De acordo com cada
complicação é estabelecido um protocolo, que visa ganhar amplitude de movimento através da
cinesioterapia, o laser de baixa potência é utilizado, na incisão cirúrgica com o objetivo de auxiliar na
cicatrização, terapias coletivas são realizadas para auxiliar na recuperação da paciente, melhorando seu
estado físico e mental. Considerações finais: Portanto, o estudo demonstrou que existem sim complicações
no pós-cirúrgico do câncer de mama e a fisioterapia possui atuação para as mesmas, desenvolvendo um
quadro de melhora na paciente. Fica evidente que a fisioterapia necessita também do auxilio de outros
profissionais para atuar trazendo benefícios para o paciente como aumento da ADM, diminuição do edema,
diminuição da dor e da fraqueza muscular garantindo mais segurança e confiança para o paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. câncer de mama. complicações.
__________________________
LETICÍA DA SILVA MARINHO BARBOSA
RUA VIANA DE CARVALHO, 342 - SAMBAIBA VELHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: letycia.marinho@hotmail.com
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CONDUTA ODONTOLÓGICA PARA PACIENTES QUE RECEBEM TERAPIA ANTIAGREGANTE
PLAQUETÁRIA OU ANTICOAGULANTE: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA
João Marcelo Cruz De Sousa-FAESF
Mateus Gonçalves BASTOS-FAESF
Caroline de Sousa Barros Lima-FAESF
Juliana Nolêto Costa-FAESF
Ingrid Macedo de Oliveira-FAESF

Introdução: Na prática clínica odontológica, o atendimento a pacientes que requerem cuidados adicionais é
cada vez mais frequente. A terapêutica anticoagulante e antiagregante plaquetária é utilizada para prevenir
a formação de trombos sanguíneos em pacientes com risco, no entanto, interfere dentre outros eventos, no
tempo de sangramento, modificando assim o atendimento odontológico. Objetivos: Realizar um
levantamento bibliográfico sobre a conduta do Cirurgião-dentista frente ao atendimento odontológico de
pacientes em terapia antiagregante plaquetária ou anticoagulante. Método: Realizou-se uma pesquisa
bibliográfica nas bases de dados Periódicos Capes, Sciello e Biblioteca Virtual em Saúde, no período de 2013
à 2018, com os descritores “Odontologia”, “Anticoagulantes” e “Inibidores da Agregação de Plaquetas. Os
critérios de inclusão foram artigos publicados na integra e, os de exclusão foram publicações não compatíveis
com a temática. Ao total selecionou-se 16 artigos. Resultados: Os pacientes que utilizam medicação
anticoagulante ou antiagregante plaquetaria representam um desafio para o clínico, uma vez que há
alteração no tempo e quantidade de sangramento. Procedimentos invasivos e extensos, a exemplo de
exodontias e cirurgias periodontais requerem planejamento prévio de controle do sangramento, e contato
com o médico para ajuste da medicação, se necessário. A prescrição de medicamentos como os analgésicos
e anti-inflamatórios, também exigem atenção, devido as interações medicamentos com a potencialização
dos efeitos antiagregantes. Entretanto, o uso dos fármacos que inibem a coagulação e a agregação
plaquetária é fundamental para a saúde do paciente e o Cirurgião-dentista não deve suspende-los.
Conclusão: O Cirurgião-dentista deve estar atento a anamnese e ter conhecimento sobre a conduta
odontológica para pacientes em terapia antiagregante plaquetária ou anticoagulante, a fim de proporcionar
um adequado atendimento, sem oferecer riscos à saúde geral do paciente. O exame para o monitoramento
do tempo de protrombina expresso em RNI (International Normalised Ratio) deve ser solicitado pelo Dentista
para monitoramento deste pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Odontologia. Anticoagulante. Inibidores da Agregação de Plaquetas
__________________________
JOÃO MARCELO CRUZ DE SOUSA
RUA JOÃO CHICO, 594 - IRAPUÂ 1
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: joaomarcelo2022@hotmail.com
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O USO IRRACIONAL DE ANTIMICROBIANOS POR PACIENTES ODONTOLÓGICOS
Kalíup Marques Modesto Soares-FAESF
Aglair Sousa da Silva-FAESF
Renato Santana Vieira da Silva-UNIFSA
Eduarda Maria Santos Silva Barbosa-FAESF

É cientificamente constatado que as patologias que acometem a cavidade oral têm principio infeccioso.
Existem cerca 1000 a 100 000 microrganismos vivendo harmonicamente na cavidade bucal, quando sofrem
desequilíbrio iniciam uma infecção que se não tratada adequadamente podem vim a acometer a via
sistêmica, onde o uso irracional de antimicrobianos configura uma barreira para o tratamento eficaz. Tendo
em vista estes fatores, e outros relatadas na literatura recente o objetivo deste estudo é fazer uma revisão
crítica da literatura, salientando os possíveis agravos odontológicos que podem ocorrer em pacientes que
fazem uso inadequado de antimicrobianos. Realizou se um estudo bibliográfico de caráter exploratório,
retrospectivo, realizada nas bases de dados do Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), na Literatura
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)e no portal regional da BVS (BERIME), utilizando
somente artigos de 2000 a 2018, como palavras chave nos idiomas português e inglês: infecção,
automedicação, antimicrobianos e odontologia. Sendo esse estudo realizado com 15 artigos em português
disponíveis online para o publico. De acordo com o levantamento os principais agravos relatados
relacionados ao uso irracional dos antimicrobianos foram resistência microbiana, mascaramentos de
sintomas, disseminação microbiológico configurando assim uma problemática a terapêutica e a saúde do
paciente, o que pode levar casos simples de ser tratado a casos graves de resistência, mascaramento de
sintomas e até a morte do paciente. Diante dessa perspectiva a triagem pré-atendimento odontológico
configura um dos meios mais eficazes de agrupar informações necessárias sobre o paciente o que favorece
a um tratamento adequado.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção . Antimicrobianos.Odontologia.
__________________________
Kalíup Marques Modesto Soares
Rua Genesio Rosado, 1599 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800245 E-mail: kmmsoares@hotmail.com
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PROLAPSO DO CORDÃO UMBILICAL
Laurene Resende Ribeiro-FAESF
Ana Maria de Araújo Dias-FAESF
Jessica Milena Gonçalves Nunes Pinheiro-FAESF
José Hotavio Andrade-FAESF
Sonia Maria Alves dos Santo-FAESF

O prolapso do cordão umbilical é conceituado como a posição anormal do cordão na frente da parte de
apresentação fetal dessa maneira, o feto comprime o cordão durante o trabalho de parto, causando
hipoxemia fetal, por isso, essa patologia resulta em uma urgência obstétrica. O presente artigo tem como
objetivo relatar uma patologia obstétrica de urgência com enfoque em revisões de literatura. O presente
estudo teve como fonte artigos publicados em plataformas virtuais do Scielo, Bireme, em língua portuguesa
num período de 2015 a 2018 e que estava de acordo com o tema vigente. Teve como critério de exclusão
artigos publicados em língua estrangeira, que datavam abaixo de 2015 e que não apresentavam relevância
para o estudo. O prolapso do cordão umbilical é uma intercorrência obstétrica que, embora pouco frequente
uma vez diagnosticada, necessita de rápida intervenção, devido ao grande risco de morbimortalidade fetal.
O prolapso do cordão umbilical acontece quando a apresentação do feto for pélvica ou transversa, mas
também pode ocorrer quando estiver em apresentação cefálica. O prolapso do cordão umbilical acontece
quando a apresentação do feto for pélvica ou transversa, mas também pode ocorrer quando estiver em
apresentação cefálica. O prolapso de cordão pode ser: oculto, anterior e completo. Os cuidados de
Enfermagem que deve ser prestado para esse caso em especial é: Se cordão estiver para fora, cobrir com
material estéril (gaze, compressa ou toalha)Colocar a parturiente em decúbito dorsal, com os quadris
elevados sobre dois ou três travesseiros ou cobertores dobrados. Avisar o médico imediatamente sobre o
prolapso de cordão umbilical. BCF do feto; Movimentos fetais; Controle de dilatação. Conclui-se com esse
estudo que o prolapso de cordão umbilical é apenas uma de muitas complicações do trabalho de parto, nesse
caso o diagnóstico tem que ser necessariamente precoce, para prevenir assim possíveis complicações ao
feto.
PALAVRAS-CHAVE: Prolapso de cordão umbilical. Prevenção. Cuidados de enfermagem.
__________________________
Laurene Resende Ribeiro
Rua Joâo Sousa e Silva, 06 - Centro
Sâo Francisco Maranhâo-MA CEP: 65650000 E-mail: laurenerribeiro@gmail.com
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ESTUDO DE CASO- OSTEOPOROSE
Thais Bispo Ramos-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Kamila Maia Araújo-FAESF
Mirleny Dos Santos Lemos-FAESF
Priscila Nascimento-FAESF

INTRODUÇÃO: A osteoporose é um grande problema entre os idosos. Seu acontecimento está associado ao
sedentarismo, aos fatores genéticos, e o baixo consumo de cálcio e vitamina D. 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 e no diagnostico de enfermagem.
RESULTADO E DISCUSSÃO: M.M.A.S. 68 anos, viúva, professora aposentada. Apresentando diagnostico
medico de osteoporose. Faz uso calcitram b12 1x ao dia, encontra-se orientada , consciente, deambula sem
auxilio, relata sono e repouso insatisfatório relacionado a preocupações com o filho, quedas, desequilíbrio e
tremores frequentes relacionado a osteoporose, apresenta falhas dentarias e visão diminuída. Ao exame
físico paciente se encontra normotenso, normosfigmo, afebril, espenico, e estado nutricional sobrepeso. A
osteoporose é um desequilíbrio entre a reabsorção e formação óssea, um saldo negativo ocorre com uma
perda líquida de osso é um risco que acompanha o aumento de fraturas, resultando em deformidade e dor
crônica. Diagnostico de enfermagem: Risco para Trauma, relacionado à perda de integridade esquelética
(fraturas), Mobilidade Física Prejudicada, relacionada à dor/desconforto. Intervenção de Enfermagem:
Identificar as pessoas em risco de osteoporose e o reconhecimento de problemas associados ,Avaliar o grau
de imobilização produzido pela lesão/tratamento e observar a percepção do paciente quanto à imobilização,
Elevar e apoiar a extremidade lesada e orientar a repouso no leito em posição de decúbito dorsal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir desse estudo pode-se concluir que o conhecimento da fisiopatologia da
osteoporose capacita o profissional da enfermagem para atuar de forma mais integrada tanto na prevenção,
através da identificação dos fatores de risco, como também no tratamento multidisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. diagnostico. enfermagem
__________________________
Thais Bispo Ramos
Rua sao Francico, 619 - sipauba
nazare do piaui-PI CEP: 64825000 E-mail: djemannuel@hotmail.com
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PERFIL NUTRICIONAL E HÁBITOS ALIMENTARES DE CRIANÇAS AUTISTAS DA APAE NO MUNICÍPIO
DE FLORIANO-PI
Ronária Barbosa Dias-FAESF
Izabela Paixão de Souza Mouzinho-FAESF
Dennya de Oliveira Silva-FAESF
Maria do Perpétuo Socorro Carvalho Martins-FAESF

INTRODUÇÃO: O Autismo é um Transtorno Global do Desenvolvimento ou Transtorno do Espectro AutistaTEA, esse transtorno é caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no
comportamento da criança. Situações de recusa e seletividade alimentar são frequentes em autistas o que
pode conduzir a um inadequado aporte de macro e micronutrientes. OBJETIVO: Avaliar o perfil nutricional e
hábitos alimentares de crianças autistas. METODOLOGIA: A amostra foi composta por 24 crianças autistas
com faixa etária de 2 a 10 anos que frequentam APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), em
Floriano-PI, com faixa etária de 2 a 10 anos. Foi aplicado o questionário socioeconômico e o questionário de
frequência alimentar, e aferido peso e altura dos participantes. A frequência alimentar foi comparada com a
quantidades de porções recomendadas por a pirâmide alimentar infantil e os dados antropométricos
avaliados de acordo com as curvas de crescimento IMC/IDADE. RESULTADOS: Os resultados mostram que
apenas o grupo das leguminosas com 54,2% e o grupo de óleos e gorduras 38,6% estão consumindo
adequadamente o número de porções recomendadas. Pode-se observar falta de informação dos familiares
sobre associação entre as proteínas do glúten e da caseína e o comportamento das crianças autistas pois
nenhum dos entrevistados tinha conhecimento sobre esse assunto sendo unanime as respostas. Deste modo
nenhuma dessas crianças realizavam algum tipo de dieta especifica. O estado nutricional das crianças de
acordo com os resultados apontam que 8,3% estão classificadas com seu estado nutricional em magreza,
41,6% estão adequados, 29,3% com sobrepeso e 20,8% dessas crianças estão com obesidade. CONCLUSÃO:
Conclui-se que mais da metade das crianças estão com seu estado nutricional inadequado assim como seus
hábitos alimentares, apresentando grande recusa alimentar de muitos grupos alimentares. Pode-se observar
também a falta de informação dos pais sobre a importância de uma alimentação saudável.
PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Perfil nutricional. Alimentação infantil.
__________________________
Ronária Barbosa Dias
Rua Afonso Nogueira, 1860 - Irapuá 1
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: ronariabarbosa@hotmail.com
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PATOLOGIA DO LÍQUIDO AMNIÓTICO – POLIDRÂMNIO
Iandra de Jesus Fontes-FAESF
Ana maria de Araújo dias-FAESF
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Laís Aparecida Da Costa Alves-FAESF
Thalytta Joara Santos-FAESF

INTRODUÇÃO: O 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 mãe e para o feto). O líquido amniótico permite a proteção da mulher grávida dos
movimentos fetais e ao mesmo tempo protege o feto dos traumatismos que afetam a mãe; favorece o
equilíbrio térmico, permite o desenvolvimento adequado do pulmão fetal e age como barreira contra
infecção. OBJETIVO: Relatar através de um estudo bibliográfico a fisiopatologia de polidrâmnio associada ao
diagnóstico enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, com enfoque no diagnóstico
de enfermagem a gestante acometida com polidrâmnio. Foram encontrados quinze artigos, sendo seis o total
dos que se encaixaram no proposito abordado. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir do estudo, foram
elencados os principais diagnósticos de enfermagem: Volume de líquido excessivo relacionado a mecanismos
reguladores comprometidos caracterizado por anasarca e altura uterina incompatível com a idade
gestacional; Conforto prejudicado relacionado ao crescimento exagerado do abdômen secundário ao
polidrâmnio e gravidez, evidenciado por relato verbal; Risco do binômio mãe-feto perturbado relacionado a
complicações da gestação. Com isso, os principais cuidados de enfermagem são: orientar repouso em
decúbito lateral esquerdo, manter os membros inferiores pouco mais elevados que o nível do coração,
orientar quanto à patologia, o estado de saúde mãe e bebê e moderar a ingesta hídrica. CONCLUSÃO: Através
de um olhar holístico, o profissional de enfermagem consegue perceber e elencar os riscos e as intervenções
necessárias e prioritárias para os problemas encontrados nas gestantes acometidas por polidrâmnio.
PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico de enfermagem; Obstetrícia; Líquido amniótico; Gravidez de alto risco
__________________________
Iandra de Jesus Fontes
Rua Coelho Rodrigues, 748 - Ibiapaba
Floriano-PI CEP: 64803030 E-mail: iandra_fontes@hotmail.com
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ALEITAMENTO MATERNO
Laurene Resende Ribeiro-FAESF
Ana Maria de Araújo Dias-FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa de Ferro Gomes-FAESF
Hildeany Dias Lira-FAESF
Maria Isaura Oliveira De Sousa-FAESF

O aleitamento materno se destaca como uma das bases fundamentais para a promoção e proteção da saúde
das crianças em todo o mundo. O leite materno é a primeira prática alimentar a ser estimulada para
promoção da saúde e prevenção de doenças. Segundo o Ministério da Saúde, 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 na saúde física e psíquica. Realizar
levantamento bibliográfico sobre o papel da Enfermagem no incentivo ao aleitamento materno. O presente
estudo teve como fonte, artigos publicados em plataformas virtuais do Scielo, e Bireme, em língua
portuguesa num período de 2015 a 2018 e que estava de acordo com o tema vigente. Teve como critério de
exclusão artigos publicado em língua estrangeira, que datavam abaixo de 2015 e que não apresentavam
relevância para o estudo. O papel do enfermeiro frente ao aleitamento materno é o de orientar as mães
sobre as vantagens do aleitamento, importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses,
estimulando-a, assim a amamentar, sendo igualmente importante frisar sobre os cuidados com a mama para
evitar qualquer problema que possa impedir a amamentação. O enfermeiro durante o pré-natal deve palpar
as mamas da gestante para detectar complicações como flacidez, mamas ingurgitadas e dolorosas ou
qualquer outra alteração, sendo, no entanto tomada providências, evitando possíveis complicações bem
como orientar sobre técnicas de amamentação que permita ao bebê sugar melhor em uma posição
confortável para ambos. Conclui-se que as ações de enfermagem voltadas para o aleitamento materno são
de suma importância para estimular o aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida.
PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno. Enfermeiro. Estratégia saúde da família. Promoção.
__________________________
Laurene Resende Ribeiro
Rua Joâo Sousa e Silva, 06 - Centro
Sâo Francisco Maranhâo-MA CEP: 65650000 E-mail: laurenerribeiro@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: A DOENÇA DE PARKINSON
Laís Aparecida da Costa Alves-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante - FAESF
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Iandra De Jesus Fontes-FAESF
Thalytta Joara Santos-FAESF

INTRODUÇÃO:Parkinson é uma doença degenerativa cujas alterações motoras decorrem principalmente da
morte de neurônios dopaminérgicos da substância nigra que apresentam inclusões
intracitoplasmáticas.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, na fisiopatologia
da doença atual e diagnóstico de enfermagem. RESULTADO E DISCUSSÃO: V.N.O, 73 anos,com doença de
Parkinson, higienizada, possui hábitos de tomar banho diariamente, deambulação prejudicada, relacionada
á medo de cair, sono e repouso insatisfatório, segue dieta prescrita,relata micções ausentes durante o dia e
presentes à noite, dejeções presentes. Ao exame físico:encontra-se normotensa, normoesfigmo, afebril,
eupneica. Estado nutricional normal, couro cabeludo integro e sem sujidade, mucosas hipocoradas,AC:Bulhas
normofonéticas em 2 tempos, AR: Murmúrios ventriculares presentes, AA: Ruídos hidroaéreos
presentes.Queixa-se de algia,relacionado a hérnia de disco. DP É causada pela perda dos neurônios
pigmentados.Diagnóstico de enfermagem: mobilidade física prejudicada relacionada a alteração da função
cognitiva, dor crônica relacionada a condição muscoesquelética crônica, eliminação urinária prejudicada
relacionada a múltiplas causas, privação de sono relacionado a ansiedade. Intervenções de
enfermagem:Ensino no processo da doença,Facilitação da aprendizagem,Assistência ao autocuidado,
Promoção do envolvimento familiar, Controledo ambiente. “CONSIDERAÇÕES FINAIS: Elaborar este estudo
de caso proporcionou um olhar mais amplo ao que se refere à da assistência de enfermagem, podemos
afirmar que a doença de Parkinson é classificada entre as doenças degenerativas do sistema nervoso que
manifestam a falência de dispositivos neuronais.

PALAVRAS-CHAVE: PARKINSON.DOENÇA CRÔNICA.ENVELHECIMENTO.TRATAMENTO.ATENDIMENTO
DOMICILIAR
__________________________
Laís Aparecida da Costa Alves
Rua: João Martins de Oliveira, 311 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: laisinha.14@outlook.com
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: UMA ANÁLISE NO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI
Ozeano Andrade Dos Santos-UESPI
Alexandro Cardoso Silva-UESPI

INTRODUÇÃO: O orçamento participativo é uma prática inovadora de democratização da gestão pública,
além disso, é um método eficaz no combate à corrupção e desperdício de dinheiro público. No Brasil
orçamento participativo surgiu na cidade de Porto Alegre (RS), em 1989, e visava estimular a participação
popular na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Em 1997 Teresina adotou o Orçamento Participativo
recebendo o nome de Orçamento Popular.
OBJETIVO: Este estudo tem por objetivo analisar a importância do orçamento participativo como
instrumento de gestão democrática e participação popular no município de Teresina (PI)
MÉTODO A metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa bibliográfica e documental quantos aos
procedimentos, quanto aos objetivos, à pesquisa se enquadra como descritiva e quanto à abordagem do
problema, adotou-se a pesquisa qualitativa.
RESULTADO: A análise dos resultados inicia-se pela constatação da redução do número de entidades que
efetivamente vem participando das discussões e decisões do orçamento participativo, de 2012 a 2016, uma
redução de 16,12%, como também do número de comunitários participantes durante as assembleias,
passando de 19.521 em 2012 para 14.641 em 2016.
Constatou-se também um aumento de 68,75% dos recursos destinados ao Orçamento participativo, no
entanto, ainda representa menos de 1% das receitas totais, sendo que as prioridades dos investimentos
foram nas obras e serviços de urbanismo, tais como calçamento, pavimentação asfáltica, construção e
reforma de praças e centros comunitários, consumindo cerca de 88,90% do recurso do orçamento
participativo.
CONCLUSÃO: Dessa forma percebe-se uma redução do interesse da comunidade em participar da elaboração
do Orçamento municipal, devido principalmente ao fato do valor corresponder a apenas menos 1% das
receitas totais. No entanto a participação da comunidade, junto à administração municipal ainda é vista como
extremamente importante para a transformação social das comunidades mais carentes

PALAVRAS-CHAVE: Orçamento Participativo. Gestão Democrática. Participação Popular.
__________________________
Ozeano Andrade Dos Santos
Quadra 31, 19 - Dirceu Arcoverde I
Teresina-PI CEP: 64077090 E-mail: ozeano-santos@hotmail.com
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REVISÃO SOBRE A PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS
Marya Clara de Araújo Brandão-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Glamara Brito Da Silva-FAESF
Pedro Samuel Rodrigues Rêgo-FAESF

INTRODUÇÃO: Envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações estruturais e
funcionais desfavoráveis do organismo que se acumulam de forma progressiva, especificamente em função
do avanço da idade. As intervenções de exercício físico compostas por diferentes tipos de exercícios, em
grupo, ou individuais, praticadas no domicílio, reduzem o risco e incidência de quedas. OBJETIVO: Mostrar
através da fisioterapia a prevenção de quedas em idosas. METODOLOGIA: Foram buscados artigos nas bases
de dados LILACS, SCIELO e BIREME utilizando os seguintes descritos: prevenção, idoso e queda. Estes
descritos são descritos de Saúde da Bireme (Decs). Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos que
abordassem as estratégias de prevenção de queda em idosos, resultantes de buscas nas bases de dados com
os descritores citados e artigos em português. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os três artigos encontrados cujo
desfecho era a queda, implementaram formas da prevenção destas por meio de exercícios físicos e a
avaliação ocorreu por meio da escala de Equilíbrio de Berg. Em dois destes, foram utilizados também as
escalas de avaliação de mobilidade e equilíbrio Time Up end Go e Tinetti, sendo que um também utilizou a
Escala de Auto Eficácia em relação ao Medo de Queda (FES Brasil) para avaliar o medo de queda.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com o aumento da população idosa no Brasil, assim como no mundo, é necessário
que se busque estratégias cada vez mais eficazes de prevenção de quedas. Estas estratégias melhoram o
bem-estar dessa população e, a médio e longo prazo, acabam por permitir redução nos gastos, fortalecendo
a economia e favorecendo novos investimentos na saúde e na qualidade de vida de toda a população.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Idosos. Quedas.
__________________________
Marya Clara de Araújo Brandão
Rua Desembargador Everton, 160 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: irclarinha21@gmail.com
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ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NOS FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM
GESTANTES
Talia Da Costa Barrêto-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

Introdução: O período gestacional é definido por alterações anatômicas e fisiológicas que são extremamente
necessárias para o desenvolvimento do feto, as quais podem influenciar diretamente no surgimento da IU
(incontinência urinaria) durante a gravidez estudos epidemiológicos mostram vários fatores de risco
associados à IU nesta população, como idade materna acima de 35 anos, raça, multiparidade, tamanho fetal,
influências hormonais, obesidade, diabetes mellitus, tipo de parto, cirurgia pélvica, medicações e fatores
genéticos. Objetivos: Esclarecer sobre a atenção fisioterapêutica nos fatores associados à incontinência
urinária nas gestantes. Metodologia: O seguinte estudo caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, na
qual foram escolhidos para a, analise artigos que abordavam sobre os fatores predisponentes à incontinência
urinária feminina. A pesquisa foi realizada nas bases de dados da Scielo e Google acadêmico, entre os anos
de 2011 e 2018, utilizando-se como descritores: incontinência urinária, fatores predisponentes e atuação
fisioterapêutica. Resultado e discussão: Vários são os fatores associados à IU, entre eles o tipo de parto, raça,
multiparidade, influências hormonais, idade materna, e como esses fatores afetam na vida das mulheres,
dentre outros. É válido destacar que a etiologia da IU é multifatorial, porém, a gravidez, devido às
modificações mecânicas que ocorrem no assoalho pélvico e as mudanças hormonais, são considerados
fatores de risco ou um agravante importante. Considerações Finais: Foi possível observar que vários são os
fatores que contribuem para a incontinência urinária na gestação atingindo negativamente a qualidade de
vida dessas mulheres, seja pelo impacto físico, emocional, social e sexual. Observou-se que a fisioterapia tem
papel fundamental na reabilitação do assoalho pélvico, diminuindo e até mesmo eliminando a perda urinária,
fazendo a utilização de métodos não invasivos como os exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica,
os exercícios de conscientização perineal que são eficazes quando somados a orientações e a compreensão
dessa população.

PALAVRAS-CHAVE: Incontinência Urinária. Fatores Predisponentes. Atuação Fisioterapêutica.
__________________________
Talia Da Costa Barrêto
Rua Professora Corina Neto, 70 - Caixa da água
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: thaliabarretinha@outlook.com
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A FISIOTERAPIA NA ERGONOMIA E SUAS REPERCUSSÕES NA QUALIDADE DE VIDA DO
TRABALHADOR
Brenda Luiza De Sousa Moreira-FAESF
Alyane osório reis meneses feitosa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Glamara Brito Da Silva-FAESF
Thiago Da Silva Ramalho-FAESF

Introdução: A fisioterapia encontra-se em um momento importante na confirmação de suas atuações em
estudos direcionados à saúde do trabalhador. A existência do fisioterapeuta dentro das empresas desenvolve
uma nova cultura de consciência, melhoria da produção e consequentemente economia para a mesma. A
qualidade de vida no trabalho influencia na vida social e no relacionamento familiar do trabalhador, que pode
ser gravemente afetado. O fisioterapeuta do trabalho avalia, previne e trata distúrbios ou lesões decorrentes
das atividades no trabalho, realizando o estudo ergonômico do trabalho junto à equipe de saúde e segurança
do trabalho, profere palestras de conscientização, capacitação e treinamento preventivo de doenças
ocupacionais.Objetivo: Este trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica, tendo como principal
objetivo investigar a importância da atuação do fisioterapeuta ergonomistas frente a uma empresa, visando
adaptar o trabalho ao homem, com ações preventivas e curativas das doenças ocupacionais, afim de
proporcionar o máximo de conforto,segurança e eficiência ao trabalhador, utilizando livros e artigos
científicos.Metodologia: Descrever através de revisão de literatura o papel da fisioterapia na ergonomia e
suas repercussões na qualidade de vida do trabalhador. Neste estudo foram realizadas buscas em bases de
dados eletrônicos, Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde e artigos científicos. Resultados: diversos estudos feitos
a respeito da relação do trabalhador com o ambiente de trabalho, o conforto ou mesmo horas de descanso.
Ambos são de grande importância, mas, poucas empresas prestam atenção nestes detalhes. A ergonomia
vem justamente estudar estas medidas de conforto, a fim de produzir um melhor rendimento no trabalho,
prevenir acidentes. Conclusão: Com o presente o estudo permitiu identificar que a literatura a respeito da
atuação do Fisioterapeuta do Trabalho é bem enfática ao reconhecer a importância da ação deste
profissional no ambiente de trabalho, devido a sua intervenção ser voltada principalmente para a prevenção
da saúde dos trabalhadores.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Ergonomia. Qualidade de Vida.
__________________________
Brenda Luiza De Sousa Moreira
Conjunto Pedro Simplicio, 18 - São Borja
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: brenda.lu1029@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA
Talia Da Costa Barrêto-FAESF
Mariany Pimentel Vasconcelos-FAESF
Alyane Ósorio REIS-FAESF

INTRODUÇÃO: Na atualidade, existe uma constante busca por um corpo perfeito. As cirurgias plásticas
podem propiciar esta transformação, levando as pessoas que se submetem a tal procedimento a melhorarem
sua auto-estima e bem-estar.O procedimento baseia-se na remoção de uma grande elipse de pele e tecido
adiposo para baixo da parede do abdômen inferior, sendo dissecadas no mesmo plano para cima até a borda
costal e o umbigo é circunscrito e permanece na mesma posição. OBJETIVOS: O presente artigo possui o
objetivo de demonstrar a importância da fisioterapia no pré e pós operatório de abdominoplastia.
METODOLOGIA: O artigo em questão consiste em uma pesquisa do tipo teórica, através de artigos realizar
uma revisão e analisar os mesmos, e assim chegar em um consenso sobre a importância da fisioterapia no
pré e pós operatório de abdominoplastia. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir dos autores analisados foram
percebidos mais benefícios relacionados ao pós operatório como uma cicatrização mais rápida e a prevenção
de complicações, porém pacientes que realizavam um bom pré operatório exerciam grande influência na sua
recuperação pois o tecido cutâneos dos mesmos se tornava mais ativo e assim conseguiam realizar uma
cicatrização mais efetiva e rápida. A maioria apresentava mais benefícios relacionados ao pós operatório,
porém pacientes que realizavam um pré operatório com eficácia exerciam grande influência na sua
recuperação pois o tecido cutâneos dos mesmos se tornava mais ativo e assim conseguiam realizar uma
cicatrização mais efetiva e rápida, gerando benefícios como minimização de aderências e prevenção de
linfedema. CONSIDERAÇÕES FINAIS:De acordo com a literatura pesquisada, notou-se que muitos recursos
manuais e eletrotermofototerapeuticos são utilizados para minimizar as intercorrências, todavia, é de
extrema importância ao fisioterapeuta realizar uma avaliação minuciosa do tecido com a finalidade de se
eleger o método mais condizente ao caso e assim garantir uma recuperação de qualidade.
PALAVRAS-CHAVE: Abdominoplastia. Pré e Pós operatório. Benefícios.
__________________________
Talia Da Costa Barrêto
Rua Professora Corina Neto, 70 - Caixa da água
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: thaliabarretinha@outlook.com
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UTILIZAÇÃO DA PRESSÃO POSITIVA NO TRATAMENTO DA
APNEIA DO SONO
Daniela Yngred Lustosa Sousa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Camila Pereira Dos Santos-FAESF
José Alan Miranda Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: Sono é definido como processo dinâmico e fisiológico de perda de consciência e inativação da
musculatura voluntaria, sendo reversível frente a estímulos como, por exemplo, táteis, auditivos, e
somatosensitivos. Um distúrbio muito frequente durante o sono é a síndrome da apneia obstrutiva do sono.
A apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono caracterizado por episódios recorrentes da obstrução
total ou parcial da via aérea superiores durante o sono. O objetivo do tratamento é normalizar a respiração
durante o sono, abolindo suas consequências, além de proporcionar ao paciente boa qualidade de vida, não
oferecendo efeitos colaterais ou riscos. OBJETIVO: Revisar na literatura a utilização da pressão positiva no
tratamento da apneia do sono. METODOLOGIA: O estudo foi realizado através de uma revisão sistemática da
literatura, considerando a relevância do tema, buscando conhecer, por meio do olhar de alguns autores, a
utilização da pressão positiva no tratamento da apneia do sono. A pesquisa teve como ferramenta principal,
artigos científicos, publicações periódicas e matérias na Internet. RESULTADOS: A apneia do sono pode
iniciar-se e desenvolver-se na presença de múltiplos fatores de risco, porem, os principais deles são
obesidade, idade, gênero, fatores genéticos. O uso do CPAP é o tratamento clinico mais comum para a apneia
do sono. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A apneia do sono é uma doença prevalente com expressão clinica variável,
em que fatores anatômicos, funcionais, neurais e genéticos, interagem na sua gênese. Pode iniciar-se e
desenvolverem-se na presença de múltiplos fatores de risco, porem, os principais deles são obesidade, idade,
gênero, fatores genéticos. O uso do CPAP é o tratamento clinico mais comum para apneia do sono.
PALAVRAS-CHAVE: Apneia. Pressão Positiva. Tratamento
__________________________
Daniela Yngred Lustosa Sousa
Conjunto Paraíso Q-C, 10 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808105 E-mail: danielayngridlus@gmail.com

51

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FACULDADE DE
FLORIANO - FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

IMPORTÂNCIA DA TERAPIA MANUAL NO TRATAMENTO DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM).
Camila Pereira Dos Santos-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Daniela Yngred Lustosa De Sousa-FAESF
Sávio Oliveira Lima-FAESF

INTRODUÇÃO: Os distúrbios ou desordens da articulação temporomandibular (DTM) são uma patologia
clínica caracterizada por uma série de sinais e sintomas que afetam 86% da população. A fisioterapia tem
como objetivo evitar a cirurgia, reposicionar a mandíbula ao crânio para melhorar a função, minimizar a dor
muscular, melhorar a amplitude de movimento, entre outros. Estão entre os benefícios gerais das técnicas
de terapia manual a melhora da distribuição do líquido sinovial, melhora da nutrição da fibrocartilagem da
superfície articular da ATM. OBJETIVO GERAL: Revisar na literatura a importância da terapia manual no
tratamento das disfunções temporomandibulares (DTM). METODOLOGIA : O estudo foi realizado através de
uma revisão sistemática da literatura, considerando a relevância do tema. A elaboração da pesquisa teve
como ferramenta principal, material publicado sobre o tema; artigos científicos, publicações periódicas e
matérias na Internet disponíveis nos seguintes bancos de dados: SCIELO (Scientific Electronic Library Online),
GOOGLE ACADÊMICO. Utilizando-se como limite publicações entre os anos de 2010 a 2016 no idioma
português. RESULTADOS: Observou-se nesses estudos que a fisioterapia através da terapia manual, atua no
tratamento reversível, tentando devolver a função da articulação acometida e de estruturas adjacentes. Os
pesquisadores analisaram até o momento que a terapia manual tem grande importância no tratamento das
disfunções temporomandibulares, visando isso com base nas conclusões de estudos ate aqui revisado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados deste estudo demonstraram que a Terapia manual apresenta-se
eficaz quanto a redução dos sinais e sintomas das disfunções temporomandibulares. A terapia manual
proporciona uma grande melhora no tratamento da patologia em questão, e tal efeito positivo é
potencializado quando tal técnica é associada a outros recursos, conforme ficou comprovado através deste
trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Disfunção Temporomandibular. Fisioterapia. Terapia Manual
__________________________
camila pereira dos santos
conjunto paraíso quadra B, 03 - campo velho
Floriano-PI CEP: 64808100 E-mail: ccamilaaa@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO IMOBILIDADE FISICA
Rosangela Alves Ferreira-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante- FAESF
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Alex Douglas Nôleto Da Cruz-FAESF
Tainara De Sousa Batista-FAESF

INTRODUÇÃO:Alterações na mobilidade são problemas comuns entre os idosos, as quais levam à limitação
na realização das atividades da vida diária, precisando de cuidado continuado. 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, fisiopatologia da doença e diagnostico de enfermagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A.J.S, 70 anos, acamado, doenças crônicas inexistentes, apresenta lesão por
pressão em região sacral, higienizado, acamado, sono e repouso satisfatório, relata não praticar exercício
físico, os hábitos alimentares: costuma fazer ingestão de frutas, carne vermelha, verduras. Micções através
de SVD, apresentando coloração amarela escura, evacuações presentes, normais. Ao exame físico: paciente
se encontra normotenso, normoesfigmo, afebril, eupneico. Estado nutricional: desnutrição acentuada.
Orientado, quanto à lesão por pressão, couro cabeludo integrosem sujidades, mucosas hipocoradas, tórax
expandido, ausculta cardíaca: bulhas nornofoneticas em 2 tempos, com queixas de algia a mudança de
decúbito. Abdômen flácido a palpação. Pulsos periféricos palpáveis, acentuada atrofia muscular de MMII,
reflexo plantar normal. Diagnósticos de enfermagem: mobilidade prejudicada, integralidade da pele
prejudicada. Intervenções de enfermagem:Promover a independência nas atividades de autocuidado,
promover equilíbrio da atividade e repouso, dar suporte e educar os cuidadores, orientar sobre exercício nos
membros inferiores, melhorar a mobilidade, orientar mudança de decúbito, realizar curativo na lesão por
pressão, realizar troca da sonda vesical de demora. CONSIDERACÕES FINAIS: As pessoas idosas apresentam
maior risco a perda da mobilidade, devido a fatores relacionados ao envelhecimento,proporcionando
maiores chances a vim a ocorrer possíveis acidentes, trazendo complicações irreversíveis.

PALAVRAS-CHAVE: ACIDENTE.IMOBILIDADE.ATROFIA
__________________________
Rosangela Alves Ferreira
Rua Antonino Freire, 1398 - Irapua I
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: rosangelaferreira.ju2008@gmail.com
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RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DIABETES
Aglair Sousa da Silva-FAESF
Kalíup Marques Modesto Soares-FAESF
Renato Santana Vieira da Silva-FAESF
Suelen Aline de Lima Barros-FAESF

A doença periodontal é uma das complicações orais mais prevalentes na cavidade bucal, causada por
infecção bacteriana podendo ser associada ao biofilme dental. Ela pode ser afetada por uma série de fatores
de riscos ambientais e adquirida, como higiene bucal deficiente, tabagismo, alimentação desequilibrada e
doenças sistêmicas, como o diabetes mellitus (DM). Em 10 anos, o número de brasileiros com DM cresceu
vertiginosamente. Essa doença afeta quase 9% dos brasileiros e caso não controlada pode trazer
consequências sérias entre elas doença cardíaca, infarte lesões renais, lesões oculares, lesões neurológicas,
Problemas nos pés, e doença do foro dentário. O Objetivo do estudo foi verificar através da revisão
bibliográfica a relação entre doença periodontal e diabetes. A pesquisa foi realizada através de bibliotecas
virtuais e periódicos como Scielo, Bireme e Capes, utilizando-se as palavras chaves diabetes mellitus , doenças
periodontais e complicações orais de acordo com DESC. Foram avaliados 15 artigos, na língua portuguesa e
inglesa, no período de 2010 a 2017. Verificou-se que o diabetes influencia na instalação e progressão da
doença periodontal, a exemplo da dificuldade de cicatrização, mas também sofre influência da mesma, posto
que o curso clínico da doença periodontal possa alterar o metabolismo da glicose dificultando o controle do
diabetes. O Diabetes Mellitus é uma patologia de extrema importância, deve ser considerada no
planejamento e tratamento odontológico e esse deve ser cauteloso e ponderado, devendo ser realizado com
base nos protocolos preconizados pela literatura, tornando fundamental que o cirurgião dentista saiba das
limitações, alterações e distúrbios que o paciente diabético pode apresentar.
PALAVRAS-CHAVE: diabetes mellitus. doenças periodontais. complicações orais.
__________________________
Aglair Sousa da Silva
Conjunto paraíso quadra E, 2 - Campo velho
Floriano-PI CEP: 64808115 E-mail: aglairodonto@gmail.com
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PERSPECTIVA DA FISIOTERAPIA EM CRIANÇAS COM MIELOMENINGOCELE
Fernanda Thereza Nunes da Silva-FAESF
Lívio Adriano Xavier Fontes-FAESF
Shirley Feitosa de Miranda-FAESF
sheyla fernanda da silva lima-FAESF

INTRODUÇÃO A mielomeningocele (MMC) também conhecida como distrafismo espinhal ou espinha bífida
aberta, é um tipo de anomalia congênita do sistema nervoso central (SNC), que provoca graves complicações
neurológicas e compromete o estado da qualidade de vida da criança, sobrevém de uma alteração no tubo
neural considerada como um defeito decorrente de uma falha no desenvolvimento do fechamento da
estrutura. O tratamento em crianças com MMC requer intervenção clínica e cirúrgica precoce. A cirurgia de
correção tem como finalidade diminuir a exposição da medula espinhal e raízes ao meio ambiente e a perda
liquórica, o que possibilita reparação nervosa e melhora funcional. OBJETIVO Analisar a abordagem
fisioterapêutica na reabilitação de crianças com mielomeningocele. METODOLOGIA A pesquisa desenvolvida
seguiu os preceitos de uma revisão bibliográfica. Esta revisão foi realizada por meios eletrônicos, onde foram
buscados artigos publicados em revistas, periódicos, e em banco de dados. (Scielo, PubMed, Bireme e Google
acadêmico). RESULTADOS E DISCUSSÕES Cabem ao terapeuta escolher o ambiente de acordo com a
necessidade de cada paciente e com metas que ele seja capaz de cumprir, visto que isto influencia na forma
com que o paciente irá responder de acordo com sua condição, por isso o tratamento deve ser
individualizado. crianças têm sua plasticidade neural bem ágil e a fisioterapia aproveita disso para que, com
repetição, possa estimular o DNPM e proporcionar uma futura independência funcional, principalmente na
deambulação de pacientes com MMC. CONCLUSÃO O tratamento fisioterapêutico, é de elevada importância
na recuperação dos sintomas instalados, que tem como objetivos, promover independência funcional,
prevenir deformidades secundárias, promover aprendizado das habilidades motoras, ajustes posturais,
enfim, promover qualidade de vida durante as fases de desenvolvimento dessa criança.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia, mielomeningocele
__________________________
FERNANDA THEREZA NUNES DA SILVA
conjunto hermes pacheco, 05 - campo velho
Floriano-PI CEP: 64500000 E-mail: nandathereza96@hotmail.com
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AMELOGÊNESE IMPERFEITA ASPECTOS DIAGNÓSTICOS E SEUS NOVOS PARÂMETROS DE
TRATAMENTO: REVISÃO DE LITERATURA
Mateus Gonçalves Bastos-FAESF
Marcelo Cruz de Sousa-FAESF
Monique Lopes Rêgo da Silva-FAESF
Juliana Nôleto Costa-FAESF
Ingrid Macedo de Oliveira-FAESF

Introdução: A amelogênese imperfeita (AI) é definida como um conjunto de alterações dentárias de caráter
hereditário. Caracteriza-se por alterações no esmalte dentário, que pode ser fino ou fraco, confirmado por
meio de radiografias; coloração alterada, transparência à dentina ou até mesmo dentina exposta, e grande
desgaste dentário, podendo haver a perda total do esmalte. O diagnóstico é dificultado e o prognóstico é
incerto, entretanto as novas técnicas de odontologia restauradoras aumentam a disponibilidade de
tratamento e proporcionam resultados mais favoráveis. Objetivo: Identificar os tratamentos para a
amelogênese imperfeita, com enfoque nas técnicas restaurados mais atuais. Métodos: Utilizou-se como
ferramenta de pesquisa, artigos de bancos de dados online SCIELLO e portal Periódico CAPES, publicados no
período de 2015 à 2018 utilizando os descritores, “Amelogênese imperfeita”, “Reabilitação bucal”, e
“Esmalte dentário” “Diagnóstico” “Prognóstico”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra
e, os de exclusão foram publicações incompatíveis com o tema. O total foi de 10 artigos selecionados.
Resultados: Verificou-se nos trabalhos abordados que ainda há uma dificuldade no diagnóstico da
amelogênese imperfeita devido a semelhança com outras patologias, como a fluorose dental. A amelogênese
causa transtornos estéticos, funcionais e psicológicos nos pacientes acometidos. No entanto, após
estabelecido o diagnóstico, o prognóstico tem se tornado cada vez mais favorável devido a evolução dos
materiais e técnicas restauradoras como as facetas diretas e indiretas em resina composta ou cerâmica e as
coroas totais. Conclusão: Foi possível concluir que a maior disponibilidade de técnicas restauradoras
atualmente permite a abordagem individual para cada paciente, aumentando os índices de sucesso, uma vez
que caso de amelogênese imperfeita possui particularidades. Apesar das evoluções a amelogênese
imperfeita continua sendo uma patologia complexa que requer um profissional habilitado e um paciente
cooperativo.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: “Amelogênese Imperfeita”; “Reabilitação bucal”; “Esmalte dentário”.
__________________________
Mateus Gonçalves Bastos
Rua Pedregulho, 07 - Rede Nova
Floriano PI-PI CEP: 06986361 E-mail: Mateustrb654@outlook.com
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OS DESAFIOS DO EMPREENDEDORISMO FEMININO CONTÁBIL: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Luzilene de Sousa Silva-FAESF
Juliana Reis Bernardes-FAESF
João Batista Moura de Carvalho-FAESF
Bárbara Letícia de Sousa Silva-FAESF

O empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela,
assumindo riscos calculados. As mulheres estão se posicionando em lugar de grande relevância nos mais
diversos setores, esta evolução vem ocorrendo em todo o mundo, principalmente, devido ao
empreendedorismo feminino. O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), principal órgão de pesquisa sobre
empreendedorismo do mundo, mostrou, em 2015, que o índice de empreendedorismo em estágio inicial da
atividade feminina representa 20,30%, enquanto o masculino representa 21,70%, mantendo o Brasil em
destaque no comparado aos outros países. Segundo Winn (2005), criou-se o conceito de que a família é de
responsabilidade majoritária da mulher. Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi verificar os desafios
encontrados pela mulher empreendedora contábil. Para tal, foi realizada uma revisão da literatura com
artigos que tiveram tal temática. Foram utilizados 11 artigos encontrados nas bases Spell e Sciello. Uma das
pesquisas pioneiras sobre empreendedorismo feminino foi realizada por Schwartz (1976) que analisou as
razões que levam as mulheres a abrir seu próprio negócio eram bastante similares aos dos homens, porém,
as mulheres enfrentam mais barreiras. Quando se trata de mulheres negras essa situação se agrava, visto
que elas têm mais dificuldade para obter crédito se comparadas às mulheres brancas (DOLINSKY et al. 1994).
Fisher et al. (1993) trabalha o empreendedorismo feminino em duas perspectivas: O feminismo liberal que
admitia que as mulheres estivessem em desvantagem em relação aos homens e o feminismo social, que
reconhecia a existência de diferenças entre homens e mulheres. Welpe et al. (2012) mostram que algumas
emoções como; medo, alegria e a raiva podem interferir na sua visão de avaliar e explorar as oportunidades
, afetando diretamente as decisões. Sendo assim, apesar das dificuldades o empreendedorismo feminino
contábil vem se desenvolvendo e adquirindo espaço no mercado.
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Contabilidade. Feminino. Desafios. Oportunidade. Mercado.
__________________________
LUZILENE DE SOUSA SILVA
RUA JÕAO DANTAS, 667 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800086 E-mail: luzileneamorym@outlook.com
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A MOTIVAÇÃO COMO FORMA DE COMBATER A PROCRASTINAÇÃO ACADÊMICA.
Luzilene de Sousa Silva-FAESF
Juliana Reis Bernardes-FAESF

A procrastinação pode ser definida como o adiamento voluntário de uma atividade pretendida, necessária
ou com alguma importância pessoal (KLINGSIECK, 2013). O ambiente escolar propicia uma maior flexibilidade
na realização dos estudos e atividades fora da sala de aula, tornando os alunos vulneráveis a procrastinação,
porém, a motivação pode atenuar tal comportamento (SANCHEZ; COLON e ESPARZA, 2005; GROUZET; OTIS
e PELLETIER, 2006). Para Maleta et al. (2017), há uma relação relevante entre procrastinação e motivação,
pois estudantes motivados tendem a não apresentar comportamento procrastinador. Sendo assim, o
objetivo da pesquisa é investigar as formas de prevenir a procrastinação acadêmica. Para tal, foi realizada
uma revisão da literatura com artigos nacionais e internacionais. Segundo Genari (2006), os estudantes
apresentam um melhor desempenho quando estão motivados e fatores como o clima em sala de aula,
qualidade do docente, conteúdo e metodologia tende a influenciar a motivação dos acadêmicos. Para
Guimarães e Burochovitch (2004), a motivação impulsiona alunos a melhorar tanto a qualidade do
conhecimento, como o desempenho nas atividades, tornando-os mais ativo, persistente, esforçado, criando
estratégias e habilidades no processo de aprendizagem. Além de elevar a autoestima, torna o indivíduo mais
confiante a realizar qualquer atividade (GUIMARÃES; BUROCHOVITCH, 2004; LOURENÇO; PAIVA; 2010).
Sendo assim, práticas motivacionais auxiliam os estudantes a terminar tarefas que iniciaram,
desenvolvimento de novas habilidades e facilitar o relacionamento com o conhecimento e o
aperfeiçoamento das atividades acadêmicas (AMES e ARCHER, 1988). Sendo assim, é importante conhecer e
compreender as causas que prejudicam o desenvolvimento dos acadêmicos no ambiente de ensino
(GUIMARÃES et al., 2002). Diante do exposto, as formas de prevenir a procrastinação acadêmica é por meio
de praticas motivacionais, auxiliando os estudantes a terminar tarefas que iniciaram, desenvolvimento de
novas habilidades e facilitar o relacionamento com o conhecimento e o aperfeiçoamento das atividades
acadêmicas.
PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Procrastinação. Acadêmicos. Ambiente de Ensino.
__________________________
LUZILENE DE SOUSA SILVA
RUA JÕAO DANTAS, 667 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800086 E-mail: luzileneamorym@outlook.com
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PAPEL DO ENFERMEIRO NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA
Amanda de Sousa Ageme-FAESF
Kathyelly Brasilino Silva-FAESF
Nayara Pereira Da Silva-FAESF
Isabella Lorrane Rocha Amorim-FAESF
Ana Maria de Araújo Dias-FAESF

O câncer é uma doença resultante da multiplicação de células anormais da mama, que forma um tumor ou
nódulo que pode invadir outros órgãos. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem
rapidamente e outros lentamente. A maioria dos casos quando diagnosticado precocemente o tratamento e
mais eficaz o resultado, principalmente quando diagnosticado e tratado no início. Tem como objetivo realizar
levantamento bibliográfico acerca das ações de Enfermagem sobre o papel do enfermeiro na prevenção
precoce do câncer de mama. O método utilizado constitui-se de uma revisão sistemática da literatura de
estudos de base populacional que buscam o papel do enfermeiro na prevenção do câncer de mama.
Destacam-se, como atribuições do enfermeiro no controle do câncer de mama: realizar consulta de
enfermagem; o ECM, examinar e avaliar sinais e sintomas relacionados à neoplasia; solicitar e avaliar exames
de acordo com os protocolos, encaminhar e acompanhar nos serviços de referência para diagnóstico e/ou
tratamento; realizar e participar das atividades de educação permanente. O rastreamento
do CA de mama é de extrema relevância, pois a sua execução traz redução da mortalidade. No Brasil,
conforme revisão das literaturas a mamografia é o método preconizado para rastreamento na rotina da
atenção integral à saúde da mulher, na qual é o único exame cuja aplicação apresenta eficácia comprovada
na redução da mortalidade do câncer de mama. É na atenção básica de saúde em que o enfermeiro consegue
intensificar as ações de detecção precoce do CA de mama, onde divulga informações, como realizar o auto
exame, saber identificar os primeiros sintomas, deixar a população informada de como prevenir, se tocar,
identificar alterações e buscar ajuda o quanto antes. Além de dar grande relevância aos exames de rotina
como a palpação das mamas durante a consulta e no exame preventivo.
PALAVRAS-CHAVE: Papel. Enfermeiro.Câncer de mama.
__________________________
Amanda de Sousa Ageme
Avenida Petronio Portela, 426 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809233 E-mail: amandaageme15@gmail.com
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PÉ DIABÉTICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Kathyelly Brasilino Silva-FAESF
Nayara Pereira Da Silva-FAESF
Isabella Lorrane Rocha Amorim-FAESF
Amanda De Sousa Ageme-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

O Pé Diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes Mellitus (DM) e suas consequências
podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, pois ocorre uma desordem das transformações metabólicas
do organismo, causando uma hiperglicemia crônica decorrente a defeitos ou desequilíbrio da insulina,
causando desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores. Realizar levantamento
bibliográfico acerca das ações de Enfermagem na prevenção e tratamento do pé diabético O método
utilizado constitui-se de uma revisão sistemática da literatura de estudos de base populacional que buscam
a prevenção e tratamento do pé diabético. Existem diversos bloqueios para prevenção do pé diabético uma
delas é a falta da realização de exames dos pés nas consultas de rotina, embora essa já seja uma prática
recomendada nos conselhos nacionais e internacionais. A avaliação regular dos pés da pessoa com DM deve
ser realizada por profissionais de nível superior (o médico de família ou, preferencialmente, o enfermeiro),
segundo a periodicidade recomendada. O enfermeiro possui o importante papel na orientação dos cuidados
e na realização da consulta de enfermagem em pacientes portadores de DM, sendo também de sua
responsabilidade o exame físico dos pés visando à prevenção do pé diabético, pois sabe-se que 85% dos
problemas relacionados ao pé diabético são susceptíveis a prevenção. Percebeu-se que uma das
consequências é a amputação de membros, principalmente de dedos e pês, onde feridas não cicatrizadas
geram problemas maiores. A prevenção e o controle são as formas mais viáveis, para uma vida normal.
Observou-se que um dos grandes fatores de risco para portadores de DM é o tabagismo, idade, alimentação,
sedentarismo, controle inadequado da glicemia, hipertensão, alcoolismo, uso de calçados inadequados que
ocasionam as temidas amputações, cegueira, disfunção renal, obesidade, problemas cardiovasculares e entre
várias outras patologias.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiro. Pé diabético. Prevenção. Tratamento.
__________________________
KATHYELLY BRASILINO SILVA
RUA FRANCISCO URQUIZA MACHADO, 579 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kathyellyramos@hotmail.com
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O PAPEL DO ENFERMEIRO OBSTETRA NO PARTO HUMANIZADO
Flávia Maria Lima Araujo-FAESF
Ana Maria De Araujo Dias-FAESF
Flavia Maria Lima Araujo-FAESF
Nilva Ferreira Pereira Da Silva-FAESF
Kennedy Monteiro De Almeida Ferreira-FAESF

INTRODUÇÃO: O parto é um momento marcante para a mulher, nos casos de parto natural, a dor é uma
característica impactante. Uma das formas de alívio dessa dor na atualidade tem sido a aplicação do conceito
de parto humanizado, que é uma junção de comportamentos e métodos que buscam promover um parto
mais confortável, menos dor como o nascimento de uma criança mais saudável. OBJETIVO: Descrever o papel
do enfermeiro obstetra no parto humanizado. METODOS: Trata-se de uma revisão de literatura que buscou
através de estudos já publicados descrever o papel do enfermeiro obstetra no parto humanizado. Os dados
coletados nas bases de dados (BVS, SCIELO, MEDLINE, LILACS), utilizando-se descritores: “Parto humanizado”
“enfermeiro obstetra”. O tempo de duração da pesquisa foi de 5 dias. Os artigos pesquisados foram
selecionados de acordo com a similaridade pelo tema e com o objetivo do estudo, com limite temporal de
2015 a 2018. Ao todo foram baixados 25 artigos, e após a leitura dos resumos foram selecionados 10 para
fazerem parte desta pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O papel do enfermeiro obstetra não é algo fácil
de ser descrito dado que a ele é incumbida a responsabilidade de proporcionar um ambiente calmo para a
parturiente, diminuir o medo que ronda as mulheres acerca da dor causada pelo parto, cessar a ansiedade,
sem contar que esse profissional tem papel fundamental no alívio da dor no momento do parto que pode
ser feito por meio de massagens, estímulo a deambulação com ou sem auxílio, ginásticas específicas como
agachamento, ingestão de líquidos, imersão em banhos, exercícios com a respiração a fim de diminuir todo
o desconforto gerado pelo trabalho de parto. CONCLUSÃO: O enfermeiro obstetra é um profissional
indispensável na promoção do parto humanizado tendo em vista os benefícios esse profissional gera na
parturiente e também no bebê.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiro obstetra. Parto humanizado. Gestantes.
__________________________
Flávia maria lima araujo
Rua projetada 100, 150 - Campo velho
FLORIANO-PI CEP: 64808472 E-mail: flaviamarialimaaraujo@gmail.com
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AVALIAÇÃO DO USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS NO BAIRRO DO CAMPO NA CIDADE DE
BARÃO DE GRAJAÚ-MA
Maria Eduarda dos Santos Lima-FAESF
Rondenelly Brandão da Silva-FAESF
Nailane Fernandes Da Silva-FAESF
Bruno Oliveira Mendonça-FAESF
Letícia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

Os antibióticos são utilizados para eliminar ou impedir o crescimento bacteriano em infecções estabelecidas.
Porém, o seu uso incorreto proporciona graves riscos à saúde, e, entre eles, destacam-se as reações adversas,
a resistência bacteriana e possíveis interações medicamentosas. Realizou-se uma analise do uso
indiscriminado de antibióticos pela população do bairro do campo, no município de Barão de Grajaú-MA.
Foram entrevistadas 50 pessoas, de ambos os sexos, que tinham idade entre 20 e 50 anos. A coleta de dados
incluiu variáveis sociodemográficas, uso de antibiótico sem receita, antibiótico mais utilizado, entre outras.
Mais de metade dos entrevistos (60%) era do sexo feminino, e estava na faixa etária de 30 a 41 anos (36%).
Cerca de (54%) concluiu o ensino médio, em relação à renda a maioria (80%) só possui um salário mínimo.
Uso de antibiótico sem receita médica foi referido por 68% dos entrevistados, sendo os antibióticos mais
utilizados a amoxicilina, azitromicina e cefalexina, referidos por 77,42%, 16,13% e 6,45% dos usuários de
antibióticos, respectivamente. A farmácia comercial foi apontada como o local onde mais se conseguiu o
antibiótico (74%). A maioria dos entrevistados (64%) costuma utilizar antibiótico quando está apenas
gripado, resfriado ou com febre. Sobre o nível de conhecimento dos entrevistados a cerca de que o uso
incorreto de antibióticos pode oferecer riscos para a saúde e tornar bactérias mais fortes, mais da metade
(90%) disseram saber dos riscos. O estudo revelou elevado consumo de antibiótico sem prescrição médica,
sendo utilizado de forma incorreta para gripe resfriado ou febre. Considerando que grande parte referiu-se
ao uso por iniciativa própria ou por algum familiar, destaca-se a necessidade de conscientizar as pessoas a
respeito dos riscos para a saúde relacionados ao uso indiscriminado de antibiótico e maior fiscalização das
farmácias e drogarias para não vender antibiótico sem receita.
PALAVRAS-CHAVE: Antibióticos. Uso indiscriminado.Resistência bacteriana.
__________________________
Maria Eduarda dos Santos Lima
Rua godofredo messias, 397 - Catumbí
Floriano-PI CEP: 64806295 E-mail: dudalimas@hotmail.com
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UM TOQUE NA MASCULINIDADE: PRECONCEITO EM RELAÇÃO AO EXAME DE TOQUE RETAL COMO
FORMA DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE PRÓSTATA
Nádia Kelly de Sousa Gustavo-FAESF
Andressa Alvez Peixoto-FAESF
Taynan Pereira Guerra-FAESF
João Pedro Nascimento Barros-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

O câncer de próstata é o crescimento incontrolável de células e disseminação das células modificadas pelo
corpo. O exame de toque retal é usado no diagnóstico precoce do câncer de próstata, é um procedimento
de baixo custo, rápido e que permite avaliar o tamanho, o formato e a consistência da próstata. A presente
pesquisa teve como objetivo analisar os sentidos atribuídos ao toque retal e o preconceito em relação ao
mesmo para diagnóstico precoce do câncer prostático na população masculina. A metodologia utilizada teve
como proposito compreender a análise de artigos na modalidade sistemática, realizada a partir do buscador
Google Acadêmico. Os resultados obtidos afirmam que há vários fatores que interferem na adesão ao exame
preventivo do Câncer de Próstata, como o constrangimento, desinformação, medo e preconceito em realizar
os exames do toque retal. Este exame acirra o imaginário masculino, os homens podem apresentar
resistência e constrangimento ao mesmo, pois na sua visão, “viola” e compromete a sua masculinidade.
Independentemente ao fato de haver ou não dor nesse exame, as considerações sobre esse medo parecem
esconder a dimensão subjetiva do problema, reduzindo-o apenas a sua dimensão física. É considerado outros
aspectos de ordem estrutural que, direta ou indiretamente, também comprometem a realização de tal
detecção, a dificuldade por parte dos serviços de lidarem com as demandas do masculino são fatores que
podem também fortalecer a resistência masculina à prevenção do câncer de próstata. Constata-se a
necessidade de maiores esclarecimentos para a população masculina quanto à importância da realização dos
exames preventivos como o toque retal onde a doença será detectada na sua fase inicial, obtendo-se sucesso
na prevenção e tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Toque retal. Câncer de Próstata. Masculinidade.
__________________________
Nádia Kelly de Sousa Gustavo
Rua Antônio Luís Reis, 262 - Caixa d'água
Floriano-PI CEP: 64806045 E-mail: nadiakelly2011@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE EM PACIENTE INTERNADO NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA (UTI)
Mariana Miranda Mousinho-FAESF
Livio Adriano Xavier Fontes-FAESF

INTRODUÇÃO: O paciente crítico que se encontra em uma UTI apresenta restrições motoras graves. O
adequado posicionamento no leito e a mobilização precoce podem significar as únicas possibilidades de
interação do indivíduo com o ambiente e devem ser considerados como fonte de estimulação sensóriomotora e de prevenção de complicações secundárias ao imobilismo. OBJETIVO: Descrever a importância da
mobilização precoce em pacientes internados na unidade de terapia intensiva. MATERIAIS E MÉTODOS: Para
realização desta pesquisa foram feitos levantamentos bibliográficos, onde foram utilizados, uma busca da
literatura, por meio de consultas nos bancos de dados científicos, Scielo, Medline, Google acadêmico,
Monografias e sites. Sendo seus descritores imobilização, a importância da mobilização precoce em paciente
acamado, fisioterapia na uti. RESULTADOS: Os benefícios da mobilização incluem melhora da função
respiratória, redução dos efeitos adversos da imobilidade, melhora do nível de consciência, aumento da
independência funcional, melhora da aptidão cardiovascular e aumento do bem-estar psicológico. Além
disso, pode acelerar a recuperação do paciente, diminuir a duração da ventilação mecânica e o tempo de
internamento hospitalar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Trata-se de um tema bastante relevante, pois o
imobilismo, característico nos pacientes críticos das unidades de terapia intensiva (UTIs) acomete diversos
órgãos e sistemas do organismo, ocasionando um prolongamento da internação e limitações funcionais que
repercutem por algum tempo após a alta hospitalar, afetando a qualidade de vida e a reintegração do
indivíduo a sociedade. A atuação do fisioterapeuta com a mobilização precoce pode contribuir na redução
da taxa de mortalidade, taxa de infecção, tempo de permanência na unidade de terapia intensiva - UTI e no
hospital e índice de complicações no pós-operatório.
PALAVRAS-CHAVE: IMOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO PRECOCE. FISIOTERAPIA NA UTI.
__________________________
Mariana Miranda Mousinho
rua paraiba, vila boa esperança, 04 - vila boa esperança
Guadalupe-PI CEP: 64840000 E-mail: marianammousinho43@gmail.com

64

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

ANALISE DOS EFEITOS DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO NO FIBRO EDEMA GELÓIDE (CELULITE)
Luna Rhara Martins Moura-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Thaís Alves De Araújo-FAESF
Emannuel Sousa Noleto-FAESF
Wender Lima Leal-FAESF

INTRODUÇÃO: Fibro Edema Gelóide consiste numa infiltração edematosa do tecido conjuntivo, seguida de
polimerização da substância fundamental que, infiltrando-se nas tramas, produz uma reação fibrótica
consecutiva.OBJETIVO: O presente artigo tem como objetivo esclarecer sobre o Fibro Edema Gelóide
utilizando o Ultrassom terapêutico como tratamento. METODOLOGIA. Caracteriza-se como uma revisão
bibliográfica do tipo teórica, na qual foram incolhidos para a analise artigos que abordavam o ultrassom no
tratamento do Fibro Edema Gelóide. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O ultrassom tem como beneficio aumentar
a síntese e regeneração da inervação periférica, aumentar a circulação sanguínea o metabolismo celular e
trazer aumento da síntese proteica dos fibroblastos além de aumentar a velocidade de regeneração dos
tecidos. Devido a sua alta prevalência, pesquisadores têm investigado sua fisiopatologia e as hipóteses para
a origem da FEG se relacionar a arquitetura radial dos septos de gordura do tecido conjuntivo feminino que
predispõe ao desenvolvimento de uma extrusão irregular do tecido adiposo para a derme, aumento da
lipogênese e da resistência a lipólise promovida pela ampliação da síntese de estrógeno pós-puberdade e a
liberação de insulina apos dieta hipercalórica com consequente hipertrofia dos adipócitos;
hiperpolimerização e esclerose do tecido conjuntivo e substâncias fundamental amorfa dos septos de
gordura que causam alterações circulatórias, vascular e linfática, desequilíbrio osmótico, edema celular,
compressão vascular, congestão e hipóxia tecidual. CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização do ultrassom é
eficaz, e dos tratamentos estéticos para o Fibro Edema Gelóide, apresentou-se como uma das possibilidades
comprovadas de bons resultados, e melhores se aliados a utilização de outros recursos como a fonoforese,
além do conhecimento aprofundado que o profissional necessita, não somente teórico científico a cerca da
patogenia do mesmo e suas implicações, mas o conhecimento técnico próprio aparelho com relação a
qualidade e aplicabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: FIBRO EDEMA GELOIDE. ULTRASSOM. TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO
__________________________
Luna Rhara Martins Moura
Rua Paulo José de Santana, 320 - Vila do BEC
Barão De Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: lunamartinsrm@hotmail.com
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ANALISE ERGONOMICA DOS RISCOS OCUPACIONAIS NO RAMO DA ESTETICA CAPILAR
Ana Carolina Gualter Moreira-FAESF
Alyanne Osorio Reis Meneses Feitosa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo-FAESF
Valdirene Rocha De Castro-FAESF
Savio Oliveira Lima-FAESF

Introdução: O setor de higiene pessoal e beleza é um dos que mais cresce no Brasil. E o profissional
cabeleireiro, trabalha em horários extremamente irregulares e em posições desconfortáveis, durante longos
períodos gerando irregularidades com riscos de natureza ergonômica.Diante desses riscos a análise
ergonômica é de suma importância, ela é feita através do estudo da ergonomia. Objetivo: analisar
ergonomicamente os riscos ocupacionais no ramo da estética capilar. Metodologia: Trata-se de uma revisão
literária sobre os possíveis riscos dentro de salões de beleza. Onde, fez-se um levantamento documental
científico a partir da análise de aproximadamente 15 artigos científicos publicados nos últimos quinze anos,
e a base de dados consultada foram obras literárias do acervo disponíveis na SciELO, Lilacs e Google
Acadêmico. Resultados e discussão: Correia e Fontoura (2013) afirmam que 75% dos entrevistados realizam
o trabalho em pé. Segundo um estudo realizado por Marcollino et al, (2010) dos trabalhadores que trabalham
apenas na posição em pé ,91,7% sentem cansaço no fim da jornada de trabalho. A posição ortostática traz
complicações na circulação, edemas e geram desconfortos na coluna. (RAISER et. al, 2011). Para Bittencourt
(2014) 60% dos entrevistados realizam o trabalho 8 horas ou mais. Correia e Fontoura (2013) os cabeleireiros
trabalham de 8 a 10 horas por dia. Para Marcolino (2010) 100% dos trabalhadores exercem mais de uma
atividade específica no mesmo salão, e as atividades eram repetitivas. Rocha (2012) considera como risco
ergonômico a alta repetitividade dos movimentos. Outros riscos ocupacionais são os ruídos. Rocha e
Simonelli (2012) quanto ao nível de ruído, ele se encontra acima do que os profissionais consideram
confortável e saudável para a realização de suas atividades,provocando irritabilidade.Considerações:
Considerou-se que análise ergonômica é de suma importância para melhoria das condições de trabalho
através da identificação e correção de fatores de risco, amenizando os esforços físicos.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: fisioterapia analise ergonômica e riscos ocupacionais.
__________________________
Ana Carolina Gualter Moreira
rua tres de julho numero 138, 138 - varginha
barao grajau-MA CEP: 65660000 E-mail: carol-alter@hotmail.com
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CONTABILIDADE SOCIAL E SUA ATUAÇÃO NA ATIVIDADE RURAL
Vicente Paulo Sousa de Araujo-FAESF
Aldimario Vieira Ramos dos Santos-FAESF
Guilherme Vinicius Gomes da Silva-FAESF
Jefferson da Silva Moura-FAESF
Bárbara Letícia de Sousa Silva-FAESF

A agricultura é uma atividade milenar que primariamente visa à produção de alimentos. É fato que sua
importância não é alvo de questionamento, no que diz respeito ao atendimento de uma das necessidades
básicas dos seres humanos. Desde a Pré-história, a humanidade utiliza os frutos da produção agrícola para a
subsistência e, mais tarde, para a produção de excedentes. O que mudou, e muito, foi a maneira como os
agricultores cultivam a terra. Os resultados dessa mudança não foram apenas positivos. No que diz respeito
aos recursos naturais e ao meio ambiente, existe uma grande preocupação. Algumas das atividades agrícolas
ainda e exercida de maneira primitiva, prejudicando o meio ambiente e a sociedade com isso algumas
especializações da ciência contábil vêm ganhando força, uma delas é a Contabilidade Social, que surge com
o propósito de contribuir com o desenvolvimento de atividades socioambientais, que agregam valor tanto
monetário quanto a marcas e patentes, fazendo com que se tornem forte dentro do cenário ecologicamente
sustentável que defende uma ideia de preservação, ambiental e desenvolvimento social. Tendo não somente
as demonstrações financeiras econômicas, mas também as de caráter social e ambiental, que se tornam
imprescindíveis para a análise, controle e tomada de decisão no contexto globalizado, e como principal
instrumento de demonstração o balanço social. Que esta diretamente envolvida com as atividades
econômico-sociais e seu relacionamento com a comunidade. Passaremos a conceituar de forma suscita as
características e conceitos da gestão rural, e da contabilidade social, buscando enfatizar a importância da
atuação da contabilidade social dentro das atividades agrícolas.
PALAVRAS-CHAVE: Palavra-chave: Gestão rural, contabilidade social.
__________________________
VICENTE PAULO SOUSA DE ARAUJO
Travessa Manoel Roque de Araujo, 120, 120 - Alto da Cruz
Floriano-PI CEP: 64803302 E-mail: vicente123araujo@gmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS
Shirley Feitosa De Miranda-FAESF
Uiara Beatriz Gomes de Oliveira-FAESF
Fernanda Thereza da Silva-FAESF
Larissa do Espirito Santo de Santana-FAESF

Introdução: O câncer de mama é o segundo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres.
No Brasil, a taxa de mortalidade ainda é elevada, decorrente ao diagnóstico tardio da doença. Em relação à
incidência, segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), em 2014 a estimativa foi de 57.120 novos casos.
A cirurgia ainda é o recurso principal para o controle da doença prevenindo assim, a sua disseminação. Este
procedimento permite identificar o prognóstico da doença como também nortear uma terapia sistêmica.
Objetivo: Avaliar a atuação da fisioterapia no pós-operatório de mastectomia e recursos fisioterapêuticos
adequados para serem realizados no pós-operatório e assim contribuir acerca da literatura. Metodologia: A
pesquisa desenvolvida seguiu os preceitos de uma pesquisa quantitativa exploratória do tipo explicativa, por
meio de uma revisão bibliográfica. Esta revisão foi realizada por meios eletrônicos, onde foram buscados
artigos publicados em revistas, periódicos, e em bancos de dados. (Scielo, PubMed, e Bireme). Resultados e
Discussões: As pacientes com câncer de mama submetidas ao tratamento fisioterapêutico diminuíram seu
tempo de recuperação e retornaram mais rapidamente às suas atividades cotidianas, ocupacionais e
desportivas, readquirindo amplitude em seus movimentos, força, qualidade postural, coordenação,
autoestima e, principalmente, minimizaram as possíveis complicações pós-operatórias e aumentaram a
qualidade de vida. Fica claro que o tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de câncer de mama é
fundamental para prevenção de maiores complicações como contraturas musculares, diminuição da
amplitude de movimento, perda de força muscular e linfedema, além de ser essencial no retorno das
atividades básicas de vida diária da mulher, proporcionando maior motivação e autoestima na vida social,
permitindo maior qualidade de vida. Conclusão: Conclui-se, que a presente revisão de literatura evidenciou
a importância do tratamento fisioterapêutico em pacientes no pós-operatório de câncer de mama.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras chaves: Mastectomizadas. Fisioterapia. Pós-Operatório.
__________________________
SHIRLEY FEITOSA DE MIRANDA
Manoel Ribeiro De Carvalho, 132 - CAJUEIRO
Amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: shirley.pi2@outlook.com
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PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS DURANTE HEMODIÁLISE E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Maria Das Mercês Fernandes da Silva-FAESF
jonalba mendes pereira-FAESF
Iara Olímpio de Sousa-FAESF
Jeferson Barbosa de Oliveira-FAESF
Marlon Henrique Rodrigues Alves-FAESF

Introdução: A hemodiálise é usada para pacientes que apresentam doença renal aguda e que precisam de
diálise em curto prazo (dias a semanas), bem como para pacientes com doença renal crônica avançada e
doença renal terminal que necessitam de terapia de substituição renal em longo prazo ou permanente. Tem
como objetivo extrair as substâncias nitrogenadas tóxicas do sangue e remover o excesso de água. Objetivo:
mostrar através do conhecimento produzido na literatura científica as principais intercorrências durante a
hemodiálise e citar as principais intervenções de enfermagem. Metodologia: Trata de estudo de revisão
literatura, utilizando artigos publicados tendo como enfoque as intercorrências durante hemodiálise e as
intervenções de enfermagem. Foram consultadas a seguintes bases bibliográficas: LILACS, via Biblioteca
Virtual de Saúde (BVS); MEDLINE, SciELO. Os descritores e respectivos termos usados na busca foram:
hemodiálise, complicações. Onde realizou o levantamento prévio de dez artigos, após a leitura previa dos
resumos classificou-se cinco artigos para o estudo. Resultados: A partir dos artigos analisados, observou-se
que as principais intercorrências durante a hemodiálise são câimbras, hipertensão, hipotensão, vômitos,
cefaleia, arritmia, náuseas, dor abdominal, sudorese, fraqueza, dores no corpo e prurido. Algumas das
principais intervenções são: orientar e monitorar a condição hídrica do paciente; administração de
medicamentos; orientar o paciente a usar a palma da mão para esfregar a pele e aplicar frio para aliviar a
irritação. Conclusão: Diante das complicações durante a hemodiálise, concluiu-se que a enfermagem tem o
papel de assistir o paciente de forma integral, afim de proporcionar conforto e a melhora do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: hemodiálise.complicações.enfermagem.
__________________________
MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DA SILVA
RUA JOSÉ TAVARES DA NOBREGA, 445 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800080 E-mail: MERCESSILVA1FER@GMAIL.COM
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FISIOTERAPIA NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Valdirene Rocha de Castro-FAESF
Ana Carolina Gualter Moreira-FAESF
Sávio Oliveira Lima-FAESF
Alyane Ozório Rocha-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo da Silva-FAESF

Introdução: A gestação é denominada um processo biológico, no qual, produz profundas alterações
fisiológicas e anatômicas no organismo feminino, com a finalidade de adaptá-las as novas necessidades,
dentre as alterações, destacam-se os fatores hormonais, musculoesqueléticas e emocionais. Onde a
fisioterapia tem como finalidade ajudar a grávida a passar pelas inúmeras transformações do corpo sem
grandes sofrimentos, ajuda a proporcionar relaxamento, na realização de alongamentos que prepararão o
corpo para o momento da chegada da criança. Objetivo: Analisar os benefícios da fisioterapia na gestação.
Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura dos benefícios da fisioterapia na gestação. Onde, fez-se
um levantamento documental cientifico a partir da análise de aproximadamente 15 artigos científicos
publicados nos últimos 12 anos, e a base de dados consultada foram obras literárias do acervo disponíveis
na SciELO, Lilacs e BVS utilizando os seguintes descritores: fisioterapia, gestação. Resultados e discussão: Os
dados observados nesse estudo indicam que os benefícios da fisioterapia no período de gestação estão
atribuídos a diminuição dos sintomas de desconfortos da gravidez, controle da ansiedade e depressão, menor
tempo de evolução do trabalho de parto e menor índice de indicação de parto cesárea. No qual, a intervenção
fisioterapêutica consiste com exercícios de alongamentos, exercícios de fortalecimento, exercícios de
relaxamento e propriocepção de assoalho pélvico que são benéficos por exercerem um efeito relaxante,
contribuem com a melhora na ampliação do equilíbrio muscular, no alívio ao desconforto e na melhora na
resistência e flexibilidade muscular. Considerações finais: Considera-se que as literaturas revisadas tiveram
concordâncias semelhantes entre os autores, a fundamental importância da intervenção fisioterapêutica que
a partir de alguns exercícios e técnicas terapêuticas são capazes de beneficiar a gestante como, os exercícios
de relaxamento, exercícios de alongamentos durante o período gestacional reduziram os sintomas de
desconfortos da gravidez, controle da ansiedade e depressão.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Gestação.
__________________________
Valdirene Rocha de Castro
Rua Genesio Rosado, 1951 - Pedro Simplicio
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: valdirene_rocha11@hotmail.com
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FEMINICÍDIO E OS ASPECTOS SOCIOCULTURAIS PRESENTES NO HISTÓRICO SOCIAL BRASILEIRO
Diogo da Silva pacífico-FAESF
Lara Sofia ÁLVARES BARBOZA-FAESF
Ítalo Cristiano Silva Sousa-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

No tocante ao feminicídio, podemos compreender como sendo o assassinato de mulheres por seus parceiros,
motivado por questões sociais e culturais deste individuo, a partir da ideia que a mulher é um de seus
produtos ou posse, vindo a cometer por ódio à prática do crime (OLIVEIRA; COSTA; SOUSA, 2015). Esse
trabalho tem como objetivo geral analisar os aspectos socioculturais que fazem relação à construção do
crime hediondo feminicídio com a violência doméstica compreendendo as motivações de sua prática. A
metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho pretendido utilizou-se de pesquisa exploratória e
descritiva na modalidade de revisão sistêmica a partir do buscador na web google acadêmico com as
seguintes palavras-chave: feminicídio, relações socioculturais, violência doméstica e cultura do cabra macho.
Foram encontrados 33 artigos que a partir da análise destacou-se que o crime de feminicídio tem como sua
principal causa a intolerância com relação às questões de gênero, pois como se pode observar nas diretrizes
apresentadas mediante parceria entre o governo brasileiro e o Escritório do Alto Comissariado das Nações
Unidas para Direitos Humanos (ACNUDH, 2018), o Brasil ainda é um país preconceituoso com relação à
mulher como sendo um sujeito independente, pois dentro dessas diretrizes apresentam-se as questões de
posse imposta pela sociedade patriarcalista sobre o sexo feminino. Além disso, o Brasil é tido como o país
com a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS,
2015). Diante dos argumentos apresentados é possível compreender o feminicídio como sendo uma pratica
criminosa totalmente enraizada na cultural e na sociedade brasileira, formulando-se desde passagens e
marcos históricas até os dias de hoje.
PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio; Violência Doméstica; Relações Socioculturais; Patriarcalismo.
__________________________
Diogo da Silva pacífico
Rua Afonso Gil, 49 - Princesa do Sul
Floriano-PI CEP: 64806770 E-mail: D.silvapacifico@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PUBLICA NO SETOR PUBLICO
Alexandre Machado Teixeira-FAESF
Alessandra Ribeiro Dos Santos-FAESF
Luciana Rodrigues Lopes-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

Introdução: A Contabilidade Pública é o ramo da contabilidade que aplica na Administração Pública os
procedimentos de registro dos atos e fatos administrativos, verificando resultados encontrados e elaborando
relatórios periódicos. Assim como qualquer outro ramo da Ciência Contábil, tem regras próprias. Sendo uma
ferramenta fundamental para a boa gestão no desempenho de sua função de atender os interesses da
sociedade, como instrumento que proporcione maior transparência e controle do patrimônio público.
Objetivo: A presente pesquisa teve como objetivo compreender a importância da contabilidade pública na
administração publica, e como a mesma utiliza os princípios de contabilidade, inclusive as funções de registro,
controle, avaliação e demonstração do patrimônio e do orçamento público. Metodologia: Tratou-se de uma
pesquisa exploratória e descritiva utilizando da técnica da revisão de literatura, foi selecionada a base de
dados worldcat, utilizando as seguintes palavras chaves: Patrimônio, Contabilidade Pública Setor Publico.
Resultado: No decorrer da pesquisa, foi encontrado 18 (dezoito) artigos, apenas 4 (quatro) dos artigos
apresentados abrange o assunto contabilidade publica, onde fala do desenvolvimento de diretrizes
estratégicas para o aperfeiçoamento da contabilidade pública, como também das normas de contabilidade
aplicadas ao setor publico, os princípios gerais de finanças públicas, lei nº. 4.320/1964, Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), a lei nº. 101/00 e dentre outros marcos da legislação contábil pública. Os
demais artigos abordam temas voltados mais para a Macroeconomia e governança. Considerações finais:
Através deste estudo que a Contabilidade Pública, aborda os procedimentos exigidos pela lei, como também
cooperando para melhor manuseio dos recursos públicos, que sua missão será de coletar dados para cumprir
uma de suas principais funções: controlar o patrimônio público.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio. Contabilidade Pública Setor Publico.
__________________________
ALEXANDRE MACHADO TEIXEIRA
joao martins de oliveira, 280, 280 - CAMPO VELHO
Floriano-PI CEP: 64808450 E-mail: alexandremteixeira@outlook.com
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ESTUDO DE CASO: INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM UROLITÍASE
Maria Das Mercês Fernandes Da Silva-FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa Ferro Gomes-FAESF
Jaciara Pereira De Sousa-FAESF
Rozy Rodrigues Da Silva-FAESF
Aldenora Mendes Pereira-FAESF

Introdução: Os cálculos renais são um dos problemas urológicos mais comum atualmente tanto na população
masculina como feminina, é imprescindível o conhecimento de enfermagem sobre a patologia para uma
assistência adequada e humanizada ao paciente. Diante do exposto J.R, 48 anos, paciente admitido com crise
renal com queixa principal dor aguda, excruciante, em cólica forte em região lombar alta unilateral e
desconforto abdominal. Foi medicado e realizados exames de análises laboratoriais, ultrassom abdominal e
radiografia que mostrou os rins em ferradura. Objetivo: relatar a experiência da assistência de enfermagem
prestada a um portador de cálculo renal com ênfase nas intervenções de enfermagem. Metodologia: Tratase de um estudo de caso com ênfase na história e nas intervenções de enfermagem ao paciente com
urolitíase em clínica médica, realizada durante atividades acadêmicas desenvolvidas em um hospital onde
foram coletados dados durante o exame físico e no prontuário do paciente. Resultados: Foram realizados
anamnese e exame físico, paciente encontrava-se calmo, orientado, consciente, comunicativo e higienizado.
Acesso venoso periférico no membro superior direito viabilizando hidratação venosa. Deambulava sem
auxílio. Ao exame físico: couro cabeludo integro e sem sujidades, pele e mucosas hipocoradas, abdome plano
e indolor a palpação. Ausculta cardíaca: bulhas cardíacas normofonéticas rítmicas em dois tempos, ausculta
pulmonar: murmúrios vesiculares presente; ausculta abdominal: ruídos hidroaéreos presentes. Aceitava
dieta oferecida parcialmente conforme prescrição médica. Diurese e dejeções presentes (SIC). SSVV: PA:
120x70mmHg, Tax: 37 º, R: 15 rpm, P: 75 bpm, SPO2 de 96%. Conclusão: O Cálculo Renal é muito comum,
portanto é importante o papel de enfermagem na assistência assim como na educação do paciente em
relação a prevenção a experiência possibilitou aprofundar o conhecimento sobre a patologia e relatar as
intervenções de enfermagem a um portador de cálculo renal.
PALAVRAS-CHAVE: Cálculo renal. Enfermagem. Intervenções.
__________________________
MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DA SILVA
RUA JOSÉ TAVARES DA NOBREGA, 445 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800080 E-mail: MERCESSILVA1FER@GMAIL.COM
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A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA E OS EFEITOS DA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR EM PACIENTES
HIPERTENSOS - REVISÃO DE LITERATURA
José Vicente de Moura Neto-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF
Solimária Venancio da Silva-FAESF
Lázaro de Liz Sousa Brito-FAESF

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada por níveis pressóricos elevados, sendo
uma doença multifatorial, a atuação fisioterapêutica no atendimento individual ou em grupo de pacientes
hipertensos tem como objetivo minimizar os problemas que causam limitações nas atividades cotidianas e
promover às mudanças de hábitos de vida. A atividade física supervisionada leva a corroborar com o
tratamento medicamentoso como também na prevenção das comorbidades e até na redução da mortalidade
associada a doença. OBJETIVO: realizar um levantamento dos benefícios gerados pelo uso de exercícios
físicos, rítmicos, aeróbicos e isométricos, sobre a pressão arterial sistêmica. MATERIAIS E MÉTODOS: tratase de uma revisão sistemática da literatura, de natureza quanti-qualitativa, de caráter exploratóriodescritivo, nas bases de dados Google Acadêmico, PeDro, Scielo, Bireme, PubMed, revistas eletrônicas, nas
línguas portuguesa, inglesa e espanhola, onde passaram por uma triagem e foram utilizados os critérios de
inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos que abordassem os temas relacionados a atuação da fisioterapia
e os efeitos da atividade física regular em pacientes hipertensos publicados entre os anos de 2010 e 2015.
RESULTADO: Após observar os artigos revisados, ficou evidente a importância da atividade física no controle
da hipertensão arterial foram encontrados diversos tipos de atividade física que contribuem para a
manutenção da hipertensão arterial e qual deve ser a intensidade, frequência e tipo mais adequado para
esse controle. A atividade física apresenta um melhor resultado em hipertensos leves e moderado e que
sendo associados a uma boa alimentação podem resultar em um não uso de terapias medicamentosas.
CONCLUSÃO: considera-se ao final desse estudo que a atividade física é de suma importância para o controle
da hipertensão arterial sistêmica sendo que em alguns casos associada a boa alimentação pode se dispensar
o uso de medicamentos para sua manutenção.
PALAVRAS-CHAVE: Controle pressórico atividade física, fisioterapia.
__________________________
José Vicente de Moura Neto
Avenida Santos Dumont, 03 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808520 E-mail: vmoura-99@outlook.com.br
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DEPRESSÃO EM IDOSOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Bianca Oliveira Costa-FAESF
Bianca Oliveira Costa-FAESF
Gleycielle Vitória Lima De Sousa-FAESF
Larissa Moraes Torres-FAESF
Matheus Thomaz Da Silva Santos-FAESF

De acordo com Silva et al., (2015) a depressão trata-se de um transtorno mental que abrange diversos fatores
biológicos e psicossociais que levam ao desinteresse pelas atividades habituais, distúrbios do sono,
dificuldade em se concentrar, fadiga e perda de energia. O presente trabalho tem como objetivo
compreender os fatores que ocasionam a depressão e índice de idosos que sofrem com o transtorno.
Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva utilizando a técnica da revisão sistemática. A busca de
estudos foi realizada a partir de uma base de dados "Scielo" (Scintific Eletronic Library Online), tendo como
descritores: idosos com depressão, cuidados, enfermagem. Foram encontrados trinta e quatro artigos no
Scielo. Os artigos são baseados no ano de 2017. Os estudos foram feitos de modo descritivo, seccional de
abordagem quantitativa, utilizando uma base secundária. O número de idosos que possuem o transtorno
psiquiátrico da depressão ressalta a atenção que essa temática requer do âmbito acadêmico, em especial da
área de saúde mental, reafirmando como questão de ascensão no campo de saúde brasileiro. Dentre vários
fatores: incapacidade de manter suas rotinas casuais, perda de contato social por diversas situações, risco de
solidão, dificuldade de aceitar a morte de entes queridos, isolamento social e outros.
De acordo com Louzã Neto (2010), a doença mental vem atingindo significativamente a população idosa,
especialmente a depressão. O idoso requer uma assistência diferenciada no que diz respeito ao cuidado, o
enfermeiro, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) podem definir um melhor plano
de cuidados equivalentes ás suas necessidades individuais ou em grupo ajudando a proteger e auxiliar sua
independência nas atividades diárias
PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO EM IDOSOS. CUIDADO. ENFERMAGEM
__________________________
Bianca Oliveira Costa
Rua José Bonifácio, 516 - Centro
Canto do Buriti-PI CEP: 64890000 E-mail: biancaoliveirac99@hotmail.com

75

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FACULDADE DE
FLORIANO - FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DA PANCS (PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS) CAPEBA
(POTHOMORPHE UMBELLATA) NA ALIMENTAÇÃO HUMANA.
Paloma de Sousa Lima-FAESF
Georgette Carnib de Sousa-FAESF
Maria Do Perpétuo Socorro Carvalho Martins-FAESF
Adriana Duarte De Sousa-FAESF
Julianny De Andrade Dias-FAESF

RESUMO
As PANCs, são Plantas Alimentícias Não Convencionais com desenvolvimento espontâneo, facilmente
encontradas em jardins, hortas e quintais. O objetivo deste trabalho foi identificar os benefícios do consumo
das PANCs, em especial a Capeba. O estudo trata-se de uma pesquisa de revisão sistemática, realizada em
Maio de 2018, na qual se faz uso da literatura como principal fonte de dados. As publicações foram obtidas
por meio de uma busca eletrônica realizada pela internet, na base de dados como: Google Acadêmico. Foram
selecionados para estudo 3 artigos e 2 revistas cientificas entre os anos de 2011 à 2017. As PANCs agregam
valores aos alimentos e produtos in natura, tornando-se uma fonte de renda familiar. Possuem alto valor
nutritivo, ações terapêuticas, teores de proteínas e vitaminas. A Capeba pode ser utilizada em criações de
pratos, por possuir aroma e sabor agradável. É fonte de alimentação e de recursos nutricionais para famílias
que desejam consumi-las e que possuam baixa renda. Conclui-se que, com base nas propriedades
nutricionais encontradas, especialmente ações antioxidantes e anti-inflamatórias, é possível inferir que as
PANCs possuem um grande potencial nutricional e econômico, mas ainda são necessárias mais pesquisas
para confirmação dos resultados, fornecendo maior respaldo científico para essas propriedades e, ainda,
para melhor esclarecimento acerca dos possíveis cuidados com cultivo e consumo, devido à formação de
metabólitos secundários, os quais podem ser fatores antinutricionais ou substâncias com potencial tóxico e
alergênico.

PALAVRAS-CHAVE: PANCs. Benefícios. Capeba.
__________________________
Paloma de Sousa Lima
Av. Eurípedes de Aguiar 412, 303 - Urbano
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: palomasousalima1010@gmail.com
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PAPANICOLAU: UM GESTO DE AMOR À VIDA
Maria Márcia da Conceição Oliveira-FAESF
Brenda Ellen Da Silva Soares-FAESF
Wilson Bruno Oliveira Silva-FAESF
Yven Laudilina De Sousa E Silva-FAESF
Marcos Andre Arrais De Sousa-FAESF

O papanicolau é um exame preventivo muito expressivo no combate ao câncer do colo do útero. Sendo
realizado por profissionais de saúde (enfermeiros e médicos), na identificação de possíveis lesões malignas
ou benignas no colo do útero. O presente estudo teve como objetivo destacar a importância do papanicolau,
no diagnóstico precoce de possíveis lesões percussoras do câncer do colo do útero nas mulheres. Realizouse levantamento bibliográfico na base de dados SCIELO, através de artigos científicos publicados no ano de
2008. Estudos apontam que cada mulher tem o seu ponto de vista a respeito do exame, por esse motivo é
importante o profissional ao realizar a coleta relatar as etapas do procedimento, com a finalidade de
promover o conforto psicológico, físico e a conscientização das mesmas sobre a importância da realização
do exame e o diagnóstico precoce. A realização do exame deve se iniciar a partir dos 21 anos, mesmo antes
do início da vida sexual da mulher, pois o mesmo pode ser realizado em mulheres virgens. Após duas coletas
anuais negativas, esse prazo pode ser de 3 em 3 anos. Um dos fatores responsáveis pelo câncer do colo
uterino é a não realização do exame devido a falta de recursos e materiais disponíveis na rede de saúde
pública. Conclui-se que se realizando a prevenção anual, minimiza-se a incidência de câncer ginecológico,
bem como através de campanhas educativas de rastreamento do papanicolau. Sendo portanto, um dos
exames mais importante para a prevenção na saúde da mulher, não sendo somente uma maneira de
diagnosticar a doença, mas principalmente como fator determinante na identificação doo risco de
desenvolvimento do câncer uterino.
PALAVRAS-CHAVE: Papanicolau. Diagnóstico. Câncer
__________________________
Maria Márcia da Conceição Oliveira
Rua: Bela Vista, 107 - Rodagem de Picos
Oeiras-PI CEP: 64500000 E-mail: mmarciaolivei@bol.com.br
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO TRATAMENTO A PACIENTE PORTADORA DE LESÃO POR
PRESSÃO INFECTADA EM REGIÃO SACRAL: ESTUDO DE CASO
Rozy Rodrigues Da Silva-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF
Jaciara Pereira De Sousa-FAESF
Maria Das Mercês Fernandes Da Silva-FAESF
Douglas Oliveira Dos Santos-FAESF

Define- se Lesão por Pressão (LPP) como uma lesão localizada na pele e/ou no tecido, ou estrutura
subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão
combinada com fricção e/ou cisalhamento. Pode ser classificada em estágios 1, 2, 3, 4 e não classificável.
Essas lesões são complicações possíveis em pessoas em situação de fragilidade, principalmente com restrição
de mobilidade e idade avançada. O presente trabalho tem como objetivo realizar levantamento bibliográfico
acerca do tratamento de Enfermagem na lesão por pressão infectada em região sacral. Trata-se de uma
pesquisa do tipo revisão de literatura realizada no período de maio de 2018, utilizou-se como base de dados
BVS e LILACS. Foi conseguido um total de 15 artigos com ano de publicação de 2013 a 2016, sendo 10
classificados para o trabalho. Diante do exposto a LPP da paciente pode ser classificada como estágio IV
quando a perda total da espessura dos tecidos. Existem osso e músculo visível. Desbridamento é a técnica
de remoção dos tecidos inviáveis através dos tipos autolitico, enzimático, mecânico ou cirúrgico. O tecido
necrótico possui excessiva carga bacteriana e células mortas que inibem a cicatrização e remoção é
necessária para manter o leito propício para cicatrização. O enfermeiro necessita está capacitado para
conhecer e realizar avaliação periódica dos tipos de LPPs. O desenvolvimento deste estudo de caso permitiu
a compreensão da importância da implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem a
pacientes com LPP, por meio da identificação de diagnósticos de enfermagem e possíveis intervenções,
objetivando-se alcançar os resultados propostos.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência, Enfermagem, Lesão por Pressão.
__________________________
ROZY RODRIGUES DA SILVA
RUA MAESTRO EUGENIO, 70 - CAMPO VELHO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: rozysrn21@gmail.com
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PERFIL DOS PACIENTES DIALÍTICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Rozy Rodrigues Da Silva-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias -FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa De Ferro Gomes -FAESF
Iara Olímpio De Sousa-FAESF
Marta Martins De Sousa-FAESF

O sistema renal tem como finalidade manter a homeostasia do corpo por meio da cuidadosa regulação dos
líquidos e eletrólitos, eliminação dos resíduos metabólicos e desempenho de outras funções. Ocorre
insuficiência renal quando os rins são incapazes de realizar a remoção dos produtos de degradação
metabólicos e de desempenhar suas funções reguladoras. Pode- se classificar em insuficiência renal aguda
(IRC) e crônica (IRC) causando complicações no estado de saúde podendo levar a morte se não tratada. A
hemodiálise é um dos tipos de substituição renal utilizada para tratamento da insuficiência renal. O número
de pessoas acometidas por doença renal vem alcançando índices alarmantes no mundo inteiro, tornando-se
um problema importante de saúde pública O presente trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos
pacientes em tratamento de hemodiálise. Trata- se de uma revisão bibliográfica realizada entre os meses de
agosto a outubro de 2018. Os artigos foram obtidos através de buscas em bancos de dados eletrônicos como
Scielo, Google acadêmico e BVS. Foi realizado um levantamento prévio de 20 artigos correspondentes aos
anos de 2013 a 2017, após a leitura classificou- se 15 artigos que correspondiam ao objetivo do trabalho.
Após a realização da leitura sobre o tema, verificou-se que os pacientes em tratamento com maior
prevalência foram do sexo masculino e faixa etária acima de 50 anos; as principais causas bases mais
incidentes foram hipertensão e diabetes. Dado a importância do tema e complicações advinda dessa
patologia, o conhecimento do perfil dos pacientes pode contribuir para as ações de educação em saúde e
planejamento da assistência mais adequada a esses pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência renal, Hemodiálise, Perfil.
__________________________
ROZY RODRIGUES DA SILVA
RUA MAESTRO EUGENIO, 70 - CAMPO VELHO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: rozysrn21@gmail.com
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIABETES MELLITUS 2 (DM), HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTEMICA (HAS)
E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (IRC).
Alex Douglas Noleto-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Rosângela Alves Ferreira-FAESF
Tainara De Sousa Batista-FAESF

INTRODUÇÃO: F.B.C, 60 anos, adulto, aposentada, consciente, casado, diagnosticado com diabetes mellitus
(DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e insuficiência renal crônica (IRC), fazendo sessões de hemodiálise,
usos de medicamentos anti-hipertensivo e controle diabético. OBJETIVOS: O presente estudo de caso relatar
a percepção e qualidade de vida do paciente com diagnóstico DM, HAS, submetido as sessões de hemodiálise
com diagnóstico IRC. MATERIAIS E MÉTODOS: O referente estudo trata-se um relato de experiência, sobre à
vivência do caso a patologia primária, diagnosticado DM, cuidados ao paciente e qualidade de vida, suportes
em literaturas. RESULTADO E DISCUSSÃO: Mediante as informações do paciente, afirmou-se ter
acompanhamento constantes e contínuos com o enfermeiro na atenção primária, através de consultas e
exames, proporcionando diminuições aos riscos advindo de outras patologias presentes, fazendo sessões de
hemodiálise três vezes por semana, dificuldades nas atividades diárias, aceita o diagnóstico e busca a
melhoria na qualidade de vida, entretanto a patologia primária conhecida como diabetes, abrange um grupo
de doenças metabólicas, caracterizadas níveis elevados de glicose no sangue hiperglicemia, devido a defeitos
na secreção ou ação da insulina podendo advir patologia como, HAS e nefropatia, as anotações de
enfermagem ao exames físicos, pele mucosa ictérica, couro cabeludo íntegro, eliminações intestinais
normais, urinária comprometida, verificados os sinais vitais; PA:190x120mmHg, P:97bpm, T:36°C, FR: 22rpm,
FC:99bpm, glicemia capilar 256mg/dl. CONCLUSÃO: O presente trabalho proporcionou mostrar, que o
paciente tem conhecimento voltado as patologias, relatando sua vivencia de portador, diante sua vida diária,
concluindo que o enfermeiro é um dos profissionais da área, estando presente na atenção primária sendo
porta de entrada aos cuidados e orientações na assistência.
PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL-TAQUICARDIA-DIABETES MELLITUS
__________________________
Alex Douglas Noleto
Rua Roberto de Lotison, 91 - mANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: douglasnoleto12@outlook.com
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EFEITOS DO MÉTODO PILATES NO CONDICIONAMENTO FÍSICO DE IDOSOS
Luna Rhara Martins Moura-FAESF
Alyane Osório Reis Meses Feitosa-FAESF
Thais Alves De Araujo-FAESF
Wender Lima Leal-FAESF
Mariany Pimentel De Vasconcelos-FAESF

INTRODUÇÃO:A prática de exercícios físicos realizados de maneira sistemática, garante um envelhecimento
mais digno da população idosa. Neste sentido, o método Pilates é uma modalidade de exercício físico que
propõe desenvolver a força e flexibilidade dos músculos, além de ser capaz de aprimorar a capacidade de
execução das ati¬vidades de vida diária, estabilidade postural e equilíbrio.OBJETIVOS: Evidenciar os efeitos
do método pilates no condicionamento físico de idosos, para melhoria da sua qualidade de vida. MÉTODOS:
Este estudo, foi realizado a partir de uma coleta de artigos das bases de dados eletrônicos da BVS, nos
indexadores SCIELO, LILACS e PUBMED. Para o estudo foram incluídos ensaios clínicos controlados e
randomizados, publicados nos últimos cinco anos, e excluídos artigos de revisão literária e sistêmica, teses,
resumos e artigos não disponíveis na íntegra. RESULTADOS: O método pilates consistiu em 5 exercícios com
duração de 40 minutos (cada aula), executados 2 vezes/semana, totalizando 11 semanas. Ao fim do estudo,
os autores concluíram que o pilates aumentou a pressão expiratória máxima (PEmáx), em decorrência da
melhoria na força muscular respiratória. Estudos com 32 idosas entre 64 e 84 anos, aproximadamente. No
grupo experimental (n=14), o treinamento do pilates foi realizado no solo em grupos de 9 pessoas (no
máximo) durante 16 sessões, dispostas em 8 semanas. Foi constatado ao fim da pesquisa que o pilates pode
influenciar na redução do nível de dor, tendo em vista que o exercício físico proporciona efeitos analgésicos
através da estimulação endócrina, além de poder melhorar a qualidade de vida e flexibilidade das idosas.
CONCLUSÃO: O método pilates tem demonstrado resultados significativos no condicionamento físico de
idosos, melhorando assim sua capacidade e autonomia funcional. Visto a necessidade de mais artigos sobre
a temática.
PALAVRAS-CHAVE: PILATES. IDOSO. CONDICIONAMENTO FISICO
__________________________
Luna Rhara Martins Moura
Rua Paulo José de Santana, 320 - Vila do BEC
Barão De Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: lunamartinsrm@hotmail.com
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SÍNDROME DE FOURNIER E AS AÇÕES DE ENFERMAGEM
Gustavo Caravalho Viana-FAESF
Naylane De Jesus Ferreira-FAESF
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Jeferson Barbosa De Oliveira-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO:A Síndrome de Fournier ou Gangrena de Fournier é uma infecção poli microbiana causada por
microrganismos aeróbios e anaeróbios, que atuam de maneira sinérgica, gerando uma fasceíte necrozante
principalmente nas regiões genital, perineal e perianal, podendo ser fatal. OBJETIVOS: Apresentar os meios
diagnósticos e as intervenções de enfermagem com ênfase na sintomatologia da doença. METODOLOGIA:
Trata-se de uma revisão de literatura com artigos coletados na base de dados do Google acadêmico e scielo,
foram selecionados artigos atualizados do período de 2014 a 2018, que apresentavam o manejo clinico da
síndrome de Fournier juntamente com a assistência de enfermagem. Todos os artigos selecionados foram
publicados em língua portuguesa. RESULTADOS Os sinais e sintomas mais evidentes são desconforto na
região perineal e perianal evoluindo para sensações dolorosas, mal estar, febre alta acompanhada de
calafrios e sudorese. O diagnóstico deve ser feito tanto pela clínica quanto por exames laboratoriais, cultura,
bacteriológica, radiogra¬fia, ultrassonografia e tomografia computadorizada. As intervenções de
enfermagem adotadas para pacientes com essa patologia são administração da antibioticoterapia,
monitora¬ção da glicemia, sinais vitais e de sepse, uso de colchão piramidal, mudança de decúbito, nutrição
equilibrada rica em fibras, cuidados com os acessos venosos, exercícios físicos de amplitude equilibrados e
orientação ao paciente e/ou familiares sobre a patologia, cuidados adequados com a ferida e a manutenção
da saúde física e psicológica para um bom prognóstico clínico. CONCLUSÃO: dessa forma fica evidente a
importância do diagnostico precoce, para melhor eficácia do tratamento e interromper a evolução da
doença, assim como a importância da equipe de enfermagem no tratamento da síndrome de Fournier.

PALAVRAS-CHAVE: síndrome de fournier. intervenções de enfermagem. Gangrena de fournier
__________________________
gustavo caravalho viana
RUA SANTOS DO MONT, 02 - irapua
floriano-PI CEP: 64880000 E-mail: carvalhovianagustavo@gmail.com
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ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO TRATAMENTO DE MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER
DE MAMA
Thaís Alves De Araújo-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Luna Rhara Martins Moura-FAESF
Wender Lima Leal-FAESF
Mariany Pimentel Vasconcelos-FAESF

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um dos maiores problemas relacionados à saúde pública, sua etiologia
não esta totalmente esclarecida, mais fatores como condições à vida reprodutiva da mulher e a presença da
alta densidade no tecido mamário predispõem para o crescimento celular desordenado na região. A equipe
multidisciplinar é o elo inicial do acesso à assistência oncológica, garantindo intervenções preventivas como
meio de proporcionar um atendimento seguro. OBJETIVOS: Este estudo objetiva enfatizar acerca das
evidencias científicas sobre a importância da equipe multidisciplinar no tratamento de mulheres com câncer
de mama. METODOLOGIA: O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica pesquisada
nas bases de dados eletrônicas da biblioteca virtual em saúde (BVS), nos indexadores SCIELO e MEDLINE.
Para esta revisão, foram incluídos artigos publicados no período de janeiro de 2013 a novembro de 2018. As
palavras chaves seguiram a descrição dos termos DECS. RESULTADOS: Mediantes aos artigos analisados
constatam-se que as taxas de mortalidade para o câncer de mama estão aumentando em todo Brasil,
particularmente nas zonas rurais do Norte e Nordeste, por serem as regiões mais pobres do país e por
possuírem acesso restrito aos serviços de detecção precoce da neoplasia. Estudos afirmam que a alimentação
saudável e o exercício físico contribuem na promoção do bem-estar, pois esses hábitos promovem uma
relação com o processo saúde-doença, visto que são realizadas com o intuito de se obter implicações
positivas no cuidado com a saúde. Ações educativas configuram-se como estratégia bem sucedida, pois
permitem a disseminação do conhecimento através da discussão de um tema proposto. CONCLUSÃO: Tornase evidente que a equipe multidisciplinar é capaz de promover ações preventivas para o tratamento do
câncer de mama, garantindo assistência, melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: SAUDE PUBLICA. ATENÇAO PRIMARIA. CANCER DE MAMA
__________________________
Thaís Alves de Araújo
Rua Marizalra Atten, 11 - Manguinha
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: thaysaraujosb@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: SISTEMATIZAÇÃO DA ASISTENCIA DE ENFERMAGEM FRENTE AO IDOSO VITIMA
DE ACIDENTE DOMICILIAR
Gustavo Caravalho Viana-FAESF
Emilay Da Silva Reis-FAESF
Shélinne Honório De Sousa-FAESF
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Prof. Esp. Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: A queda é um evento de etiologia multifatorial, que pode envolver a interação entre os
diversos fatores de risco. Os fatores de riscos são classificados como extrínsecos e intrínsecos, portanto, é de
fundamental importância a realização de ações que diminuam esses fatores. OBJETIVO: O presente trabalho
tem como objetivo relatar a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente idoso vitima de queda
com diagnosticado de Fratura de fêmur. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso com ênfase na
sistematização da assistência de enfermagem frente ao idoso vitima de acidente domiciliar e com diagnostico
de fratura de fêmur. RESULTADOS: Paciente F. G. N. 78 anos, viúva, deu entrada no Hospital através do
atendimento em urgência em atenção especializada no dia 21/10/2018 às 16:39 com queixa histórica de
fratura de fêmur direito. Os diagnósticos e os cuidados de enfermagem devem ser planejados e
sistematizados de acordo com o quadro clinico do paciente, a fim de alcançar os resultados esperados com
relação à saúde do paciente. CONCLUSÃO: Conclui-se com esse estudo de que a população idosa está
predisposta a vários riscos que podem causar danos à sua saúde, sendo assim, é dever dos profissionais de
saúde detectar esses riscos a fim de minimizar esses fatores, reduzindo assim a hospitalização desses
pacientes e oferecendo assim uma melhor qualidade de vida para que poção realizar atividades do dia a dia
e estar inclusos na sociedade de forma participativa.

PALAVRAS-CHAVE: SAE. ACIDENTES.DOMICILIAR. IDOSO
__________________________
gustavo caravalho viana
RUA SANTOS DO MONT, 02 - irapua
floriano-PI CEP: 64880000 E-mail: carvalhovianagustavo@gmail.com
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AÇÕES DE ENFERMAGEM VOLTADA AO IDOSO PORTADOR DE DEPRESSÃO REVISÃO DE
LITERATURA.
Jaciara Pereira De Sousa-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa De Ferro Gomes-FAESF
Adriana Da Silva Barros-FAESF
Leticia Cristina Nunes Miranda-FAESF

A depressão em idosos é considerada uma doença secundária tendo uma relação com doenças crônicas que
acompanha essa população, podendo estar relacionada também com o fim da carreira profissional, com
surgimento de outras doenças crônicas, A enfermagem detém papel principal na identificação dos sinais e
sintomas da depressão, por ter mais contato direto com os idosos, além disso, deve identificar os fatores de
risco para doença, O presente trabalho tem como objetivo realizar levantamento bibliográfico acerca das
ações realizadas pelos enfermeiros junto a população idosa portadora de depressão. Trata-se de uma revisão
bibliográfica da literatura, cuja pesquisa foi realizada durante os meses de agosto, setembro e outubro de
2018. Os artigos foram obtidos através de buscas em bancos de dados eletrônicas como Centro Latino
Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde-Scielo, BIREME, Google Acadêmico, Literatura
Latino Americana em Ciências da Saúde- LILACS. Onde foi realizado o levantamento de 20 artigos publicados
no período compreendido entre anos de 2014 e 2018, após a leitura previa dos resumos classificou-se 13
artigos para o estudo que correspondiam ao objetivo do trabalho utilizando os descritores: Ações,
enfermagem, depressão, idoso. Após realização de leitura sobre o tema, verificou-se que as principais ações
realizadas giram em torno da consulta de enfermagem, educação em saúde, apoio a família, terapia
medicamentosa, incentivar a pratica de atividade física, atividades em grupo, exercícios terapêuticos, visita
domiciliar, estimular o crescimento pessoal e o desempenho de novos papeis do idoso na sociedade. Ao final
conclui-se que é de suma importância realizar pesquisas relacionadas a esse tema no sentido de sensibilizar
os profissionais de Enfermagem no sentido de melhorar cada vez mais sua atenção à esta população, afim
de oferecer um atendimento adequado ao idoso portador de depressão.
PALAVRAS-CHAVE: Ações. Enfermagem.Idoso.
__________________________
Jaciara Pereira de Sousa
Rua Robert Tilloson, 241 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jaciarapereira2013@gmail.com
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ANOREXIA NERVOSA EM UNIVERSITÁRIAS DA REGIÃO NORDESTE
Matheus Thomaz Da Silva Santos-FAESF
Bianca Oliveira Costa-FAESF
Gleyciele Vitória Lima De Sousa-FAESF
Larissa Moraes Torres-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF

Os Transtornos de Comportamento Alimentar correspondem a Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa e
Transtorno Alimentar e Sem Outra Especificação. Esses transtornos estão relacionados a uma desorganização
e desequilíbrio do comportamento alimentar, caracterizados pela preocupação excessiva com o peso,
principalmente por jovens do sexo feminino. O presente trabalho tem como objetivo compreender os fatores
que levam aos transtornos e comportamento alimentares. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e
descritiva utilizando a técnica da revisão sistemática. A busca de estudos foi realizada a partir de um
buscador, “Google Acadêmico” e de uma base de dados, “Scielo”, tendo como descritores: "enfermagem",
"anorexia em universitários", "nordeste", "meninas". Foram encontrados 34 artigos no Google Acadêmico.
Foi realizado a delimitação apenas para a região Nordeste e os artigos são baseados no ano de 2017. Os
estudos foram feitos de modo descritivo, seccional de abordagem quantitativa, utilizando uma base de dados
secundária. Dentre vários fatores, a preocupação com o peso e a forma do corpo definidos entre as
adolescentes estão gerando um quadro de adoecimento comportamental e somático com sérias
consequências. A insatisfação com a imagem corporal leva as jovens a uma restrição alimentar, embora a
grande maioria delas apresentassem IMC dentro dos padrões de eutrofia. Limitar a alimentação é apontado
como estratégia maléfica para lidar com situações de conflito e seus estados emocionais repulsivos. Os
resultados apontaram a elevada prevalência de comportamentos de risco para transtornos alimentares,
inclusive na dimensão social e ambiental dos padrões de beleza, da imagem corporal, da relação com os
alimentos e com o próprio corpo, situações de conflito ou de sofrimento, frustrações, ansiedade, dentre
outros fatores que podem, de certa forma, pode levar à uma anorexia nervosa ou bulimia nervosa.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno alimentar, fatores de risco.
__________________________
Matheus Thomaz da Silva Santos
Manoel Pereira, 101 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809237 E-mail: mtss1085@gmail.com
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BENEFÍCIOS DA AMAMENTAÇÃO
Iara Olímpio De Sousa-FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa Ferro Gomes-FAESF
Maria Das Mercês Fernandes Da Silva-FAESF
Rozy Rodrigues Da Silva- FAESF
Marlon Henrique Rodrigues Alves- FAESF

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam aleitamento
materno exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos ou mais. A amamentação constituí uma
das ações principais dos cuidados voltados a proteção e prevenção da saúde da criança. O ato de amamentar
integra a mãe, o recém-nascido, a família e a sociedade. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo
mostrar as vantagens da amamentação para as mães e filhos que a realizaram durante os primeiros anos de
vida da criança. Metodologia: Teve como metodologia a revisão de literatura, utilizando artigos consultados
nas bases bibliográficas: LILACS, via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), SciELO e acervos literários tendo como
enfoque as vantagens da amamentação. Onde realizou o levantamento prévio de doze artigos após a leitura
previa dos resumos classificou-se oito artigos para o estudo. Resultados: Nos artigos analisados foram
verificados os benefícios da amamentação, onde encontrou os resultadas citados a seguir: reduz os riscos
para desenvolver doenças cardiovasculares na criança; determina o crescimento e o desenvolvimento;
Aumento o vínculo entre a mãe e o bebê; Diminui os riscos de diabetes melito; Protege o recém-nascido
contra doenças infecciosas, crônicas e agudas; Contribui para o estado emocional e psicológico da mãe e do
bebê; Diminuição do risco de câncer de mama nas mães que amamentam; Reduz os riscos de mortalidade
infantil. Conclusão: Ao final da revisão pode concluir a cerca da importância da amamentação nos primeiros
meses de vida na prevenção e promoção de saúde materna e do recém-nascido contribuindo para a melhora
da qualidade de vida de ambas as partes envolvida na amamentação.
PALAVRAS-CHAVE: Amamentação. Aleitamento materno
__________________________
IARA OLÍMPIO DE SOUSA
Rua Fernando Marques, 1024 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: iaraneves.15@hotmail.com
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ESQUIZOFRENIA E SUA SINTOMATOLOGIA
Iris Gabriela Ribeiro De Negreiros-FAESF
Carinny Rebeca Mendes Rocha-FAESF
Clara Barros Soares-FAESF
Kamila Araújo De Sá-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

Introdução: A esquizofrenia não é determinada tal como uma doença exclusiva, mas apontada como uma
síndrome, ou uma determinada doença variada de sintomas. A esquizofrenia é renomada como uma das
doenças psiquiatricas mais criticas e desafiadoras. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo
compreender a sintomatologia e suas manifestações clinicas. Metodologia: É um trabalho de revisão de
literatura que foram realizadas buscas em bancos virtuais de dados como SciELO, BIREME, e foram
selecionados artigos para a elaboração desse tema, onde os criterios de inclusão foram de 2006 a 2015. Os
descritores e respectivos termos usados na busca foram, esquizofrenia, sintomatologia. Resultados: indícios
específicos da esquizofrenia podem ser reunidos em cinco dimensões: sendo elas positivas ou psicótica,
desorganização, negativa, ansiedade e depressão, e cognitiva. Os sintomas positivos ou psicoticos são
exibidos através de delírios e insânia, os indícios de desorganização é a confusão de pensamentos e conduta,
os negativos se dá pela redução por palavras articuladas, e pelo déficit de escolhas ou decisões, já a ansiedade
e depressão causará nervosismo, medo constante, irritabilidade, os cognitivos caracterizam-se pela
deficiência da memória, lógica e de realização. O transtorno é provocado de forma prematura em
adolescentes e adultos, trazendo diferentes agravos na conduta, compreensão, afeto e vontade, essas
condutas acabam afastando o paciente das atividades sociais exercidas diariamente, proporcionando um
desgaste emocional e econômico. Conclusão: Nesse trabalho foi possível alcançar o objetivo proposto, pois
podemos identificar as sintomatologia da esquizofrenia. Descritores: esquizofrenia, sintomatologia.

PALAVRAS-CHAVE: Esquizofrenia, sintomatologia.
__________________________
Iris Gabriela Ribeiro de Negreiros
AV. Bucar Neto, 204 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: irisgaby99@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE DERRAME PLEURAL RELATO DE
EXPERIÊNCIA.
Jaciara Pereira De Sousa-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF
Joélio Pereira Da Silva-FAESF
Rozy Rodrigues Da Silva-FAESF
Maria Das Mercês Fernandes Da Silva-FAESF

O derrame pleural é uma síndrome clínica que pode acompanhar diversas doenças, sejam primárias da pleura
ou secundárias a lesões do parênquima pulmonar ou a enfermidades sistêmicas. É causado por
extravasamento de proteínas para o espaço pleural, Os sintomas iniciais diretamente relacionados ao
acometimento pleural incluem tosse, dor torácica e dispneia. O presente trabalho tem por objetivo relatar a
experiência de ações na assistência de enfermagem a paciente com diagnostico de derrame pleural em um
hospital público do município de Floriano, Piauí, no ano de 2018. Trata-se de um relato de experiência sobre
a assistência prestada a um adulto com diagnóstico de derrame pleural. As atividades descritas nesse
trabalho foram desenvolvidas no dia 30 de maio de 2018 durante atividades acadêmicas em um hospital
público de Floriano-PI, No preenchimento do histórico, foi realizado o levantamento dos dados por meio do
exame físico e consulta ao prontuário. A experiência possibilitou relatar os cuidados de enfermagem a um
adulto com diagnóstico de derrame pleural, dentre eles, Dar suporte ao esquema clínico, preparar e
posicionar o cliente para a toracocentese oferecer apoio durante todo o procedimento, Fornecer analgesia
adequada prescrita antes do procedimento da toracocentese, Enviar o líquido de toracocentese para exame
laboratorial, quando apropriado Monitorar o dreno torácico e o sistema em selo d’água; registrar a
quantidade de drenagem nos intervalos prescritos, Administrar analgésicos, conforme prescrição, e avaliar o
nível de dor. Ao final conclui-se que a enfermagem tem um papel importante na assistência dos paciente,
com diagnóstico de derrame pleural, lhe proporcionado os cuidados adequadas, com intuito de proporcionar
melhoras no quadro desse paciente ,estabelecendo assim um maior conforto dentro do ambiente hospitalar
tanto pro paciente e para os familiares que acompanha o estado de saúde desse pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: derrame pleural. assistência de enfermagem.relato de experiência.
__________________________
Jaciara Pereira de Sousa
Rua Robert Tilloson, 241 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jaciarapereira2013@gmail.com
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LESÃO POR PRESSÃO: FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO
Kamila Araújo De Sá-FAESF
Carinny Rebeca Mendes Rocha-FAESF
Clara Barros Soares-FAESF
Iris Gabriela Ribeiro De Negreiros-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

Introdução: As úlceras por pressão (UP) são lesões na pele e/ou tecido subjacente que ocorrem normalmente
em locais de proeminência óssea, resultantes de forças de atrito (pressão, fricção e cisalhamento) e de
fatores contribuintes que ainda não são claramente elucidados. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo
compreender a formação de lesão por pressão, seus fatores de risco e suas recumendações. Metodologia: É
um trabalho de revisão de literatura que foram realizadas buscas em bancos virtuais de dados como: SciELO,
BIREME, e foram selecionados artigos para a elaboração desse tema, onde os criterios de inclusão foram de
2007 a 2018. Os descritores e respectivos termos usados na busca foram, úlcera, pressão, úlcera por pressão,
lesão por pressão. Resultados: Diferentes fatores contribuem com a formação de uma lesão por pressão,
como: percepção sensorial prejudicada, pacientes com essa percepção alterada tem maior risco para a
integridade cutênea, a mobilidade comprometida traz risco ao paciente por ser incapaz de mudar de posição
independentemente, a umidade na pele aumenta o risco de formação de úlcera, o atrito, quando a pele é
arrastada sobre as roupas, o cisalhamento, quando há um movimento da pele e do tecido subcutâneo.As
intervenções que podem ser usadas são: providenciar um colchão de poliuretano, especialmente em
pacientes em cadeiras de rodas ou acamados; mudanças de decúbito no mínimo a cada duas horas; proteger
saliência óssea, principalmente calcâneas, com rolos e travesseiros. Conclusão: Nesse trabalho foi possivel
alcançar o objetivo proposto, pois podemos identificar formação de uma lesão por pressão, as suas
intervenções
com
propósito
de
prevenção
dessas
lesões.
Descritores: úlcera, pressão, úlcera por pressão, lesão por pressão.
PALAVRAS-CHAVE: úlcera, pressão, úlcera por pressão, lesão por pressão.
__________________________
Kamila Araújo De Sá
AV . SANTOS DUMONT, 425 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kamilaaraujjo20@gmail.com
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AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO NUTRICIONAL APLICADO AS GESTANTES
ADOLESCENTES ATENDIDAS EM UBS EM BARÃO DE GRAJAÚ-MA
Ana Paula Nunes Miranda-FAESF
Cristiane Pinheiro Mendes Fontes-FAESF
Claucianny Pereira de Carvalho Murada-FAESF
Juliana Lima da Silva-FAESF
Maria Carolyne Rodrigues-FAESF

A gravidez na adolescência é uma condição de risco tanto para as gestantes adolescentes como para recémnascidos, devido às mudanças fisiológicas e psicológicas. Dentre as complicações possíveis estão o aborto,
anemia, desnutrição, baixo peso, hipertensão, sobrepeso. Verificar o nível de satisfação das gestantes
adolescentes atendidas em Unidades Básicas de Saúde de Barão de Grajaú em relação ao atendimento
nutricional, caracterizar os fatores socioeconômicos, observar quais são os fatores de risco nutricional mais
frequentes, verificar quais métodos utilizados para identificar esses fatores de risco e analisar se é seguido
pelo nutricionista o protocolo para o atendimento nutricional da gestante. O estudo ocorreu no período do
mês de Maio de 2018 a Junho de 2018, com gestantes adolescentes que recebem atendimento nutricional
durante o pré- natal em Unidades Básica de Saúde. O nível de satisfação do atendimento nutricional, o perfil
socioeconômico, os fatores de riscos, os métodos utilizados e o protocolo de atendimento nutricional, foram
obtidos através de informações contidas no questionário aplicado as gestantes adolescentes. Foi encontrado
um total de oito gestantes adolescentes, 4 eram de baixa renda, as outras 4 classe média, 6 estudavam, 2
não estudavam, 6 eram casadas, 2 solteiras. Os principais fatores de risco nutricional apontados foram baixo
peso, sobrepeso e crises hipertensivas, não foi repassado informações sobre quais métodos utilizados para
identificá-los. O protocolo de atendimento nutricional segundo as gestantes adolescentes ocorre de forma
correta. A consulta nutricional aplicada às gestantes adolescentes das UBS de Barão de Grajaú, segue todos
os pontos necessários para que possa garantir a saúde materna e do feto.
PALAVRAS-CHAVE: Gestação na adolescência. nível de satisfação do atendimento nutricional. fatores de
risco nutricional.
__________________________
Ana Paula Nunes Miranda
Rua Jaconias Rezende, 0000 - Vereda Grande
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: ana.p20@hotmail.com
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ABORDAGEM FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUÇÕES SEXUAIS FEMININAS
Angeline Fernandes Silva-FAESF
Solimária Venancio Da Silva-FAESF
Prof. Esp. Lívio Adriano Xavier Fontes-FAESF

INTRODUÇÃO: A disfunção sexual feminina (DSF) pode ser definida como a dificuldade persistente e
recorrente do sujeito em realizar uma ou mais fases da resposta física sexual, resultando em sofrimento
pessoal e podendo interferir tanto na qualidade de vida quanto nas relações interpessoais da mulher. A
abordagem fisioterapêutica nas disfunções sexuais requer não apenas conhecimentos anatômicos e
fisiológicos, mas habilidade e conhecimentos específicos sobre a sexualidade e o psiquismo humano.
OBJETIVO GERAL: Identificar as principais intervenções fisioterapêuticas utilizadas no tratamento das
disfunções sexuais femininas. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática nas bases
de dados da Scielo, Pubmed, Bireme e Lilacs, alem de livros a cerca do tema, com as palavras chaves:
fisioterapia, disfunções sexuais e uroginecológica. Os termos foram pesquisados em dois idiomas, o inglês e
o português. Foram pesquisados 61 artigos dos quais foram escolhidos 23 compreendidos entre 2008 e 2018
e que respondiam aos critérios de inclusão e exclusão. RESULTADOS: Os resultados obtidos seguem os
objetivos propostos neste trabalho onde foram encontradas as principais intervenções fisioterapêuticas
utilizadas em pacientes com disfunções sexuais femininas que são a cinesioterapia, eletroterapia,
biofeedback e cone vaginal; as disfunções sexuais que mais acometem as mulheres tais como dispaurenia,
vaginismo, dor pélvica e anorgasmia e a efetividade das intervenções fisioterapêuticas utilizadas no
tratamento das disfunções sexuais femininas, onde foi observado melhora significante no quadro clinico da
paciente, proporcionando uma sexualidade satisfatória e alto estima restabelecida. CONCLUSÃO: Observouse que a fisioterapia é bastante eficaz no tratamento das disfunções sexuais femininas e que os resultados
do tratamento serão proporcionais a conduta admitida.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Disfunções sexuais. Uroginecolócica
__________________________
Angeline Fernandes Silva
Rua Elias Oka, 1343 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: Angelinefernaandes@gmail.com
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ALEITAMENTO MATERNO E O REPASSE DE INFORMAÇÕES: PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS
Ana Paula Nunes Miranda-FAESF
Cristiane Pinheiro Mendes Fontes-FAESF
Claucianny Pereira De Carvalho Murada-FAESF
Juliana Lima Da Silva-FAESF
Maria Carolyne Rodrigues-FAESF

O aleitamento materno é o maior método natural de ligação, afeto, proteção e nutrição para a criança e
estabelece a mais sensível, econômica e eficiente intervenção para diminuição da morbimortalidade infantil.
As atividades de incentivo, promoção e apoio ao aleitamento materno devem acontecer no conjunto das
ações dos profissionais, ao longo do pré-natal, pré-parto e nascimento, bem como nas imunizações, teste do
pezinho e retorno para a consulta de puerpério. Identificar quais profissionais passaram as informações às
nutrizes atendidas no Programa Saúde da família (PSF) no município de Barão de Grajaú. Trata-se de uma
pesquisa de campo do tipo exploratória de natureza qualitativa/quantitativa. A pesquisa foi realizada em
quatro Unidades Básicas de Saúde em Barão de Grajaú – MA e, a amostra foi constituída por 35 nutrizes. Na
coleta de dados foi utilizado um questionário com questões abertas e fechadas possibilitando melhor
obtenção de resultados. Pode-se observar que 100% das nutrizes participaram de reuniões e consultas
durante o pré-natal, 91% fizeram consultas pré-natais com a enfermeira e com o médico, 9% das nutrizes
fizeram consulta só com a enfermeira, 54% disseram ter sido atendidas pela equipe multiprofissional nas
reuniões pré-natais, 94% das nutrizes disseram que os Profissionais de saúde falaram sobre aleitamento
materno em consultas e reuniões pré-natais nas Unidades Básicas de Saúde pesquisadas e 6% disseram que
os profissionais não falaram sobe aleitamento materno. Diante do exposto pode-se concluir que médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e assistente social são os profissionais responsáveis pelo repasse
das informações pertinentes à pratica do aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE: Equipe multiprofissional. Informações. Aleitamento materno.
__________________________
Ana Paula Nunes Miranda
Rua Jaconias Rezende, 0000 - Vereda Grande
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: ana.p20@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO E RASTREAMENTO ATRAVÉS DO PAPANICOLAU NA DETECÇÃO
PRECOCE DAS LESÕES DE COLO UTERINO.
Brenda Ellen Da Silva Soares-FAESF
Maria Márcia Da Conceição Oliveira-FAESF
Yven Laudilina De Sousa E Silva-FAESF
Wilson Bruno Oliveira Silva-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

O câncer de colo uterino é definido como o crescimento anormal de células do colo do útero na sua parte
inferior. A taxa de mortalidade tem aumentado significativamente nos últimos anos, tornando-se um
problema de saúde. O objetivo deste trabalho foi mostrar a grande importância da detecção precoce do
Câncer do Colo de Útero, podendo acarretar em até 100% de chance de cura, quando diagnosticado na fase
inicial. Utilizou-se como metodologia uma revisão de literatura, constituída por artigos científicos publicados
no período de 2000 a 2017. O resultado da pesquisa, mostrou que o câncer de colo uterino ocupa o segundo
lugar no ranking mundial. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do
risco de contágio pelo papilomavírus humano (HPV). A transmissão da infecção pelo HPV ocorre por via
sexual. Consequentemente, o uso de preservativos (camisinha) durante a relação sexual com penetração
protege parcialmente do contágio pelo HPV. Neste sentido são necessárias abordagens de cunho preventivo
e educativo especialmente pela alta prevalência, e crescente relevância como causa de morte no Brasil. O
exame Papanicolau é o método mais indicado e eficaz para o rastreamento e diagnóstico da doença, devido
ao seu baixo custo e alta eficácia. O exame é rápido, simples e indolor, por esta razão de fácil adesão pela
paciente. Conclui-se que é de extrema importância a realização do exame citológico (Papanicolau) na
prevenção e detecção precoce do Câncer de Colo do útero, pois possibilita a descoberta da doença em seu
estágio
inicial
o
que
aumenta
as
chances
de
cura.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer do colo do útero – Prevenção – Papanicolau
__________________________
Brenda Ellen da Silva Soares
Rua José Guimarães, 268 - Bosque Santa Teresinha
Floriano-PI CEP: 64800158 E-mail: brenda.mobille@gmail.com
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES HOSPITALARES
Michelly Silva De Negreiros-FAESF
Marília Rodrigues Lima-FAESF
Lara Lasmin Fernandes Rosal-FAESF
Prof. Esp. Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF

INTRODUÇÃO: O Serviço de Enfermagem representa um papel relevante no controle de infecções por ser o
que mais mantém contato com os pacientes e por representar mais da metade do pessoal no ambiente
hospitalar. Ressalta-se o importante papel do enfermeiro no aperfeiçoamento das ações de prevenção das
infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo indispensável o aprimoramento do uso de técnicas
eficazes para possibilitar a limpeza e desinfecção de superfícies. OBJETIVO: Revisar a literatura existente
sobre os cuidados de enfermagem na prevenção e controle de infecções hospitalares. METODOLOGIA: Tratase de uma revisão bibliográfica sistemática do tipo meta-análise, utilizando uma abordagem qualitativa, em
que se utilizaram dados obtidos a partir da biblioteca virtual da faculdade de Floriano – FAESF, Google
Acadêmico e Scielo. RESULTADOS: Durante a leitura desses artigos, os cuidados de enfermagem na
prevenção de infecções hospitalares, era o tema mais frequente, a simples e indispensável lavagem das mãos
é um dos métodos mais antigos, mas é o mais seguro para prevenir e controlar, porem vem passando por
dificuldade, pois a quantidade de lavatório está reduzido nas alas e enfermarias. O serviço de enfermagem,
por ser o que mais mantém contato com o paciente e por representar mais de 50% do pessoal hospitalar,
tem como função regulamentar as ações de controle de infecção. CONCLUSÃO: Diante de todas as pesquisas
realizadas, se torna imprescindível reafirmar que os profissionais de enfermagem são, sem dúvidas,
fundamentais para a prevenção e controle de infecções no ambiente hospitalar. Tais pesquisas foram de
grande valia e aproveitamento, visto que essas permitiram análise e conhecimento de condições de
assistência prestada por esses profissionais. Por fim, a realização desse estudo foi de grande relevância,
contribuindo para melhor aperfeiçoamento de nós acadêmicos, para podermos compreender melhor o papel
da enfermagem na prevenção e controle de infecções hospitalares.
PALAVRAS-CHAVE: CUIDADOS.ENFERMAGEM.INFECÇÃO HOSPITALAR.
__________________________
michelly silva de negreiros
anfelino melo, 1246 - irapuã II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: michellysilva97@outlook.com
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TRATAMENTO DE ESTENOSE
Carinny Rebeca Mendes Rocha-FAESF
Clara Barros Soares-FAESF
Iris Gabriela Ribeiro De Negreiros-FAESF
Kamila Araújo De Sá-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

RESUMO
Introdução: Estenose mitral, os folhetos da valva tornam-se difusamente espessados por fibrose e
calcificação. A válvula aórtica normal sofre processo de calcificação decorrente do envelhecimento, que é
agravado ou acelerado nos casos de haver defeito congênito, como morfologia bicúspide. A intervenção
cirúrgica consiste na valvuloplastia, em geral uma comissurotomia para abrir ou romper as comissuras
fundidas da válvula mitral. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo realizar levantamento bibliográfico
acerca do tratamento de estenose mitral. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão sistemática na qual
foi realizado uma busca na base de dados do Google Acadêmico, onde foram retirados oito artigos, e de uma
base de dados SciELO foram três artigos, sendo que só foram utilizados apenas três, os quais se adequaram
ao objetivo da pesquisa. Resultados: Como resultados encontramos que a antibioticoterapia profilática é
instituída para evitar a recidiva de infecções. Os pacientes com estenose mitral podem beneficiar-se dos
anticoagulantes para diminuir o risco de desenvolver trombo atrial. Há duas modalidades aceitas para o
tratamento intervencionista da EM: a Valvuloplastia Mitral Percutânea por Cateter-Balão (VMCB) e a cirurgia
(comissurotomia ou troca valvar). A escolha da melhor intervenção baseia-se em características clínicas
(status funcional e preditores de risco operatório), anatomia valvar e na experiência da equipe cirúrgica. O
restabelecimento da função valvar é realizado por técnicas reconstrutivas denominadas plástica valvar ou,
na impossibilidade dessa, por meio da substituição da valva lesada por substitutos valvares (próteses
mecânicas ou biológicas). Conclusão Diante das observações e pesquisas realizadas, foi possível concluir que
temos quatro tratamentos principais para estenose mitral, a escolha de qual interferência usar é feita
baseando-se na melhor intervenção como embasamento nas características clinicas, na experiência da
equipe.

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento, Estenose mitral, Valvuloplastia
__________________________
Carinny Rebeca Mendes Rocha
Rua Antonino Freire, 720 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: rebecacarinny@gmail.com
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PRÁTICAS ALIMENTARES E FATORES ASSOCIADOS AO CONSUMO PRECOCE DE ALIMENTOS
DIFERENTES DO LEITE MATERNO EM MENORES DE 6 MESES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA.
Izabela Paixão De Souza Mouzinho-FAESF
Izabela Cristina Pereira-FAESF
Ronaria Barbosa Dias-FAESF
Luana Pereira De Carvalho-FAESF
Ana Paula Nunes Miranda-FAESF
(Null)-(Null)

A introdução precoce de alimentos antes dos seis meses de idade pode atrapalhar na continuidade do
aleitamento materno exclusivo, interferir na absorção de nutrientes do leite materno, crescendo o risco de
reações alérgicas na criança futuramente. O objetivo do trabalho é avaliar a introdução precoce de alimentos
diferente do leite materno em menores de 06 meses em Unidades de Básicas Saúde de São João dos Patos Ma. Caracterizou-se como de natureza exploratória, descritiva e de caráter quantitativo, foi utilizado um
questionário, para verificar a introdução de alimentos na dieta da criança, onde o mesmo contou com 19
perguntas referente e quais alimentos foram introduzidos, o tempo que foi iniciada a introdução, a utilização
de chupetas e mamadeiras, dentre outros. Foram entrevistadas 25 mães que tinham filhos de 0 a 6 meses,
onde aplicou-se um questionário sobre a amamentação, alimentação e usos de chupetas e mamadeiras. Os
alimentos complementares mais citados pelas mães foram: chás, sucos naturais, papas, leite artificial, sopa,
mucilon e frutas, lembrando que o consumo desses alimentos antes dos seis meses pode fazer com que a
criança fique mais propensa a adquirir doenças, aumento excessivo de peso dentre outros. Notou-se, além
disso um alto índice de usos de chupetas e mamadeiras, lembrando que as mesmas são uma importante
fonte de contaminação e diminui o tempo de sucção das mamas, podendo causar problemas ortodônticos,
o que torna preocupante para a saúde das crianças. Portanto conclui-se que o aleitamento materno exclusivo
não é praticado dentre as mães entrevistadas embora a maioria delas saibam a importância do leite materno,
pois a duração do aleitamento materno exclusivo é menor do que o preconizado pela Organização Mundial
da Saúde, sendo o uso de chupeta e mamadeira um dos fatores para o desmame precoce.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno exclusivo. Alimentação complementar precoce. Criança.
__________________________
Izabela Paixão De Souza Mouzinho
Praça Coronel Borges, 50 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800044 E-mail: izabelanutri7@gmail.com
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COMPARAÇÃO DO PERFIL SENSORIAL NO AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR DA CRIANÇA COM
SÍNDROME DE DOWN.
Antonia Maria Pereira Ferreira-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

RESUMO
Introdução A Síndrome de Down foi descrita clinicamente pela primeira vez pelo médico inglês John Langdon
Down, em 1866 e, desde então, é estudada por diversos pesquisadores.. O portador da Síndrome de Down
tem deficiência não só no sistema motor, como também nos sistemas cognitivo e sensorial. A família pode
proporcionar à criança um ambiente de crescimento e desenvolvimento, especialmente para aquelas com
deficiências, as quais requerem atenção e cuidados específicos. A “inserção de um aluno portador da
Síndrome de Down é de grande importância para o mesmo, pois a escola é um ambiente de grande
desenvolvimento para a formação de indivíduos. Objetivos analisar o perfil sensorial do ambiente escolar e
domiciliar da criança com Síndrome de Down. Metodologia O presente estudo consiste em uma revisão
bibliográfica sobre uma comparação do perfil sensorial do ambiente escolar e domiciliar da criança com
Síndrome de Down. Trata-se de um estudo que utilizou como bases de dados as plataformas digitais Scielo e
Google Acadêmico. Resultados e discussão As crianças com Transtorno de Processamento sensorial, como
exemplo, as crianças portadoras de Síndrome de Down apresentam as informações do meio ambiente e dos
próprios sentidos não organizados no cérebro, o que resulta em uma dificuldade no processamento de
informações e alterações comportamentais e/ou emocionais. A família deve ser orientada e motivada a
colaborar e participar do programa educacional, promovendo desta forma uma interação maior com a
criança. Também é fundamental que a família incentive a pratica de tudo que a criança assimila.
Considerações Finais Diante do exposto considera-se que as crianças apresentam um desenvolvimento
sensorial e cognitivo contínuo e progressivo, que necessitam ser estimulados da melhor forma possível de
acordo com as suas necessidades.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome de Down. Perfil Sensorial. Ambiente escolar e domiciliar
__________________________
Antonia Maria Pereira Ferreira
Rua Francisco Castro, 570 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: a.maryantonia@gmail.com
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ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE MORINGA OLEIFERA
Louise Cristina Freitas Saraiva-Ufpi
Wcleubianne Matias Nascimento Maia-Ufpi
Francisco Rodrigues Leal-Ufpi
Antônio Luíz Martins Maia Filho-Ufpi
Chistiane Mendes Feitosa-Ufpi

Introdução: A pesquisa fitoquímica tem por objetivos conhecer os constituintes químicos das espécies
vegetais ou avaliar sua presença nos mesmos, podendo identificar os grupos de metabólitos secundários
relevantes. Os metabólitos secundários de plantas têm um grande valor agregado do ponto de vista
econômico, em especial por apresentarem potencial como modelos para o desenvolvimento de novos
medicamentos. A Moringa oleifera foi introduzida no Brasil por volta de 1950, sendo cultivada como planta
ornamental e medicinal, principalmente na região do Nordeste, onde é conhecida como lírio-branco, quiabo
de quina ou simplesmente moringa. Objetivos: Realizar a triagem fitoquímica do extrato etanólico das folhas
de Moringa oleifera, contribuindo assim, com o conhecimento da flora medicinal e fornecendo informações
para futuros projetos de pesquisa. Material e métodos: A coleta das folhas de Moringa oleifera foi realizada
no Núcleo de Plantas Aromáticas e Medicinais (Nuplam) da Universidade Federal do Piauí, em Teresina (PI),
no início da manhã, no mês de maio de 2017. Após a coleta do material vegetal, procedeu-se à desidratação
das folhas seguida da extração com etanol durante sete dias. O extrato resultante foi filtrado e retirado o
solvente. A seguir, realizaram-se as análises dos principais metabólitos secundários, tais como taninos,
flavonoides, triterpenos e/ou esteróis, saponinas, cumarinas, quinonas e alcaloides. Resultados: Foram
identificados quatro constituintes químicos no extrato etanólico das folhas de Moringa oleifera: taninos,
flavonoides, cumarinas e alcaloides. Conclusões: Este resultado direciona novas investigações para esse
extrato e contribui para o conhecimento fitoquímico da respectiva espécie, permitindo assim a discussão
entre o conhecimento científico e uso popular da Moringa oleifera.
PALAVRAS-CHAVE: Moringa oleifera. Extração. Metabólitos secundários. Fitoquímica.
__________________________
Louise Cristina Freitas Saraiva
Rua Fernando Drumond, 806 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: louise_fsaraiva@hotmail.com
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ANÁLISE DE FOLHETOS INFORMATIVOS DE PASSIFLORA INCARNATA L. E SUA CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
Louise Cristina Freitas Saraiva-Ufpi
Gustavo Aguiar De Sousa-FAESF
Letícia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

Introdução: Desde os tempos imemoriáveis, os homens buscam na natureza recursos para melhorar suas
próprias condições de vida. Para isso, os medicamentos fitoterápicos são considerados aqueles obtidos
empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. A Passiflora incarnata L. (maracujá) é
indicada para o tratamento da ansiedade leve, como estados de irritabilidade, agitação nervosa, tratamento
de insônia e desordens da ansiedade. Os folhetos informativos são a principal fonte de informação que
acompanham os produtos tradicionais fitoterápicos de notificação simplificada. Objetivo: Analisar os folhetos
informativos de produtos tradicionais fitoterápicos e de notificação simplificada contendo Passiflora
incarnata L. comercializados nas drogarias do centro de Floriano - PI e sua conformidade com a RDC 26/2014.
Métodos: Trata-se de um estudo do tipo descritivo de caráter quali-quantitativo. Para esse estudo foi
aplicado um check-list de acordo com a RDC 26/2014. O estudo foi realizado com base nos folhetos de
medicamentos comercializados com Passiflora incarnata L. A amostra utilizada para realização do estudo foi
de quatro medicamentos adquiridos em agosto de 2017 em drogarias do município de Floriano - PI.
Resultados: Apenas 25% dos medicamentos analisados estão de acordo com a RDC 26/2014 e 75% ainda não
estão conforme a RDC 26/2014, deixando evidente que o material informativo comercializado juntamente
com esses medicamentos ainda é a bula. Conclusão: Embora apresentando uma porcentagem de 75% de
medicamentos ainda sendo comercializados como medicamento fitoterápico contendo bula, não caracteriza
que os mesmos estejam fora da legislação, pois estes que se encontram fora da legislação seguem a RDC de
Nº 47/2009, tendo um prazo para adequação à nova norma.
PALAVRAS-CHAVE: Passifora incarnata L.. Maracujá. Produto tradicional fitoterápico. Folheto informativo.
__________________________
Louise Cristina Freitas Saraiva
Rua Fernando Drumond, 806 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: louise_fsaraiva@hotmail.com
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO CÂNCER DE PRÓSTATA
Andressa Alves Peixoto-FAESF
Nádia Kelly De Sousa Gustavo-FAESF
Taynan Pereira Guerra-FAESF
João Pedro Nascimento Barros-FAESF

No Brasil o câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum entre a população masculina no mundo
e ficando como o segundo maior tipo de câncer causador de mortes no Brasil. O presente trabalho teve como
objetivo caracterizar os fatores de risco para o câncer de próstata, através de uma revisão de literatura tendo
como base artigos publicados pelas Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia no ano de 2018 e Revista
de Saúde Pública no ano de 2017. Na literatura encontra-se os fatores que podem levar ao desenvolvimento
do câncer de próstata e que entre esses fatores podemos citar: idade (homens acima dos 40 anos ou idosos),
origem étnica (homens negros), origem genética. O tabagismo, a vasectomia além do fator de crescimento
“insulin-like”, também são citados como passíveis de influenciar potencialmente o desenvolvimento do
câncer de próstata. Os fatores nutricionais são também citados como passíveis de influenciar diretamente o
desenvolvimento da doença, incluindo o total de energia consumida que esta é refletida através do índice de
massa corporal, dieta rica em gordura animal, carne vermelha, cálcio, gorduras e leite. Diante do exposto
conclui-se que é de grande importância a abordagem de assuntos relacionados a saúde do homem, tendo
em vista que o câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. Por pertencer a uma
sociedade onde o machismo é prevalente, é importante a união dos profissionais da saúde, com o intuito de
conscientizar a população masculina a procurar o médico urologista, enfatizar a importância dos exames da
dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico) e toque retal, visto que estes ainda são tabus para grande
parte da população masculina.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de próstata. Fatores de risco. Prevenção
__________________________
Andressa Alves Peixoto
Rua Francisco Castro, 870 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: andressa-003@hotmail.com
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PREVENÇÃO ASSOCIADA AO CÂNCER DE PRÓSTATA
Andressa Alves Peixoto-FAESF
Nádia Kelly De Sousa Gustavo-FAESF
Taynan Pereira Guerra-FAESF
João Pedro Nascimento Barros-FAESF

O câncer de próstata acomete pacientes do sexo masculino e pode ser curado quando ainda está localizado.
Se identificado em estágio avançado, diminui consideravelmente a sobrevida do paciente. O presente
trabalho teve como objetivo caracterizar as formas de prevenção do câncer de próstata, através de uma
revisão de literatura tendo como base artigos publicados pelas Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia
no ano de 2018 e Revista de Saúde Pública no ano de 2017. Algumas formas preventivas contra o câncer de
próstata seriam, evitar o consumo de álcool, praticar atividade física diariamente também são formas de
evitar o câncer de próstata, além disso, para os homens com idade acima de 40 anos manter uma frequência
de exames ajuda-os prevenir o acometimento desta doença. Existem fatores que podem aparecer como
agentes que influenciam na diminuição do câncer de próstata esses fatores são denominados como
marcadores exógenos, sendo eles; uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais e pobres
em gordura animal. Há dois exames que são indispensáveis na prevenção e diagnóstico do câncer de próstata
o toque retal e PSA. O exame de toque é feito em consultório pelo médico urologista. Demora poucos
segundos e serve para detectar alterações na próstata, como endurecimento e forma irregular, que podem
indicar a presença de algum tumor. É de grande importância o investimento em campanhas informativas e
educativas abordando a saúde do homem, tendo em vista que o câncer de próstata é o segundo câncer que
mais mata pessoas no Brasil, e grande parte não sabe que é portador da doença ou não procura meios de
prevenção.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de próstata. Prevenção. Exames
__________________________
Andressa Alves Peixoto
Rua Francisco Castro, 870 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: andressa-003@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA RELAÇÃO ENTRE ANEMIA E CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS NA
INFÂNCIA
Suzana De Souza Sena-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF

Na primeira infância, o problema agrava-se em decorrência de erros alimentares, principalmente no período
de desmame, quando, frequentemente, o leite materno é substituído por alimentos pobres em ferro. O leite
de vaca é um exemplo, pois, apesar de apresentar o mesmo teor de ferro que o leite materno, sua
biodisponibilidade é baixa. A anemia por deficiência de ferro é considerada um problema de Saúde Pública
que afeta a população tanto de países desenvolvidos quanto dos em desenvolvimento. O objetivo deste
estudo foi mostrar através de uma revisão sistemática a assistência de enfermagem na relação da anemia
com as condições socioeconômicas em crianças. Esta pesquisa trata-se de uma revisão sistemática descritiva,
o levantamento bibliográfico foi realizado com publicações de 2013 a 2016, através da base de dados Bireme,
Medline, PubMed e Scielo. Como critérios de inclusão: artigos em inglês e português; artigos publicados no
período de 2013 a 2016 e assuntos que se referiam a parto normal, e critérios de exclusão: artigos que não
estivessem na língua portuguesa ou inglesa e que forem publicados em anos anteriores a 2013. Os fatores
socioeconômicos foram analisados por meio das variáveis: área geográ&#64257;ca, renda familiar,
escolaridade materna e trabalho materno remunerado. As variáveis para análise das condições de
saneamento básico foram: origem da água, tratamento da água de beber, esgotamento sanitário e destino
do lixo. A infância e principalmente a adolescência são fases de constantes mudanças na vida do indivíduo.
A Anemia Falciforme, se não for bem acompanhada por profissionais qualificados, pode prejudicar muito o
desenvolvimento dos jovens portadores e levar ao óbito precoce.
PALAVRAS-CHAVE: Anemia Falciforme. Enfermagem. Crianças.
__________________________
Suzana de Souza Sena
Avenida Fauzer Bucar, 345 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800840 E-mail: suzzybella@hotmail.com
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ANÁLISE DO PERFIL DE PACIENTES COM LESÃO MEDULAR ATENDIDOS NO HOSPITAL REGIONAL
TIBÉRIO NUNES NO PERÍODO DE 2017 A 2018 EM FLORIANO – PI
Matheus Amorim Osório Borges-FAESF
Lívio Adriano Xavier Fontes-FAESF
Paulo Octávio Alves Da Hora-FAESF

INTRODUÇÃO: Durante as últimas décadas, a sociedade vem sofrendo com patologias que geram a
incapacidade funcional dos indivíduos, mais especificamente no Brasil os dados epidemiológicos tiveram
transformações no que diz respeito ao processo saúde adoecimento, onde a prevalência de morte deu lugar
as doenças crônicas, dentre essas patologias estão as lesões medulares, que segundo Brasil (2015) é toda
injúria às estruturas contidas no canal medular (medula, cone medular e cauda equina), podendo levar a
alterações motoras, sensitivas, autonômicas e psicoafetivas. OBJETIVO: Este estudo tem por objetivo geral
analisar o perfil de pacientes com lesão medular atendidos no Hospital Regional Tibério Nunes (HRTN) no
período de 2017 a 2018. METODOLOGIA: Neste estudo optou-se por desenvolver uma pesquisa documental,
retrospectiva, quantitativa, já que os dados foram coletados através da busca no setor de arquivos do HRTN.
O instrumento para a coleta de dados foi um formulário contendo variáveis como: sexo, Idade e ano de
admissão. O tratamento estatístico foi composto por análise objetiva, sendo os dados analisado pelo
programa Microsoft Excel® 2013. RESULTADOS: Os resultados encontrados permitiu que se identificasse a
maior incidência do Traumatismo Raquimedular (TRM), que se dá por acidente motociclístico, seguido por
atropelamento, que atinge com maior frequência pessoas do gênero masculino, na faixa etária entre 16 a 30
anos. CONCLUSÃO: Concluiu-se que o TRM atinge um contingente maior da parcela ativa da população que
se compõe por adultos jovens, onde isso traz repercussões não só para a vítima, mas para os demais
membros de sua família e para a sociedade, fato este bastante oneroso para o sistema de saúde e termina
por modificar o contexto familiar e laboral, considerando a gravidade das lesões é sugerido que essa
população ao se expor mais, seja alvo de uma abordagem de prevenção mais eficaz para esses tipos de
agravos.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia; Perfil de Saude; Traumatismo Raquimedular.
__________________________
Matheus Amorim Osório Borges
Rua João Chico, 1800 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800280 E-mail: matheusborges525@outlook.com
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BIOSSEGURANÇA: USO DE EPI´S E SUA IMPORTÂNCIA.
Kaio Da Silva Sá-FAESF
Douglas Bezerra Araújo-FAESF
Patrícia Lima Da Silva-FAESF
Sebastiana Pereira De Sousa-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

Introdução: A Biossegurança é um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação
de riscos inerentes as atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação
de serviços que possam comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente, ou qualidade dos
trabalhos desenvolvidos. Objetivo: O Presente trabalho tem por objetivo esclarecer os princípios básicos da
biossegurança, a importância dos EPI’s (Equipamentos de proteção individual), os mais utilizados no
ambiente hospitalar, e o que os trabalhadores da área dizem a respeitos dos EPI’s. Metodologia: Para
realização desta pesquisa, optou-se pela revisão da literatura disponível em base de dados eletrônica e em
livros sobre o tema escolhido. Realizaram-se pesquisas nos sites do (Bvs, Scielo). Foram utilizados os
seguintes descritivos, EPI’s, Biossegurança em Ambiente Hospitalar. Ao final foram obtidos 10 artigos com
ano de publicação de 2011 a 2017. A partir dos dados coletados obtivemos os resultados descritos a seguir.
Resultados: A partir dos artigos analisados observou-se a importância do uso correto dos EPI’s. Sobre os
riscos decorrentes durante a pratica profissional, observa-se que o profissional estando acomodado em suas
experiências e rotinas, acaba por adquirir um nível de segurança em si mesmo, fazendo-o esquecer das
proteções adequadas e dos riscos da sua atividade no meio hospitalar, colaborando assim para negligência.
Conclusão: Com base no que foi pesquisado alguns EPI’s mais utilizados na rotina de trabalho em ambiente
hospitalar são: luva de procedimento/estéril, máscara cirúrgica/N95, touca/gorro, jaleco, óculos de proteção,
bota/sapato fechado, capote/avental, pro-pés e calça comprida. Ressaltamos que o uso desses EPI’s são de
extrema importância no ambiente hospitalar para proteção do profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Biossegurança, Proteção
__________________________
kaio da silva sá
Rua Olemar Alves de sousa, 100 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809170 E-mail: kaiosilva.sa2016@gmail.com
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES EMOCIONAIS E MENTAIS
Kaio Da Silva Sá-FAESF
Douglas Bezerra Araújo-FAESF
Patrícia Lima Da Silva-FAESF
Sebastiana Pereira De Sousa-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF

Introdução: A Avaliação do Estado Mental, trata-se, de uma pesquisa sistemática de sinais e sintomas de
alterações do funcionamento mental, durante a entrevista psiquiátrica. A Avaliação ela é realizada de acordo
com alguns momentos durante a anamenese. Comunicação e Relacionamento interpessoal (utilização de
técnicas subjetivas para o estabelecimento de confiança, vínculo e relacionamento terapêutico); Observação
(aparência, postura, higiene, vestimentas, comportamento, interação, nível de consciência); Exame das
funções mentais (utilização de técnicas objetivas para avaliação das funções mentais dos clientes). Objetivo:
O presente trabalho tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca da avaliação de
enfermagem sobre o estado mental do paciente. Metodologia: Para a realização desta pesquisa, optou-se
pela revisão da literatura disponível em base de dados eletrônicos e em livros sobre o tema escolhido.
Realizou-se pesquisa nos sites da (Google Acadêmico, Scielo), bem como a biblioteca digital da FAESF. Foram
utilizados os seguintes descritivos, avaliação, Enfermagem e estado mental. Ao final foram obtidos 5 artigos
do ano de publicação de 2014 a 2018. A partir os dados coletados objetivos e resultados descritos a seguir.
Resultados: As informações da Avaliação do Estado Emocional e Mental são obtidas por meio da observação
direta da aparência do paciente, da anamnese, bem como do relato de familiares e outros informantes como
atendentes, amigos, colegas ou até mesmo grupos sociais. Conclusão: Com base no que foi pesquisado, a
avaliação do Estado Emocional e Mental é um exercício questionador, contínuo e dinâmico, abarcando
diversos atores, métodos e envolvendo competências variadas que reflete a complexidade da área.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação, Enfermagem, Estado Mental
__________________________
kaio da silva sá
Rua Olemar Alves de sousa, 100 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809170 E-mail: kaiosilva.sa2016@gmail.com
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AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.
Lucia Thalia De Sousa Solano-FAESF
Mayra Lourdmylla Moura Gonçalves-FAESF
Adryene Ananda Lima Silva-FAESF
Prof. Esp.Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF
Profa. Esp. Adriana Da Silva Barros-FAESF

INTRODUÇÃO:Imprimir qualidade ao que se faz; fazer bem feito; obter bons resultados; atingir objetivos
programados; são frases que norteiam as atividades diárias de pessoas em empresas e serviços, onde, haja
não tão moderna corrente da qualidade total é a preocupação máxima em todos os processos de trabalho.
Na área da saúde esta preocupação é fundamental, pois se realiza um trabalho que deve proporcionar,
minimamente, bem-estar e segurança ao cliente.OBJETIVO:Identificar produção cientifica acerca de
Avaliação dos Programas de Controle de Infecção Hospitalar onde foi possível observar que na realidade os
PCIHs apresentam diversas inconformidades e grandes são os desafios apontados pelos sujeitos.Objetivando
sempre as prevenções as infecções, priorizando a lavagem simples das mãos, antes e depois do procedimento
com o paciente, o uso dos EPIs, manter o calendário de vacinas em dias, precauções de contato, e a
importância do uso da N95 em casos críticos.METODOLOGIA:Trata-se de uma revisão bibliográfica
sistemática do tipo meta – análise utilizando uma abordagem qualitativa.A coleta de dados foi executada em
outubro de 2018. Ao todo foram 16 artigos selecionados para a coleta de dados. Procedeu-se a leitura
explorativa do material bibliográfico identificado. RESULTADOS:Desde 2004 a Organização Mundial de Saúde
(OMS) vê a segurança do cuidado ao paciente como prioridade de saúde pública mundial. O paciente e a
família devem ter participação na tomada de decisões sobre o processo de tratamento da doença, sendo de
grande importância o envolvimento do paciente junto à equipe de saúde. CONCLUSÃO:Com base dos estudos
obtidos, podemos observar e compreender que, somente através de equipe de saúde intensivamente
educada, treinada e cobrada quanto às recomendações de precauções universais é que será possível a
prevenção das infecções hospitalares, sendo necessário que, todos os profissionais aceitem, respeitem e
cumpram todas as normas estabelecidas pela CCIH.
PALAVRAS-CHAVE: INFECÇÃO HOSPITALAR.PROGRAMA DE CPNTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.
AVALIAÇÃO EM SAÚDE. PREVENÇÃO
__________________________
lucia thalia de sousa solano
rua castro e silva, 693 - tiberao
floriano-PI CEP: 64805564 E-mail: lucia.thalia1997@gmail.com
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ESCALA DE COMA DE GLASGOW: PROTOCOLOS E ATUALIZAÇÕES
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF
Alex Douglas Noleto Da Cruz-FAESF
Rosângela Alves Ferreira-FAESF
Tainara De Sousa Batista-FAESF

Introdução: A Escala de coma de Glasgow (ECG) de uso neurológico que permite medir/avaliar nível de
consciência de uma pessoa que tenha sofrido traumatismo crânio-encefálico. Uma ferramenta utilizada para
determinar o nível de consciência, método simples e rápido a função cerebral é preditivo da sobrevida do
doente, especialmente a melhor resposta motora.(PHTL, 2016) Objetivo: Verificar novos protocolos a cerca
da escala de coma de Glasgow. Metodologia: Trata-se de um trabalho de revisão de literatura, onde buscouse encontrar conceitos e atualizações a cerca da nova escala de coma de Glasgow. Materiais e métodos:
Foram analisados dados do protocolo anterior e protocolo atual, onde pode-se fazer o comparativo sobre
ambos observando a importância da atualização. Resultados: A ECG anterior avaliada os níveis de resposta
ocular(1-4), resposta verbal(1-5) e resposta motora(1-6). Em que o resultado final variava de 3 a 15 escores.
Na ECG atual continuam os mesmos parâmetros de resposta ocular, verbal, e motora, mas ao final de cada
parâmetro adicionou-se o NT ( não testável) é quando algum fator interfere na comunicação. Adicionou-se a
resposta pupilar, onde irá ter a pontuação da ECG mais a avaliação pupilar sendo subtraída ao final. Ao
resultado final irá ter variação de 1 a 15 os escores. A reatividade pupilar, ou seja, estimulação a luz, classificase como: inexistentes (2) onde nenhuma pupila reage, parcial (1) apenas uma, completa (0) as duas irão
reagir. Ao final a pontuação obtida será subtraída ao total da soma dos parâmetros. Anteriormente chamada
de ECG, hoje de Escala de Coma de Glasgow – Pupilar (ECG-P). Conclusão: A atualização foi de suma
importância podendo salvar vida em situações de emergência, buscando associar a sintomatologia, à
profundidade do nível de inconsciência, até o coma associando o estado do paciente, com a assistência
prestada.
PALAVRAS-CHAVE: Coma. Escala de Coma de Glasgow. Escala
__________________________
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro
Rua Projetada, 101 - Conviver
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alinnedayse13@gmail.com
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PERFIL DOS PACIENTES COM ZIKA VÍRUS
Kayrone Dias De Carvalho-FAESF
Suzana De Souza Sena-FAESF
Emilay Da Silva Reis-FAESF
Kennedy Monteiro De Almeida Ferreira-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: A infecção pelo vírus Zika é uma doença febril aguda transmitida por arbovírus do gênero
Flavivírus, cujos vetores são mosquitos do gênero Aedes, com grande dispersão em países tropicais. Outras
possíveis formas de transmissão do vírus Zika documentadas são a transmissão vertical, por transplante de
órgãos e medula óssea, por transfusão sanguínea ou via sexual. OBJETIVO GERAL: O objetivo do trabalho
presente consiste em conhecer a doença e analisar o perfil dos pacientes com Zika vírus. METODOLOGIA: O
trabalho presente foi realizado através de artigos encontrados nas bases de dados do Google acadêmico,
Scielo e Bireme. Os artigos selecionados datam num período de 2013 à 2018, todos publicados em língua
portuguesa e de grande relevância para a execução do estudo. RESULTADOS E DISCURSSÕES: Doenças
transmitidas por mosquitos afetam desproporcionalmente a maioria menos privilegiada da população
brasileira, de várias maneiras. Qualquer pessoa está suscetível a picada do mosquito, por a doença ser
assintomática na maioria das pessoas, houve um maior relato de casos associados as gestantes devido a
alterações neurológicas apresentadas pelo feto que foram acometidos pelo vírus durante a gestação.
CONCLUSÃO: Conclui-se com esse trabalho de que a manifestação do Zika Vírus é mais prevalente nas regiões
de clima tropical, e que o perfil social mais suscetível são as regiões mais carentes, diretamente relacionado
a falta de saneamento básico. As medidas de prevenção ainda é a melhor forma de evitar a contaminação
pelo vírus, já que essas medidas são viáveis para todo e qualquer cidadão, desde que os mesmos tenham
toda informação necessária de como realizar essas atividades.
PALAVRAS-CHAVE: Zika Vírus. Perfil epidemiológico. Assistência de Enfermagem.
__________________________
Kayrone dias de Carvalho
Rua Thiago Roque de Araújo, 440 - Tiberão
Floriano-PI CEP: 64806390 E-mail: marineidekayrone2018@gmail.com
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APLICABILIDADE DA AURICULOTERAPIA E DA MANOBRA DO QUARTO VENTRÍCULO PARA REDUZIR A
PRESSÃO ARTERIAL DE INDIVÍDUOS HIPERTENSOS NO MOMENTO DA AFERIÇÃO
Cleyton Alves Da Silva Araujo Filho-FAESF
Tais Leite Alves-FAESF
Vivianne De Jesus De Carvalho Gonçalves-FAESF
Uiara Beatriz Gomes De Oliveira-FAESF

Introdução:
A elevação da pressão arterial (PA) representa um fator de risco independente, linear e contínuo para a
doença cardiovascular.
Objetivo:
Verificar a eficácia da auriculoterapia e da Manobra do Quarto Ventrículo(MQV) no controle e na redução da
pressão arterial em pacientes hipertensos.
Metodologia:
Trata-se de um estudo transversal/seccional observacional de 10 indivíduos, sendo 2 homens e 8 mulheres,
na faixa etária entre 31 e 91 anos, todos residentes na cidade de Floriano-PI. Foram utilizados para o
tratamento 4 pontos auriculares designados como: Shen men, Rim, Simpático, Coração e Yang do Fígado 1.
Os pontos foram estimulados por meio de massagem manual e depois eram colocados nos pontos auriculares
sementes de mostarda fixadas com micropore depois desse procedimento o indivíduo dirigia-se para uma
sala tranquila onde era submetido a Manobra do Quarto Ventrículo por 10 minutos.
Resultados e discussão:
Os resultados obtidos demostraram redução da PA em 80% dos casos. A média da PA sistólica dos
participantes antes da intervenção era de 16,8 mmHg e reduziu para 15,7 mmHg enquanto a média da PA
diastólica reduziu de 9 mmHg para 8,7 mmmHg. Considerações Finais:
Com os resultados apresentados verifica-se que a terapia auricular combinada com a MQV reduziu a média
da PA dos participantes, mas, ao aplicar os testes estatísticos não houve diferença estatística após o
procedimento isso deve-se ao tamanho da amostra, no entanto, ensaios com mais participantes tem
mostrado a eficácia de ambos procedimentos e este trabalho é um dos primeiros a combinar as duas técnicas
que tem influência vagal possibilitando a diminuição da PA.
PALAVRAS-CHAVE: Medicina Tradicional Chinesa, Terapia Manual, Hipertensão Arterial
__________________________
Cleyton Alves da Silva Araujo Filho
Rua Guanabara Quadra P, 04 - Vila Boa Es
Guadalupe-PI CEP: 64840000 E-mail: cleytonf54@hotmail.com
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EFEITOS DO TRABALHO NOTURNO NA SAÚDE DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
Shêlinne Honório De Sousa-FAESF
Emilay Da Silva Reis-FAESF
Esp. Ana Maria De Araújo Dias-FAESF

INTRODUÇÃO: O trabalho noturno é exercido principalmente devido as necessidades econômicas. Os
profissionais são mal remunerados e com isso buscam plantões noturnos que possam acrescer a renda
(SANTANA et al., 2015). Acarretando aos profissionais que o exercem, problemas relacionados à saúde, que
segundo (VEIGA et al., 2013), todos ocasionados pela alteração do ciclo sono vigília e do ritmo circadiano.
OBJETIVOS: Conhecer efeitos do trabalho noturno e mudanças do estilo de vida da equipe de enfermagem.
METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa de campo, descritiva, exploratória com abordagem quantitativa.
Realizada no Hospital Regional Tibério Nunes. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Inicialmente observa-se que os
técnicos de enfermagem lideram como cargo mais ocupado na instituição, representando (72,13%) e
enfermeiros (24,59%). Em relação ao sexo houve um predomínio feminino (81,96%) e homens (18,03%). A
maioria dos profissionais tem carga horaria entre 44 a 84 horas semanais de serviço (40,98%). Quando
questionados sobre sua satisfação com o serviço (80,32%) alegam estar satisfeitos, (14,75%) dizem não estar.
Com relação às mudanças percebidas por eles quanto a saúde, os hábitos alimentares se sobressaíram
(73,77%), seguido pelo estresse (60,65%), falta de atividades físicas (37,70%), falta de tempo para cuidar de
si próprio (27,86%) e falta de momentos de laser (22,95%). Relatam insônia (49,18%), adquiriram doenças
cardíacas, circulatórias ou depressão (27,86%) e sofreram acidente de trabalho que pudesse mudar a
dinâmica de saúde (11,47%). CONCLUSÃO: A baixa remuneração leva a busca por mais de um vínculo
empregatício. Assim, ficando vulneráveis aos problemas de saúde física, psíquica, quanto ao isolamento
social. Concluiu-se que muito ainda há por se fazer para que essa classe seja valorizada quanto a saúde,
termos salariais, menores jornadas de trabalho e melhores condições de serviço, como mais recursos
matérias e equipamentos e dimensionamento adequado de profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Trabalho noturno. Consequências
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
ANTONINO FREIRE, 3028 - Irapuá 2
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: she-honorio@hotmail.com
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OS BENEFÍCIOS DO ÓLEO DE BURITI (MAURITIA FLEXUOSA) NO TRATAMENTO DE FERIDAS
Valber Luz Veloso-FAESF
Georgette Carnib De Sousa-FAESF
Ivo Ferreira De Santana-FAESF
Wilson Bruno Oliveira Silva-FAESF
Mara Beatriz Luz Veloso-FAESF

A Mauritia flexuosa L., conhecida comumente como buriti, é uma das mais singulares palmeiras do Brasil,
sendo nativa da Amazônia, também encontrada nas regiões Nordeste e Centro oeste. O óleo extraído do
fruto de M. flexuosa apresenta expressivas quantidades de carotenoides, vitamina E (a-tocoferol), ácidos
graxos insaturados como o ácido oleico e linoleico. A cicatrização de feridas é um processo complexo que
envolve a organização de células, sinais químicos e remodelamento da matriz extracelular, com o objetivo
de reparar o tecido. Este trabalho teve como objetivo principal, destacar os benefícios do óleo extraído do
buriti para a cicatrização de feridas. Trata-se de uma revisão de literatura sistemática do tipo meta-análise,
utilizando fontes de pesquisas escritos em português, consultados nas bases bibliográficas: Google
acadêmico, LILACS, Scielo, onde foram considerados artigos publicados de 2012 a 2017. O tratamento de
feridas busca o fechamento rápido da lesão de forma a se obter cicatriz funcional e, esteticamente,
satisfatória. A composição proximal da polpa do fruto de buriti é de 64,2% de água, 1,8% de proteína, 8,1%
de lipídeos, 25,2% de carboidratos e 0,7% de cinzas. Apresenta teores entre 19,8 e 26 mg/100g de vitamina
C e 113 a 156 mg/100g de cálcio. O potencial terapêutico deste, abre perspectiva no sentido de utilizá-lo
como fitoterápico, mostrando ser eficiente no processo cicatricial de feridas. As feridas tratadas com o óleo
de buriti apresentam aumento significativo na contagem de fibroblastos e fibras colágenas, além de
completo processo de reepitelização. Portanto é importante demonstrar o poder dos benefícios efetivo na
atividade cicatrizante de feridas através do óleo extraído do fruto. Sendo de grande interesse, devido suas
propriedades físicas e químicas, revelando alta concentração de tocoferóis e carotenoides.

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de buriti. cicatrização. feridas.
__________________________
VALBER LUZ VELOSO
Rua Defala Attem, 991 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: valber.7@hotmail.com
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EFEITOS DO PILATES NAS DISFUNÇÕES DO ASSOALHO PÉLVICO
Waleska Sousa Coelho-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

INTRODUÇÃO: Criado por Joseph Humbertus Pilates em 1918, na Alemanha, o método Pilates trata de uma
filosofia de treinamento onde há integração entre corpo e mente priorizando seis princípios básicos:
respiração, centro ou powerhouse, concentração, controle, precisão e fluidez. O assoalho pélvico (AP) é o
grupo muscular responsável por diversas funções como manter a continência urinária e fecal, de forma que
quando se relaxa permite o esvaziamento intestinal e vesical; evitar o deslocamento dos órgãos pélvicos e
atuar durante o ato sexual.As disfunções dos músculos do assoalho pélvico (MAP) ocorrem pela desarmonia
de estruturas musculares da região pélvica. O método Pilates, desenvolvido inicialmente para ganho de força
muscular, ganhou popularidade e novos objetivos, incluindo ganho de flexibilidade e definição. O método
esta sendo aplicado no tratamento de disfunções entre elas a do assoalho pélvico aqui abordado. OBJETIVOS:
Analisar os aspectos relacionados ao uso do método Pilates para as disfunções do assoalho pélvico.
METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão literária na base de dados da MEDLINE, LILACS e por meio de
levantamentode informações em sites de pesquisas realizadas no Scientific Electronic Library Online (Scielo),
e Google Acadêmico onde foram abordados 20 artigos científicos. RESULTADOS: Os artigos mostraram que
o método pode ser utilizado na reabilitação em diferentes populações, incluindo gestantes, idosos, homens
dentre outros e também com diferentes finalidades, entre elas tratamento da lombalgia, correção postural,
ganho de massa óssea, e de força no período pós-operatório. O método pode ser adaptado aos cuidados
necessários em cada população e disfunção, apresentando poucas contraindicações e permitindo a
progressão de acordo com o indivíduo acompanhado. CONCLUSÃO: Embora seja necessário a realização de
mais pesquisas na área e com maior amostra, o Pilates é uma ferramenta útil de efeito benéfico no
tratamento das disfunções do assoalho pélvico assim tendo influências positivas nos músculos do mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Pilates, Distinções e Assoalho.
__________________________
Waleska Sousa Coelho
Rua Fernando Marquês, 1396 - Caixa D'água
Floriano-PI CEP: 64806090 E-mail: waleska_coelho@hotmail.com
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COMPORTAMENTOS E ESTADO DE SAÚDE BUCAL DE ESTUDANTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA
FACULDADE DE FLORIANO-FAESF
Monique Lopes Rêgo Da Silva-FAESF
Mateus Gonçalves Bastos-FAESF
Nelisse Evangelista De Macêdo Reis-FAESF
Juliana Nolêto Costa-FAESF
Ingrid Macedo De Oliveira-FAESF

Introdução: Uma adequada saúde bucal está associada a comportamentos de higiene oral, como escovação
regular e uso do fio dental, hábitos alimentares e visitas regulares ao Cirurgião-dentista, a fim de promover
o diagnóstico precoce de patologias e promoção de saúde. A saúde oral dos profissionais, assim como as suas
atitudes e comportamentos são fatores influenciadores para a prevenção, manutenção e melhoria da saúde
bucal de seus pacientes. Objetivo: Verificar o estado de saúde bucal dos alunos do curso de Odontologia da
Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF. Metodologia: A pesquisa está sendo realizada com alunos
de graduação em Odontologia da Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF, que aceitaram participar
do estudo e assinaram o termo de Consentimento (TCLE). Foram aplicados questionários sobre a temática,
realizado exame clínico intraoral e coleta do índice CPOD – dentes cariados, perdidos e obturados. Os dados
estatísticos descritivos preliminares foram analisados por meio do programa Excel. Resultados: Observou-se
uma relativa resistência dos alunos em participarem da pesquisa, mesmo estando em um ambiente
acadêmico. Os principais motivos relatados foram vergonha e medo. Verificou-se que a grande maioria dos
acadêmicos relataram escovar os dentes três vezes ao dia ou mais (71,42%), sendo o período de escovação
preferencial ao acordar (78,57%); em relação ao uso do fio dental, 25% relatou não fazer o uso do fio dentário
e 35,71% afirmou usar esporadicamente. No que concerne às visitas ao Cirurgião dentista, 32,14%, vão duas
vezes ao ano, 10,71% vão regularmente por conta do aparelho ortodôntico e 28,48% vão esporadicamente.
A principal fonte de informações em saúde bucal foi o Dentista (71,42%). O índice CPOD obtido foi de 8,67.
Conclusão: Os acadêmicos de Odontologia, em geral apresentam bons comportamentos, que favorecem a
saúde bucal, no entanto, o CPOD obtido é considerado no nível alto, segundo a OMS.
PALAVRAS-CHAVE: Comportamento.estudantes.odontologia.saúde bucal.
__________________________
MONIQUE LOPES RÊGO DA SILVA
Rua Elias Oka, 1048 - Manguinha
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: moniquerego14@gmail.com
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PRINCIPAIS MOTIVOS QUE INTERFEREM NA ADESÃO AOS EXAMES PREVENTIVOS DE CANCER DE
PRÓSTATA
Shêlinne Honório De Sousa-FAESF
Gustavo Carvalho Viana-FAESF
Rayane Miranda Sousa-FAESF
Emilay Da Silva Reis-FAESF
Esp. Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata é resultado de uma multiplicação desordenada das células da próstata.
Segundo a estimativa 2018 do INCA é considerada a segunda causa de morte por câncer em homens,
ocorrendo principalmente em homens mais velhos. Sendo a média de idade do diagnóstico aos 66 anos. E
ainda para o Brasil, estimam-se 68.220 casos novos de câncer de próstata para cada ano do biênio 20182019. Esses valores correspondem a um risco estimado de 66,12 casos novos a cada 100 mil homens
(INCA,2017). Objetivo Geral: Verificar os motivos que levam a não adesão da realização de exame preventivo
de câncer de próstata e o papel da enfermagem como ação educativa e sensibilizadora. Metodologia: Tratase de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, onde foi realizada através de uma revisão
sistemática de literatura, que foi desenvolvida com auxílio do Google Acadêmico e a base de dados SIELO,
além de uma referência bibliográfica. Os artigos citados variam entre os anos de 2003 a 2017.Resultados e
Discussões: Entre os tantos obstáculos que existem em relação ao câncer e seu prognóstico, são a falta de
informação da população, crenças antigas e negativas, preconceito contra o câncer e o exame preventivo,
como o toque retal; Por mero preconceito cultural, a maioria dos homens resiste ao exame, mas os que já
realizaram o toque aceitam repeti-lo sem restrição. Conclusão: Foi possível identificar as dificuldades dos
homens na realização da prevenção do câncer de próstata. É possível ressaltar que o enfermeiro deve
contribuir para a prevenção de doenças, é necessário trabalhar com a desmistificação dos medos e
preconceitos do gênero masculino, quanto a não realização do exame do câncer de próstata. Para tal,
sugerem-se organizações e implementações de atividades educativas para integrar os homens nos serviços
de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer de próstata. Exame preventivo. Educação em saúde.
__________________________
SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA
ANTONINO FREIRE, 3028 - Irapuá 2
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: she-honorio@hotmail.com
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A PREVALÊNCIA DE DORES MUSCULARES EM ESTIVADORES NO MUNICIPIO DE FLORIANO – PI
Vivianne De Jesus De Carvalho Gonçalves-FAESF
Cleyton Alves Da Silva Araujo Filho-FAESF
Samara De Jesus Pereira Sousa-FAESF
Tais Leite Alves-FAESF
Uiara Beatriz Gomes De Oliveira-FAESF

Introdução: os estivadores do município de Floriano-PI são trabalhadores sem vínculo, atuam nos galpões e
depósitos, fazendo o descarregamento e a organização das mercadorias sem nenhuma orientação sobre o
manejo das cargas e sujeito a risco biomecânico. As dores musculares está mais frequentemente relacionada
a tensão, uso excessivo ou lesão muscular por exercício ou trabalho fisicamente desgastante. Nessas
situações, a dor tende a envolver músculos específicos e começa durante ou logo após a atividade. Em geral
a atividade que está causando a dor muscular é óbvia. Objetivo: caracterizar disfunções musculoesqueléticas
em
trabalhadores
de
uma
empresa
no
município
de
Floriano
–
PI.
Metodologia: trata-se de um estudo transversal/seccional observacional onde 20 trabalhadores
responderam uma entrevista com questões abertas e fechadas, elaborada pelos os autores a respeito de
dores e problemas musculoesqueléticas.
Resultados e discussão: após a aplicação do questionário foi observado um alto índice de dores na coluna,
cerca de 75%, precisamente na lombar, uma minoria referente a 10% dos entrevistados relataram dores nos
membros superiores principalmente na articulação do ombro e 15% não apresentam nenhuma das dores
estudadas. Sendo também relatadas outras patologias, como por exemplo, disfunções do sistema urinário
(principalmente rins e baço).
Considerações Finais: observou-se que a atividade do trabalhador que manuseia cargas o expõe a riscos
decorrentes dos fatores biomecânicos, excesso de força, posturas inadequadas e dos fatores organizacionais
que, quando utilizados de forma inadequada, sua aplicação afeta na saúde dos trabalhadores e na produção,
dentre eles destacam-se as pausas insuficientes para o descanso, a falta de capacitação para o
desenvolvimento da atividade de manuseio e transporte de mercadorias.
PALAVRAS-CHAVE: Prevalência, Musculoesquelética, Estivadores.
__________________________
Vivianne de Jesus de Carvalho Gonçalves
Rua 8 de julho, 158 - Alto Daguia
Floriano-PI CEP: 64807130 E-mail: viviannedejesus@hotmail.com
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AUDITORIA INTERNA EM EMPRESAS COM CAPITAL ABERTO
Denilson Da Silva Feitosa-FAESF
Kaleb Lima De Barros-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Italo Cristiano Silva E Souza-FAESF
Juliana Reis Bernardes-FAESF

Segundo Almeida (2007), a Auditoria interna surgiu com a necessidade dos administradores da empresa de
aprimorar e verificar as normas internas vigentes com maior desempenho, ou seja, o auditor interno
promove melhorias nos controles operacionais e avaliação da eficiência e eficácia da gestão, para a tomada
de decisões. Esse estudo buscou demonstrar as ferramentas que a auditoria interna em empresas com capital
aberto possui para ajudar os gestores a tomarem decisões. Seguindo os preceitos do método exploratório e
descritivo, a partir da busca online das palavras-chaves auditoria e interna na base de dados periódicos CAPES
(1122 artigos), foram utilizadas as delimitações na seguinte ordem por artigos (1078 artigos), em português
(231 artigos), ano somente 2016 (26 artigos), mostrar somente periódicos revisados por pares (18 resultados
obtidos), foram incluídos diversos estudos de resumos que resultaram na discussão e resultado dessa
pesquisa. Pelos 18 artigos, observou-se que é de extrema importância a auditoria interna em empresas com
capital aberto e as principais ferramentas utilizadas são o controle das informações e o planejamento
elaborado por gestores com base nessas informações. Tendo em vista a relevância econômica, o presente
estudo contribui de sobremaneira para o desenvolvimento de uma discussão sobre o nível de auditoria
interna contábil praticado por empresas de capital aberto, dado que esse novo padrão de conduta busca
maximizar o nível de evidenciação contábil como requisito para mudanças de comportamento dos dirigentes
e o desenvolvimento organizacional, econômico e financeiro das entidades. Todos os resumos dos artigos
têm em comum a relevância da importância da auditoria interna em qualquer entidade de capital aberto
sendo ela indispensável. Sendo assim, surge a necessidade de uma auditoria interna em empresas de capital
aberto, para melhorar o desempenho da entidade e diminuir os erros cometidos pela gestão contábil.
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria. Interna. Empresas com capital aberto.
__________________________
Denilson Da Silva Feitosa
Rua gonçalvez moreira 12, 19, 19 - Centro
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: denilsonshippuden@gmail.com
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IMPACTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS ASSISTIDAS NO
PERÍODO DE 2011 A 2016 NO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI-PI.
Paulo César De Carvalho Rosa Oliveira-FAESF
Maria Do Carmo De Carvalho E Martins-FAESF
Heliney Jéssica Santos Sousa-FAESF
Lorrayne Araújo Alves-FAESF
Alison Alves Andrade-FAESF

INTRODUÇÃO: O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2003 e transformado em lei em 2004, beneficia
aproximadamente 14 milhões de famílias em todo o país. O processo de transição nutricional vivenciado pela
população brasileira, em todos os estratos de renda, ratifica a importância de determinar o impacto do PBF
em indicadores de saúde e qualidade de vida das famílias assistidas pelo programa. OBJETIVO: Avaliar o
impacto do programa bolsa família no estado nutricional de crianças assistidas pelo programa no período de
2011 a 2016. METODOLOGIA: Pesquisa de campo de abordagem quantitativa, exploratória, descritiva
realizada na cidade de Canto do Buriti-PI, tendo como público alvo crianças de ambos os sexos que foram
beneficiadas no PBF, ingressantes a partir do ano 2011 e que continuaram até 2016. Os dados de cada criança
foram obtidos através do percentil do IMC. Obtendo assim a classificação do estado nutricional de acordo
com a tabela de interpretação de resultados. RESULTADOS: Ao analisar os dados das 41 crianças avaliadas,
observou-se quando ingressaram no programa em 2011, apresentaram elevadas frequências de baixo peso
(20%), excesso de peso (39%) e obesidade (12%) entre as crianças. Ao comparar a situação de 2016 com a
anterior, foi possível comprovar evolução positiva ao final desse período de 5 anos, marcada pela redução
da frequência de excesso de peso (22%), baixo peso (12%) e o desaparecimento de casos de obesidade,
situação ainda evidenciada pelo aumento da frequência de eutrofia (66%). CONCLUSÃO: O PBF apresentou
influência positiva no estado nutricional dessas crianças analisadas, esses achados refletem resposta positiva
do programa sobre a saúde e qualidade de vida das famílias beneficiárias, uma vez que o estado nutricional
infantil é um importante indicador das condições de vida dessas famílias.
PALAVRAS-CHAVE: Bolsa Família. Estado nutricional. Nutrição infantil.
__________________________
Paulo César de Carvalho Rosa Oliveira
Avenida Petrônio Portela, 161 - campo velho
Floriano-PI CEP: 64808485 E-mail: paulocesar.derullio@gmail.com
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INCLUSÃO SOCIAL E PORTADORES COM DEFICIÊNCIAS
Hélio Pereira Da Silva-FAESF
Kaisa Gomes De Oliveira-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

De acordo com Sassaki (1997) a inclusão social permite que a sociedade possa incluir e adaptar em seus
diversos contextos e sistemas sociais pessoas com necessidades especiais, desse modo essas também se
preparam para assumir seus papéis dentro da sociedade, efetivando assim uma relação intrínseca e
simultânea. A falta de conhecimento da sociedade, em geral, faz com que a deficiência seja considerada uma
doença crônica, um peso ou um problema. O estigma da deficiência é grave, transformando as pessoas cegas,
surdas e com deficiências mentais ou físicas em seres incapazes, indefesos, sem direitos, sempre deixado
para o segundo lugar na ordem das coisas. É necessário muito esforço para superar este estigma. Sendo
assim, Os portadores com deficiência devem entender que são sujeitos participantes da sociedade e que
devem assumir seus papéis no que tange aos seus direitos, ações e decisões de forma conjunta, para que os
mesmos possam se sentir parte de uma comunidade. O presente estudo tem como objetivo mostrar que a
inclusão social contribui para o fortalecimento da identidade dos portadores com deficiências. A metodologia
utilizada foi de caráter bibliográfico, descritivo e exploratório. Percebemos que os portadores com deficiência
muitas vezes se sentem isolados e não participantes de uma sociedade, vivendo de forma reclusa, sentindose excluídos de todos os setores da vida. Dessa forma, a inclusão social é de suma importância para que os
mesmos possam se sentir parte da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde os mesmos
podem e devem participar ativamente de seus direitos e de seu espaço como sendo um sujeito ativo e
colaborativo para o fortalecimento da sociedade e de sua identidade.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Social. Portadores com Deficiência. Identidade
__________________________
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
CONJUNTO CONVIVER, 101 - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliu19@hotmail.com
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IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO & TRATAMENTO DA PITIRÍASE VERSICOLOR
Valber Luz Veloso-FAESF
Marcos Andre Arrais De Sousa-FAESF
Jaine Alves Da Costa-FAESF
Patricia Dos Santos Martins-FAESF
Ivo Ferreira De Santana-FAESF

A Pitiríase versicolor (PV) é uma micose superficial extremamente comum, mais frequente nas regiões
quentes e úmidas. Caracteriza-se por manchas hipocrômicas, eritematosas ou acastanhadas, com
descamação fina que aparecem mais frequentemente no pescoço, tórax e raízes dos membros superiores.
Este trabalho teve como objetivo principal promover através de revisão de literatura, os principais métodos
de diagnóstico, prevenção e tratamento para a Pitiríase versicolor. Tratou-se de um estudo baseado em
caráter de literatura bibliográfica e exploratório, consultados nas bases bibliográficas: LILACS, Google
Acadêmico, MEDLINE, SciELO. A PV é causada por fungos do gênero Malassezia, que são leveduras que
habitam o folículo piloso sem causar doença. Também é conhecida popularmente como “pano branco”.
Quando existem condições favoráveis para o crescimento do fungo, ele consegue invadir a pele e causar as
lesões características. Manifesta-se por manchas redondas ou ovais, recobertas por escamas finas, no tronco
e braços. Estas manchas podem variar do branco indo até o vermelho, por isto é chamada de versicolor. O
diagnóstico é feito por meio do exame clínico e laboratorial. A prevenção é feita por meio da utilização de
roupas leves, arejadas e, preferencialmente, de tecidos não sintéticos. O tratamento pode ser feito com
medicações aplicadas diretamente na pele ou ingeridas por via oral. O sucesso do tratamento desta micose
superficial baseia-se, geralmente, na administração de drogas antifúngicas tópicas e sistêmicas, contudo por
se tratar de uma doença recidivante, as lesões podem reaparecer. Portanto é de extrema importância
destacar a necessidade e importância de prevenir e tratar inicialmente as alterações na pele causadas por
esta infecção fúngica.
PALAVRAS-CHAVE: Pitiríase. diagnóstico. prevenção. tratamento.
__________________________
VALBER LUZ VELOSO
Rua Defala Attem, 991 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: valber.7@hotmail.com
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MÍDIAS SOCIAIS NA APRENDIZAGEM EM ODONTOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Lavínia Vitória Lima Silva-FAESF
Thais Dayana Brandão Lima-FAESF
Juliana Nolêto Costa-FAESF
Ingrid Macedo De Oliveira-FAESF

INTRODUÇÃO: As mídias sociais como Instagram e facebook deixaram de ser um campo apenas para
conversas entre as pessoas e tornaram-se pontos de exposição de conhecimento e disseminação de
informações nas diversas áreas. Atualmente, na Odontologia o Instagram é uma importante ferramenta,
utilizada por estudantes e Cirurgiões-dentistas. Dessa forma, criou-se uma conta no Aplicativo Instagram a
fim de compartilhar experiências próprias, livros da área, informações e dicas sobre cuidados com a saúde
bucal e a rotina de um acadêmico de Odontologia. OBJETIVO: Evidenciar a relação da Odontologia com as
mídias sociais nos dias atuais, por meio de um relato de experiência. MÉTODO: O método utilizado foi a
criação de uma conta no Aplicativo Instagram, no qual são feitas, regularmente, publicações informativas
sobre disciplinas do curso, o compartilhamento das atividades realizadas diariamente pelos alunos, tópicos
clínicos e com uma atenção especial para responder as dúvidas que são recebidas por estudantes de
Odontologia e público em geral. RESULTADOS: A grande vantagem é poder compartilhar conhecimento entre
os estudantes de Odontologia, de uma forma que todos aprendem e de maneira lúdica; Além de adquirir
experiências com Cirurgiões-dentistas que desejam colaborar. Com a página é possível dividir experiências
únicas que são vividas durante o curso, incentivar, motivar e ser inspiração para outras pessoas que ainda
não sabem o que cursar. É importante ressaltar a busca pela veracidade das publicações que serão postadas,
uma vez que o conteúdo atinge não só pessoas da área, mas o público em geral, o qual depositam a sua
confiança nas publicações da página, porém frisando a necessidade da visita regular ao Dentista.
CONCLUSÃO: As mídias sociais tornaram-se cada vez mais presentes na rotina dos estudantes de Odontologia
e Cirurgiões-dentistas e, quando desenvolvidas com responsabilidade e veracidade representam uma
importante
fonte
de
conhecimento
e
estímulo,
beneficiando
a
coletividade.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: Mídias sociais. Odontologia. Saúde bucal.
__________________________
Lavínia Vitória Lima Silva
Av. Petrônio Portela, 426 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809070 E-mail: lavinialima19@hotmail.com
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MORTALIDADE NEONATAL NA REGIÃO NORDESTE: REVISÃO DA LITERATURA
Mayra Lourdmylla Moura Gonçalves-FAESF
Adriana Da Silva Barros-FAESF
Lucia Thalia De Sousa Solano-FAESF
Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-

INTRODUÇÃO: A mortalidade neonatal vem assumindo importância crescente como componente mais
expressivo da mortalidade infantil. Refere-se à mortalidade que ocorre com as crianças de 0 a 28 dias de vida.
O baixo peso ao nascer, o risco gestacional e condições do recém-nascido são os principais fatores associados
ao óbito neonatal. A inadequação do pré-natal e da atenção ao parto indicam qualidade não satisfatória da
assistência. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca dos fatores relacionados à mortalidade
neonatal na região Nordeste do Brasil nos últimos 10 anos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
bibliográfica onde foram realizadas buscas por artigos publicados na íntegra, português em bases de dados
como LILACS, Biblioteca virtual em saúde e Google Acadêmico utilizando os descritores: "indicadores",
"mortalidade", "neonatal" e "nordeste". A pesquisa foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2018.
Deste processo foram selecionados apenas 15 artigos publicados no período de 2011 a 2017. RESULTADOS:
O estudo revelou que as causas relacionadas à mortalidade neonatal mais evidentes foram: prematuridade,
malformações, infecções perinatais, ausência ou pré-natal ineficiente, a má assistência medica e da
enfermagem, a falta de recursos hospitalares, prestação da assistência em tempo não hábil, grandes
distâncias para centros de atendimento especializado, a alta taxa de cesarianas, a falta de saneamento
básico, dando portas para doenças como: parasitoses, infeções, dentre outras, a falta de exames e consultas
médicas. A falta de conscientização da importância do aleitamento materno, das imunizações antes, durante
e depois no período gestacional para mãe e o bebê, devido a falta de acesso aos serviços de saúde,
aumentando assim as taxas de morbi-mortalidade neonatal. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto que uma boa
assistência médica e de enfermagem, um atendimento hospitalar de qualidade, profissionais treinados, com
relevância dos problemas obtidos, é de suma importância para redução da mortalidade neonatal.
PALAVRAS-CHAVE: mortalidade, neonatal , região nordeste
__________________________
Mayra Lourdmylla Moura Gonçalves
Residencial vovó isabel, 12 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: mayra.lud@outlook.com
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE EM CRIANÇAS
Isabella Lorrane Rocha Amorim-FAESF
Kathyelle Brasilino Silva-FAESF
Nayara Pereira Da Silva-FAESF
Amanda De Sousa Ageme-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

Introdução: Um dos transtornos que mais acomete crianças é a ansiedade, que é definida como um estado
de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna
desagradável. Ela inclui manifestações somáticas e fisiológicas (dispneia, taquicardia, vasoconstrição e
manifestações psíquicas (inquietação interna, apreensão, desconforto mental. O transtorno de ansiedade
social, também conhecido como fobia social, que é um transtorno caracterizado por medo acentuado e
persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo é exposto a pessoas
estranhas. O objetivo desse trabalho é caracterizar e identificar os fatores de risco que acomete esse
transtorno. Tendo como metodologia uma revisão sistemática da literatura dos ultmos anos relacionada ao
tema. Resultado e discussão: os artigos estudados se diferenciam assim, o primeiro mostra que os
transtornos ansiosos encontram-se entre as doenças psiquiátricas mais comuns em crianças e adolescentes,
perdendo para os transtornos de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e de conduta, já no segundo
afirma que pode ser visto que os transtornos de ansiedade na infância foi encontrada em 59,5% da população
e o diagnóstico mais frequentemente encontrado na infância foi o de transtorno de ansiedade generalizada
com 45,2%. No terceiro artigo abordado pode se identificar os transtornos ansiosos em crianças hospitalizada
onde diante do processo de hospitalização, a criança pode demonstrar comportamentos distintos, dentre os
quais os que antecedem a identificação da ansiedade, no qual a criança sofre alterações na saúde com fica
mais chorosa e dependente dos pais, cercada de medos e angústias e susceptível ao sentimento de
ansiedade, mediante isso o hospital tem por obrigação diminuir ou acabar com os riscos a esses transtornos,
como por exemplo com base no estudo realizado com profissionais demonstra que a maioria já teve contato
com o brinquedos terapêutico. Conclusão: o estudo da ansiedade em crianças é importante pois pela
identificação dos sintomas se consegue implementar o tratamento mais eficaz.
PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade, transtornos em crianças
__________________________
ISABELLA LORRANE ROCHA AMORIM
rua joão ferraz, 108 - rodagem de picos
oeiras-PI CEP: 64500000 E-mail: isabellalorrany98@gmail.com
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LESÃO POR PRESSÃO: PREVENÇÃO E CUIDADOS
Hernesto Yarlê Soares De Sousa-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF
Eduarda Siqueira Camêlo-FAESF
Matheus Lima Moura Fé Castro-FAESF
Natalia Gabriele Oliveira Dantas-FAESF

Introdução: Segundo a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP, 2016), a lesão por pressão é um dano
localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou
relacionado a um dispositivo médico ou outro artefato. Objetivo mostrar através do conhecimento produzido
na literatura científica o tratamento, prevenções e cuidados de enfermagem realizados nas lesões por
pressão. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura, onde foram realizados buscas através dos sites
científicos. Resultados: Quanto às formas de prevenção e cuidados que visão evitar as lesões por pressão ou
a progressão das mesmas, são utilizados a escala de prevenção de risco em pacientes hospitalizados, e as
práticas educativas que são necessários para o cuidado da pele e a sua higiene. Utiliza-se a Escala de Braden,
um instrumento que avalia os fatores de risco que podem progredir a uma lesão por pressão, a qual tem
como objetivo avaliar seis fatores importantes no paciente: a percepção sensorial, umidade, atividade,
mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento. É importante a orientação dos enfermeiros aos pacientes
hospitalizados ou pacientes em domicilio, tais como, uma boa ingestão nutricional, hidratação, mudança de
decúbito a cada duas horas, evitar umidade em contato com a pele, boa higienização, vigilância em relação
à altura da cabeceira do leito, proporcionado uma melhor qualidade de vida ao mesmo. Conclusão: As lesões
por pressão podem ser avaliadas como um evento adverso, que podem ser evitados, de acordo com os
cuidados prestados pela equipe de saúde e seus cuidadores. Dessa forma, as formas de prevenir as lesões
por pressão nas quais são orientadas pelo enfermeiro, não implica somente na transformação do
conhecimento de pessoas que estão envolvidas, mas sim na contribuição de uma melhora na qualidade de
vida dos pacientes, e nas diversas formas de adaptação dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Lesão por Pressão. prevenção. tratamento e cuidados de enfermagem
__________________________
hernesto yarlê soares de sousa
rua Jose nogueira Paranaguá, 2127 - Irapuã
Floriano-PI CEP: 64800600 E-mail: hernesto.sousa@gmail.com
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ESTUDO DE CASO DIABETES MELLITUS
Marcelly Pereira Da Silva-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Silva Cavalcante-Mestre-FAESF
Fabiola Cabedo Ribeiro Vasconcelos-FAESF
Mirleny Dos Santos Lemos-FAESF
Janaina Maria Malheiros Silva-FAESF

INTRODUCÃO: O diabetes mellitus e uma doença cuja principal característica e o aumento do açúcar no
sangue, se manifesta quando o corpo não produz a quantidade essencial de insulina para que o açúcar do
corpo se mantenha normal. Existem dois tipos: O tipo 1 e tipo 2. OBJETIVO: Compreender e buscar dados
com modelo descritivo na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata se de um estudo de caso, ênfase na
fisiopatologia da doença atual e no diagnóstico de enfermagem. RESULTADO E DISCUSSÃO: L.S.C,76 anos,
aposentada, casada, apresentando diagnostico medico de diabetes mellitus. Na abordagem histórica ao
paciente obteve as seguintes informações: Faz uso de insulina NPH 2 vezes ao dia, relata insônia, dificuldade
para deambular devido a algia nos MMII. O diabete tipo 2 é uma doença metabólica complexa caracteriza dá
por uma diminuição da secreção pancreática de insulina e uma diminuição da ação da Insulina ou resistência
à insulina nos órgãos periféricos, resultando em hiperglicemia e glicotoxicidade. Esta última é responsável
por um estresse oxidativo crônico ao Nível tecidual, tendo um importante papel na gênese das complicações
crônicas do Diabete. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: Padrão de sono prejudicado, Deambulação
prejudicada. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Auxiliar a eliminar situações estressantes antes do horário
de dormir, orientar o paciente a respeito do uso da bengala ou andador, se adequado. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Diabetes Mellitus é uma enfermidade grave que se não tratada corretamente, e se o paciente não
tomar os cuidados necessários, pode resultar em series de complicações. Por essa razão é importante
desenvolver programas educativas por meio de práticas educativas para o desenvolvimento de habilidades
para
o
autocuidado.
PALAVRAS CHAVE: DIABETES MELLITUS.ESTUDO DE CASO. DIAGNOSTICO DE EMFERMAGEM.
PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: DIABETES MELLITUS.ESTUDO DE CASO. DIAGNOSTICO DE
EMFERMAGEM.
__________________________
Marcelly Pereira da Silva
Rua Olemar Alves, 74 - Rede nova
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: marcellypereira.04@hotmail.com
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TÉCNICA DE ESCOVAÇÃO E ESCOVA DENTÁRIA: QUAL A SUA?
ESCOVAÇÃO DENTÁRIA E SUAS TÉCNICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Thais Dayana Brandão Lima-FAESF
Irisvaldo Lima Guedes-FAESF
Lavínia Vitória Lima Silva-FAESF
Juliana Noleto Costa-FAESF
Ingrid Macedo De Oliveira-FAESF

Introdução: A escovação é essencial para a saúde oral, no entanto, é necessário conhecer a técnica adequada
a fim de reduzir os riscos da doença cárie, problema periodontal, perda de dentes, halitose e até mesmo
envolvimento sistêmico. Dessa forma, o Cirurgião-dentista deve motivar e orientar seus pacientes sobre a
correta técnica de escovação e os tipos de escova dentária. Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico
sobre a importância da escovação dentária, com ênfase na técnicas e tipos de escova. Método: Pesquisa
bibliográfica, desenvolvida nas bases de dados PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Sciello, utilizando os
descritores “escovação dentária”, “saúde bucal” e “odontologia”, no período de 2016 a 2018. Os critérios de
inclusão foram artigos publicados na íntegra e os critérios de exclusão, revisões de literatura. Ao total
selecionou-se 7 artigos. Resultados: Verificou-se que a escovação dentária é um instrumento fundamental
na remoção da placa bacteriana, sendo necessário observar a duração, técnica e frequência da escovação. O
Ministério da Saúde recomenda a técnica onde a escova posiciona-se na direção da gengiva com movimentos
de cima para baixo, no dentes superiores, e de baixo para cima, nos inferiores. Em seguida, a limpeza da
parte lingual, palatal e oclusal como também da língua. No mercado estão disponíveis escovas manuais e
oscilatórias energizadas, ambas eficientes na remoção da placa. Um fator importante é a maciez das cerdas,
para evitar danos no tecido gengival e desgaste dentário excessivo. A troca do instrumento deve ser a cada
3 meses, ou enquanto as cerdas estiverem adequadas, guardando-as em locais secos. Conclusão: A cavidade
bucal é um órgão fundamental para saúde do organismo, mas é porta de entrada para microrganismos. Por
conseguinte, faz-se necessária a realização da higienização, com a técnica e escova adequadas, orientado
pelo Cirurgião-dentista, com o objetivo de manter saúde bucal e geral os pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: “Escovação dentária”. “Saúde Bucal”. “Odontologia”
__________________________
Thais Dayana Brandão Lima
Rua Félix Pachêco, 1219 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800270 E-mail: thais.dayana12@gmail.com
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TOXINA BOTULÍNICA E SUAS INDICAÇÕES PARA ODONTOLOGIA
Monique Lopes Rêgo Da Silva-FAESF
Mateus Gonçalves Bastos-FAESF
Thaiane Emanuelle Nunes Da Silva-FAESF
Juliana Nolêto Costa-FAESF
Natacha Dos Santos Bernardes Gonçalves-FAESF

Introdução: A toxina botulínica (BT), obtida da bactéria Clostridium botulinum, possui ampla aplicabilidade
não só na área da Cirurgia Plástica para evitar o envelhecimento, mas também na recuperação funcional. As
terapias utilizando BT vêm ganhando força no campo odontológico, principalmente por sua alta taxa de
sucesso. Mostra-se eficiente em diversos tratamentos odontológicos como para dores orofaciais, disfunções
temporomandibulares (DTM), bruxismo, sorriso gengival, quielite angular, hipertrofia do masseter, sialorréia.
Objetivo: Realizar um levantamento bibliográfico a respeito das principais indicações da toxina botulínica na
odontologia. Métodos: O presente estudo é uma revisão sistemática da literatura. Utilizou-se como
ferramenta de pesquisa, artigos de bancos de dados online, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), portal
Periódico CAPES e PUBMED, publicados no período de 2015 a 2018, utilizando os descritores, ”toxina
botulínica”, “indicações”, “odontologia”. Os critérios de inclusão foram artigos publicados na íntegra, na
língua portuguesa e inglesa, os de exclusão foram publicações incompatíveis com o tema. O total foi de 10
artigos selecionados. Resultados: Observou-se que o uso mais comum é no tratamento das dores orofaciais,
dentre elas as DTMs e o bruxismo, patologias que afetam cerca de 70% a 80% da população e 30% dos
brasileiros, respectivamente. Em relação ao sorriso gengival é indicado quando ocorre a exposição de mais
de 2mm de gengiva durante o sorriso, porém há alguns fatores influenciadores como, um crescimento
excessivo vertical da face, quando a maxila é muito proeminente horizontalmente, os lábios superiores mais
curtos, dentes superiores muito erupcionados e elevação anormal do lábio superior durante o sorriso.
Conclusão: Os estudos mostram que a toxina botulínica é uma boa forma de tratamento usual na odontologia
e tem obtido muitos efeitos benéficos, porém esse efeito não é permanente, durando de 4 a 6 meses e que
requer uma técnica apurada e conhecimento anatômico preciso.
PALAVRAS-CHAVE: Toxina Botulínica. Odontologia.indicações.Clostridium botulinum.
__________________________
MONIQUE LOPES RÊGO DA SILVA
Rua Elias Oka, 1048 - Manguinha
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: moniquerego14@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL NA GESTÃO EMPRESARIAL
DE EPP E ME
Lucas Emanoel Nunes Da Silva-FAESF
Lucas Emanoel Nunes Da Silva-FAESF
Douglas Martins-FAESF
Rodrigo Martins-FAESF
Francisco Sávio-FAESF

RESUMO
A contabilidade e a gestão sempre estiveram interligadas, sendo o contador o elo e o responsável para
descrever as evoluções econômicas e financeiras das organizações. O controle é umas das principais
atividades para se manter competitivo no mercado de grandes empresas conceituadas, na garantia do
desenvolvimento e a operacionalização nas demonstrações financeira. O conceito de controle interno é
percebido como algo mais amplo de que uma simples função da administração, tratando-se de buscar pelo
progresso e eficiência nas tomadas de decisões e aplicações de recursos. O objetivo deste artigo é discutir a
importância de um sistema de controle interno e contábil na gestão empresarial de EPP e ME, tendo em vista
algumas falhas internas na maioria delas para que traga uma maior garantia e certeza na manutenção dos
registros contábeis. Metodologicamente, o trabalho tem como base fontes bibliográficas e revistas cientificas
que contemplam aspectos conceituados e pesquisas disponíveis em literatura técnica acadêmica brasileira.
Este trabalho mostra a importância da implantação de um sistema de controle interno e contábil na gestão
de Empresas de pequeno porte e Micro empresas, que por sua vez, constituir um sistema que permite ao
gestor tomar as decisões, baseadas em informações mais aprofundadas sobre a situação, com a
implementação desse sistema, o aproveitamento na hora da tomada de decisões seria mais eficaz e teria um
aproveitamento bastante satisfatório em seus resultados.
PALAVRAS-CHAVE: Controle interno, Gestão empresarial, Epp e Me, Tomada de Decisões.
__________________________
Lucas Emanoel Nunes da Silva
Rua Olemar Alves, 150 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: Lucas201634@outlook.com
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CAUSAS DA INFERTILIDADE MASCULINA
Laís Oliveira De Sousa-FAESF
Ilanna Marques De Almeida Silva-FAESF
Rosimeire Dias Amorin-FAESF

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), infertilidade é a incapacidade de obtenção de gestação no
decorrer de um ano sem métodos contraceptivos, em um casal ativo sexualmente. Porém a infertilidade é
mais complexa do que aparenta, no passado a mulher era vista como a única a apresentar esse diagnóstico.
Entretanto, a infertilidade acomete também homens, tendo as suas causas em diversos fatores. O presente
trabalho teve como objetivo analisar as causas de infertilidade masculina mais discutidas em artigos
científicos. Foi realizada uma revisão de literatura, levando em consideração as publicações relacionadas ao
tema nos últimos 13 anos, ao todo foram 50 artigos, a base de dados utilizada foi o Google Acadêmico. Tendo
como critérios de inclusão artigos publicados apenas em português que abordassem a temática pretendida.
As causas mais encontradas em relação a infertilidade masculina foram: Varicocele, processos infecciosos,
doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), disfunção testicular, fatores genéticos, oligoospermia,
azoospermia, tabagismo, Anomalias Cromossómicas, radiação. Durante muito tempo, os empecilhos eram
todos atribuídos às mulheres e só recentemente passaram a fazer parte do universo masculino. Talvez seja
essa a razão de se saber tão pouco sobre a infertilidade no homem. Os estudos mostraram que varicocele,
processos infecciosos e disfunções hormonais são praticamente as únicas causas reversíveis da infertilidade
masculina. Porém a infertilidade não significa a impossibilidade definitiva de ter filhos, depois que surgiram
a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Um Diagnóstico bem feito é fundamental para a escolha do
método mais indicado para superar essa dificuldade, bem como a ajuda de profissionais preparados para
orientação e escolha para o tratamento correto.
PALAVRAS-CHAVE: INFERTILIDADE. CAUSAS. HOMENS.
__________________________
Laís Oliveira De Sousa
Aluisio ribeiro, 821 - manguinha
floriano-PI CEP: 64800330 E-mail: lais210300@gmail.com
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DIAGNÓSTICOS DE SAÚDE MENTAL NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
Patrícia Lima Da Silva-FAESF
Douglas Bezerra Araújo-FAESF
Kaio Da Silva Sá-FAESF
Sebastiana Pereira De Sousa-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

Introdução: Uma das tarefas mais complicadas e importantes para quem trabalha com saúde mental da
criança e do adolescente é acertar no diagnóstico. Os transtornos de saúde mental na infância e adolescência
vêm crescendo nos últimos anos, mas ainda são poucos em relação às necessidades observadas em pesquisas
empíricas. Objetivo: O Presente trabalho tem por objetivo Realizar um levantamento bibliográfico acerca do
Diagnósticos de Saúde mental na criança e adolescente. Metodologia: Para a realização desta pesquisa,
optou-se pela revisão da literatura disponível em base de dados eletrônicos e em livros com o tema escolhido.
Realizou-se pesquisa aos sites, (Scielo, BVS). Ao final foram obtidos 15 artigos com ano de publicação 2015 a
2018. Foram utilizados os seguintes descritores, Diagnósticos, Saúde mental, infância e adolescente. A partir
dos dados coletados obtivermos os resultados descritos a seguir. Resultados: Os Resultados apontaram que
os diagnósticos de transtornos mental na infância e adolescência, pode habilitá-los a uma triagem mais
eficiente e à referenciarão dos quadros mais graves para serviços de saúde mental. Os Diagnósticos de saúde
mental podem ser apercebidos pelo modo subjetivo como ansiedade, medos, fobias, irritabilidade, tristeza
ou queixas somáticas, ou então manifestarem-se através do comportamento como agressividade,
impulsividade, problemas de atenção ou problemas de conduta antissocial. É também fundamental ouvir a
opinião que a criança tem. Conclusão: O presente estudo trouxe como benefício o conhecendo sobre a
importância do diagnóstico precoce dos transtornos mentais na infância e adolescência, uma vez que
percebeu-se que o diagnóstico é retardado, pois os pais demoram a perceber os sinais e sintomas ou pensam
que os sinais e sintomas são transitório. Podem-se no entanto, esperar claros benefícios dos diagnósticos
psiquiátricas, sobretudo se eles forem escolhidos e aplicados em função dos melhores conhecimentos dos
quadros clínicos a que se destinam.
PALAVRAS-CHAVE: Diagnósticos. Saúde mental. Infância e adolescência
__________________________
Patrícia Lima da Silva
Rua Germina Soares, 500 - Princesinha
Floriano-PI CEP: 64806875 E-mail: amyweed1620@gmail.com
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UPP: CONDUTA DO ENFERMEIRO
Gleyciele Vitoria Lima De Sousa-FAESF
Bianca Oliveira Costa-FAESF
Esp. Jonalba Mendes Pereira-FAESF
Larissa Moraes Torres-FAESF
Matheus Thomaz Da Silva Santos-FAESF

Introdução: O conhecimento acerca da prevenção e tratamento da úlcera por pressão (UPP) tem sido foco
de investigação da Enfermagem. É um grave problema clínico, que afeta milhões de pacientes nos lares,
centros de saúde e nas instituições hospitalares, e exige dos profissionais da área medidas que minimizem
essa problemática e aperfeiçoem a qualidade do cuidado. Dificulta a recuperação do doente, prolonga a
hospitalização, o que aumenta o risco de desenvolvimento de outras complicações (FERNANDES, 2006;
BLANES; DUARTE; CALIL, 2004). Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo compreender os fatores
que causam úlcera por pressão em pacientes neurológicos da UTI dos hospitais da região nordeste.
Metodologia: A busca de estudos foi realizada a partir de um banco de dados “Scielo” (Scintific Eletronic
Library Online), via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Os descritores e respectivos termos usados na busca
foram: úlcera por pressão, cuidados, enfermagem, pacientes neurológicos, UTI, nordeste. Os estudos foram
feitos de modo descritivo, seccional de abordagem quantitativa. Onde realizou o levantamento prévio de
quinze artigos, após a leitura prévia dos resumos classificou-se cinco artigos para o estudo. Resultados:
Bezerra (2010) afirma que para a redução desses elevados índices dos indicadores epidemiológicos é
importante que o profissional enfermeiro realize uma avaliação criteriosa do paciente acamado ou com
restrição de mobilidade, para a elaboração e desenvolvimento de plano de cuidado com estratégias de
prevenção e detecção precoce de lesões determinando a seleção do tratamento. Diante da problemática o
profissional enfermeiro deve propor uma conduta de prevenção e de terapêutica ampla, com métodos
propícios para executa-la, visando à redução das UPP em seu determinado setor, ou proporcionando uma
cicatrização mais eficaz dessas lesões, e consequentemente prestar uma assistência de qualidade.
Descritores: Úlcera por pressão, profissional de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: Úlcera por pressão. Profissional de enfermagem
__________________________
Gleyciele Vitoria Lima de Sousa
Rua Santos Drummond, 06 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: g.vitoria_12@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO.
Alison Alves Andrade-FAESF
Me. Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Ivone Ferreira De Oliveira-FAESF
Weres Da Silva Matos-FAESF
Me. Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF

INTRODUÇÃO: Trauma cranioencefálico consiste em lesão física ao tecido cerebral que, temporariamente ou
permanente, incapacita a função cerebral. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelo descritivo
na doença do paciente. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, ênfase na fisiopatologia e
Sistematização da Assistência de Enfermagem. DISCUSSÃO: N. S, com 41 anos internado na clínica médica
leito 75, lavrador, diagnóstico médico Traumatismo Cranioencefálico por acidente automobilístico.
Apresenta risco de saúde por tabagismo, aos cuidados corporais com falta de asseio, aceitando a dieta por
SNG, normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico, desnutrido, comatoso, desorientado, afásico,
deambulação restrito ao leito, sem movimentação, com estruturas teciduais lesionadas, lesões por pressões
grau I nos calcâneos e sacral no grau II, com olhos ictéricos, pupilas não foto-reativas, de e com incontinência
urinaria, edema e lesões escapulares, sendo possíveis ver algumas queixas faciais de algia na realização de
movimentos, usa hospitais conveniados pelo SUS. Diagnósticos de enfermagem: Proteção ineficaz. Refere-se
com perca de atenção neurossensorial. Relacionado com o uso de agentes farmacológico regime de
tratamento. Caracterizada pela contusão cerebral. Intervenção da enfermagem: Orientar a família quanto à
fragilidade do paciente. Realizar a higienização do paciente em 12 e 12 horas e quando for necessário.
Diagnósticos de enfermagem: Deambulação prejudicada. Refere-se com a limitação do movimento.
Relacionado pela contusão cerebral. Caracterizada com incapacidade do paciente de se deambular.
Intervenção da enfermagem: Orientar quanto a danos de quedas. Prevenir o paciente a lesão por pressão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 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. É Necessário
que os profissionais de saúde conheçam as competências necessárias para efetividade dessas práticas.
PALAVRAS-CHAVE: TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO. CUIDADOS DA ENFERMAGEM. PREVALÊNCIA.
__________________________
Alison Alves Andrade
Rua santos drumond, 3 - Hermes Pacheco
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alisonaandrade@gmail.com
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PERFIL EPIDEMIOLOGIA NA TUBERCULOSE
Kamila Maia Araujo-FAESF
Joelio Pereira Dá Silva-FAESF
Thais Bispo Ramos-FAESF
Priscila De Sousa Nascimento-FAESF

INTRODUCÃO: A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa de elevada prevalência no Brasil.
Acomete, principalmente, adultos jovens, do sexo masculino e com algum grau de imunodepressão (67%)
atinge prioritariamente a faixa etária de 20 a 49 anos de idade. O principal agente etiológico é o
Mycobacterium tuberculosis (MT). OBJETIVO: Identificar e enfatizar o perfil epidemiológico de tuberculose e
assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de resumo bibliográficos do boletim de dados do perfil
epidemiológico de tuberculose dos anos 2008 a 2018. RESULTADO E DISCUSSÃO: Diante dos 13 artigos
encontrados, foram selecionados 6 artigos para pesquisa, onde foram analisados a prevalência de pacientes
com tuberculose. Visto que as taxas de incidência na população negra, indígena, carcerária, que vivem em
situação de rua, desnutrição e infecção por HIV são maiores do que a média nacional da população geral.
Sendo esses grupos mais vulneráveis a TB, ocorrendo cerca 4.426 óbitos por TB no país. Isto significa que a
cada 100 mil cidadãos brasileiros, mais de dois morreram por não serem esclarecidos sobre a patologia, seu
diagnostico e tratamento. Pode se destacar alguns diagnósticos de enfermagem como Autocontrole
inadequado da saúde – devido à complexidade do regime terapêutico, déficit de apoio social, dificuldades
econômicas, déficit de conhecimento ou conflitos familiares. Risco de infecção – cujos fatores podem incluir
alterações nas defesas do indivíduo (ação ciliar diminuída, estase de secreções e resistência diminuída).
CONSIDERACÕES FINAIS: A tuberculose, apesar de ser uma doença curável e o tratamento totalmente
gratuito pelo sistema único de saúde, muitos morrem e adoecem. O socioeconômico infelizmente é a causa
da infecção e o abandono do tratamento. A enfermagem tem o papel importante na busca ativa dos
pacientes e quebra da cadeia de transmissão e realização da educação em saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose. Vigilância em epidemiologia. Assistência de enfermagem
__________________________
kamila maia araujo
rua frutuoso pacheco, 104 - catumbi
floriano-PI CEP: 64806230 E-mail: kamila.araujo.m@hotmail.com
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O PAPEL DO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL (CRAS)
Hélio Pereira Da Silva-FAESF
Leonarda Batista De Miranda Saraiva-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

Segundo Ferreira (2013), o Assistente Social possui uma função primordial na evolução e avanço das
atividades e desempenho no CRAS, pois acaba se tornando um profissional insubstituível em relação à prática
e efetuação dos trabalhos, ações e funções esperadas dentro do CRAS, visto que possui um trabalho de
intervenção, propostas e planejamentos ligados a associações, comunidades e famílias recorrendo
exclusivamente de estratégias junto às metodologias de execução e efetuação da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS). O Serviço Social no CRAS tem por finalidade acompanhar as famílias referenciadas
a ele, e com isso programar as articulações com a rede socioassistencial presente no seu território de
abrangência, bem como realizar os encaminhamentos necessários a esta rede. Desta forma, o Assistente
Social deve atuar juntamente a outros profissionais, compondo uma equipe multiprofissional e
interdisciplinar. Diante disto, a importância do profissional ter clareza sobre seu objeto de intervenção, tendo
como posse de atuação o projeto ético-político profissional, para que não se atenha a problematizar apenas
as condições de trabalho, e sim sua prática profissional. O presente estudo tem como objetivo descrever a
atuação do profissional de Serviço Social no CRAS. A metodologia utilizada neste presente trabalho foi de
caráter descritivo, exploratório e bibliográfico. O assistente social é de suma importância para o CRAS, pois
desenvolve atividades de intervenções na melhoria de vida da população, sempre buscando cada vez mais
as garantias e o acesso de a seus direitos, dessa forma o profissional de serviço social atua de forma a
defender, promover, proteger, reconhecer, garantir e incentivar as diversas ações que venham a efetivar os
direitos inerentes de cada cidadão.
PALAVRAS-CHAVE: Assistente Social.CRAS.Direitos
__________________________
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
CONJUNTO CONVIVER, 101 - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliu19@hotmail.com
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O ESTIGMA EM HANSENÍASE
Iandra De Jesus Fontes-FAESF
Esp. Joelio Pereira Da Silva-FAESF
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Laís Aparecida Da Costa Alves-FAESF
Thalytta Joara Santos-FAESF

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta
principalmente por meio de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos: lesões na pele e nos nervos
periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Na atualidade, a hanseníase ainda representa um grave
problema de Saúde Pública no Brasil e em países em desenvolvimento. Podemos ressaltar a repercussão
psicológica gerada pelas incapacidades físicas, advindas da doença. Estas incapacidades constituem, na
realidade, a grande causa do estigma e isolamento do portador na sociedade. OBJETIVO: Relatar através de
um estudo bibliográfico o estigma relacionado a hanseníase associada as intervenções de enfermagem.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, com enfoque nas intervenções de enfermagem a
pessoa acometida com hanseníase. Foram encontrados vinte e três artigos, sendo oito o total dos que se
encaixaram no proposito abordado, entre os anos de 2008 e 2015, todos utilizando a língua portuguesa,
tendo como critério ter no mínimo duas palavras chaves das quais foram utilizadas no artigo; palavras chaves:
hanseníase; estigma; assistência de enfermagem. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na atualidade, a palavra
estigma representa algo que deve ser evitado. O estigma em hanseníase está diretamente vinculado com as
questões relativas ao corpo ou a imagem. A educação em saúde é essencial para a prevenção de
incapacidades. Considerando-se o potencial da consulta de enfermagem como instrumento capaz de
reconhecer não só as necessidades traduzidas nas demandas específicas, mas também como espaço de
emergência de outras demandas pertencentes ao cotidiano, incluindo aquelas relacionadas ao estigma e ao
potencial incapacitante da hanseníase. CONCLUSÃO: Na Consulta de Enfermagem busca-se criação de vínculo
e confiança com cliente, com objetivo prestar uma atenção de qualidade, humanizada e efetiva, com a
prioridade da cura e prevenção de incapacidades.
PALAVRAS-CHAVE: hanseníase; estigma; assistência de enfermagem
__________________________
Iandra de Jesus Fontes
Rua Coelho Rodrigues, 748 - Ibiapaba
Floriano-PI CEP: 64803030 E-mail: iandra_fontes@hotmail.com
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CÂNCER EPIDERMÓIDE NA CAVIDADE ORAL: NOVAS PERSPECTIVAS E TERAPIAS.
Mateus Gonçalves Bastos-FAESF
João Marcelo Cruz De Sousa-FAESF
Suelen Aline De Lima Barros-FAESF
Juliana Nôleto Costa-FAESF

Introdução: Carcinoma de células escamosas (CCE) na cavidade bucal é o quinto câncer mais observado no
mundo, caracteriza-se como uma neoplasia maligna que acomete os tecidos de revestimento da mucosa
bucal. O Dentista tem um papel importante no diagnóstico e precisa conhecer as formas de tratamento para
esclarecer melhor seu paciente. Objetivo: Revisar a literatura sobre principais tratamentos para o carcinoma
de células escamosas. Métodos: Utilizou-se artigos de bancos dos online, SCIELO e portal CAPES, publicados
de 2015 a 2018 com os descritores “Câncer”, “Células escamosas”, “Terapêutica”, “Epidemiologia” e
“Cavidade oral”. Os critérios de inclusão foram estar disponível na íntegra e os de exclusão foram não seguir
a temática proposta. Obteve-se 47 artigos e 8 foram selecionados. Resultados: O CCE, assim como as demais
neoplasias bucais, pode ser identificado através do autoexame, no entanto o diagnóstico final é feito pelo
Dentista ou Médico após o exame clínico, executando biopsia e exame histopatológico para confirmação. O
câncer epidermóide apresenta múltiplas formas de tratamento, entre elas as novas terapias não invasivas
como o laser, imunossupressão e modificação genética que vem se tornando mais eficientes a cada dia, além
das invasivas como cirurgias extensas de remoção total de tecidos comprometidos com margem de
segurança. Conclusão: Atualmente, o tratamento para os cânceres em geral tem suas terapias clássicas, como
a quimioterapia e a radioterapia, que apresentam eficiência comprovada, no entanto os pacientes exibem
efeitos adversos. As novas terapias vêm ganhando força, por serem menos invasivas e proporcionarem
melhor qualidade de vida para os pacientes. Os profissionais da saúde, incluído o Cirurgião-dentista devem
atuar no diagnóstico e conhecer as diversas formas de tratamento do CCE, com o objetivo de orientar e obter
melhores resultados de seus pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: Carcinoma de células escamosas (CCE); Epidemiologia; Prognóstico;
Terapia.
__________________________
Mateus Gonçalves Bastos
Rua Pedregulho, 07 - Rede Nova
Floriano PI-PI CEP: 06986361 E-mail: Mateustrb654@outlook.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTE COM OLIGODRAMNIO: REVISÃO DE LITERATURA
Marcelly Pereira Da Silva-FAESF
Ana Maria De Araujo Dias- Especialista-FAESF
Janaina Maria Malheiros E Silva-FAESF
Fabiola Cabedo Ribeiro Vasconcelos-FAESF
Marcelly Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: Durante todo desenvolvimento intrauterino, o produto conceptual é envolto por líquido
amniótico (LA). Esse líquido mantém a homeostase térmica, proporcionando proteção ao feto contra
traumas mecânicos e evitando fenômenos compressivos do cordão, permitindo a movimentação corporal.
OBJETIVO:
realizar
levantamento
bibliográfico
na
assistência
de
enfermagem
na
oligodramnio.METODOLOGIA: Optou- se por realizar o levantamento bibliográfico na assistência de
enfermagem de oligodramnio, com base em publicações científicas, nas seguintes bases de dados: SciELO,
Pubmed, LILACS. No período de2015 à 2018, de acesso livre. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Por meio das buscas
com bases nas publicações cientificas foram coletadas as informações referente a assistência de enfermagem
em gestante com oligodramnio, sabendo que o líquido amniótico, desempenha um importante papel no
desenvolvimento fetal, proporcionando proteção contra traumas externos e assegurando condições para a
movimentação e o crescimento. Na assistência de enfermagem a enfermeira deve orientar a gestante a
manter repouso, ingerir líquidos, observar perda de liquido com cheiro característico, ofertar apoio
emocional a gestante, explicar o diagnóstico e os procedimentos realizados. A assistência durante a gestação
é de suma importância no que diz respeito a possíveis intercorrências que possa surgir, visando o bem-esta
da mãe, feto e um cuidado eficaz. Quando a risco na gravidez o enfermeiro deve estar ainda mais atento,
supervisionando e orientando a paciente, pois a parceria deve ser entre profissional e paciente, que é
necessário para um bom desempenho desse processo de enfermagem. CONCLUSAO: Diante disso foi
observado que a diminuição do volume de líquido amniótico são fatores de risco para o bem-estar fetal, pois
é
responsável
pelo
desenvolvimento
saudável
do
feto
dentro
do
útero.
PALAVRAS CHAVE: ASSISTÊNCIA.ENFERMAGEM.OLIGODRAMNIO.
__________________________
Marcelly Pereira da Silva
Rua Olemar Alves, 74 - Rede nova
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: marcellypereira.04@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE
Jucelane Rodrigues Reis-FAESF

RESUMO
Introdução: a artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune crônica progressiva de caráter inflamatório
proliferativa que afeta todas as articulações, tecidos e órgãos. Por ser uma doença com potencial deformante
a fisioterapia irá atuar de forma a preservar a funcionalidade global do paciente e proporcionar uma melhor
qualidade de vida. Objetivo: analisar os efeitos da fisioterapia no tratamento da artrite reumatoide.
Metodologia: tratou-se de uma revisão de literatura de caráter exploratório, buscando realizar uma pesquisa
de dados na atuação da fisioterapia sobre a patologia AR, encontrados em artigos, livros, teses e monografias
publicados entre o período de 2010 a 2018, disponíveis nas bases de dados como scielo, bvs, bireme, Google
acadêmico e biblioteca da faculdade de Floriano Naila Bucar. Foram incluídos ao estudo livros, artigos, teses
e monografias que caracterizaram o tema fisioterapia na AR disponíveis nas bases de dados supracitadas,
utilizando-se de descritores como “artrite reumatoide,” “fisioterapia,” e “atuação”. Foram retirados da
pesquisa os artigos, teses e monografias que não se encaixaram dentro dos critérios anteriores ou que
apresentaram uma abordagem diferente do tema proposto e publicados em anos anteriores a 2010. Durante
a pesquisa foram encontrados 45 artigos, na qual após um processo de refinamento utilizando-se descritores
como “artrite reumatoide,” “fisioterapia,” “atuação” e publicações anteriores a 2010 resultaram em 30
artigos. Resultados e discussão: de acordo com os resultados encontrados, a fisioterapia apresenta efeitos
benéficos na vida de portadores de AR. O tratamento fisioterapêutico proporciona melhora no quadro
sintomatológico, previne o aparecimento de deformidades e melhora a capacidade funcional do paciente.
Conclusão: conclui-se que a fisioterapia tem grande relevância sobre a patologia, pois proporciona o retorno
das atividades funcionais e uma melhor qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: FISIOTERAPIA. ARTRITE REUMATOIDE. ATUAÇÃO.
__________________________
JUCELANE RODRIGUES REIS
AVENIDA SANTOS DRUMOND, 1453 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: rodriguesjucelane@outlook.com
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AS PRINCIPAIS INFECÇÕES HOSPITALARES NA UTI NEONATAL.
Ana Cristina Silva Melo-FAESF
Alison Alves Andrade-FAESF
Erivaldo Moreira Da Silva Junior-FAESF
Weres Da Silva Matos-FAESF
Prof.Esp. Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF

INTRODUÇÃO: As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são foco de grandes números de agentes infecciosos
resistentes, primeiro porque reúnem muitas pessoas com distintas vulnerabilidades, segundo porque há uma
alta exposição a esses agentes. as infecções associadas a prestação de cuidados á saúde podem estar
relacionadas como umas das principais causas de morbimortalidade a nível terciário, tornando-se uma
questão gravíssima em se tratando de neonatos, onde o diagnostico e o tratamento precoce são de suma
importância. OBJETIVO: Visando compreender as principais formas de se contrair infecções e está pesquisa
tem como objetivo identificar as principais causas de infeções hospitalares na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal. METODOLOGIA: A presente pesquisa parte do interesse de um maior aprofundamento nas
questões referentes às infecções resultantes da exposição hospitalar que os recém-nascidos sofrem bem
como de apresentar soluções que possam evitar tais infecções. A metodologia utilizada está baseada em
pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir de materiais elaborados, principalmente através de livros e
artigos científicos que discutem a cerca da temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que, na
maioria das vezes, as infecções hospitalares surgem em decorrência da contaminação cruzada, bem como de
fatores que contribuem veementemente para a contaminação, como: superlotação da unidade, déficit de
profissionais, ausência de mecanismos que facilitem a higienização, ausência de capacitação dos
profissionais, materiais e recursos limitados, dentre outros. CONCLUSÃO: Dessa forma, conclui-se que é
necessário que sejam disponibilizados recursos que viabilizem a redução de maneira significativa dessas
infecções, reduzindo assim o uso indiscriminado dos antimicrobianos, questões de vulnerabilidade por
pessoas com a imunidade baixa em ambientes favorável a disseminação da infecção hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: Infecções Hospitalares. UTI. Neonato.
__________________________
Ana Cristina Silva Melo
Rua São José, 858 - Sambaiba nova
Floriano-PI CEP: 64804240 E-mail: anacristinamelo1@hotmail.com
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O RPG E PILATES NO TRATAMENTO DA ESCOLIOSE IDIOPÁTICA (REVISÃO DE LITERATURA)
Natália Mourão De Sousa-FAESF
Larissa Do Espirito Santos De Santana-FAESF
Uiara Beatriz Gomes De Oliveira-FAESF

INTRODUÇÃO: A escoliose é uma alteração tridimensional que desencadeia um desvio lateral da coluna
vertebral, promovendo assimetrias diversas, o pilates e o RPG são técnicas que estimulam o fortalecimento
e alongamento do corpo, assim como proporciona uma postura adequada e alinhamento articular através
do fortalecimento da musculatura estabilizadora. OBJETIVO: Caracterizar através da literatura o RPG e Pilates
como tratamento da escoliose idiopática. METODOLOGIA: A pesquisa se trata de uma revisão literária
atualizada sobre os recursos terapêuticos utilizados no tratamento da escoliose idiopática. Foram realizadas
busca de artigos nas bases de dados bibliográficos (Scielo e Pub Med, BVS), entre os anos de 2013 a 2018,
artigos foram acessados no período de outubro de 2018 a novembro de 2018. 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 e de língua estrangeira. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
foram analisados 15 artigos. Onde 4 estudos foram selecionados por apresentarem maior relevância
cientifica. Na reabilitação das patologias da coluna vertebral, primeiramente se dá ênfase as estruturas
musculares mantenedoras da boa postura, visando sempre o reforço dos músculos abdominais superficiais
e profundos e paravertebrais visando a manutenção da função estabilizadora da coluna vertebral.
CONCLUSÃO: As técnicas de rpg e pilates tem efeito positivo no tratamento de escoliose idiopática,
promovendo melhoras nos aspectos relacionados às alterações posturais, flexibilidade da cadeia muscular
posterior e força dos músculos flexores e extensores do tronco, melhora da postura global, redução do
ângulo de cobb e diminuição da curva escoliotica.
PALAVRAS-CHAVE: Escoliose idiopática. Coluna vertebral. Fisioterapia.
__________________________
Natália Mourão de Sousa
Rua do Arão, 111 - CAJUEIRO
Amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: natimourao60@hotmail.com
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA DE ECONOMIA TRIBUTÁRIA DE
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE FLORIANO-PI
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Leonardo Batista De Araujo-FAESF
Mary Correia Moreira Kalume-FAESF
Juliana Reis Bernardes-FAESF
Barbara Leticia Sousa Silva-FAESF

O Planejamento Tributário é o estudo das alternativas lícitas de formalização jurídica de determinada
operação antes da ocorrência do fato gerador, para que o contribuinte possa optar por aquela que apresente
o menor ônus tributário. Qualquer que seja a forma de tributação escolhida pela empresa, pode-se verificar
que a falta de planejamento tributário pode deixar a empresa mal preparada para os investimentos futuros,
devido a uma possível insuficiência de caixa, gerando um desgaste desnecessário de investimentos forçado
para cobertura de gastos que não estavam previstos. Demostrar para empresas que não utilizam o
planejamento tributário, sobre sua importância e para as que o utilizam verificar a contribuição que pode
trazer com sua aplicação. Demonstrar a importância da revisão tributária e suas limitações legais, ferramenta
de fiscalização sobre o que a empresa está recolhendo de impostos e no caso quando possível recuperação
desse imposto quando tiver sido recolhido de forma errônea. A metodologia do trabalho como uma pesquisa
de campo, realizada no município de Floriano-PI. Para os procedimentos técnicos utilizados utilizou-se a
aplicação de questionário aos empresários. Foi questionada as empresas, se estas, receberam instruções de
seus contadores sobre a relevante ferramenta estratégica de economia de tributos, o planejamento
tributário. Algumas afirmaram positivamente corroborando com o questionário. mostrando que a maioria
das empresas do objeto de estudo está ciente das funcionalidades que o planejamento tributário, possibilitou
entender que o planejamento tributário assume um papel relevante junto a organização das empresas, pois
com a sua aplicação adequada e eficiente, pode-se esquivar de passivos tributários que poderiam impactar
no fluxo de caixa da empresa. Verificou-se, portanto, no contexto das hipóteses apresentadas no inicio da
pesquisa, que os resultados esperados na aplicação do planejamento tributário pelas empresas
questionadas, as quais uma parte cogitou ter recebido resultados significativos e outra parte não recebeu
resultados satisfatórios.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Tributário, Carga tributária, Empresas De Pequeno Porte
__________________________
ELISA DE CARVALHO BARROSO
RUA JOAO DANTAS, 2254 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: elisa.felix@bol.com.br

141

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM PARKINSON
Isabel Cristina Silva Borges-FAESF
Isabel Cristine Ramos Da Silva-FAESF
Mateus Evaristo Dos Santos-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é determinada como transtorno neurológico avançado, definido
principalmente pela degeneração das células (neurônios) da camada ventral da parte compactuada da
sustância negra. A degeneração é consequência na diminuição da produção de dopamina, resultando um
conjunto de sintomas determinados principalmente por distúrbios motores. Objetivos: Analisar as ações de
cuidado realizadas por enfermeiros aos pacientes com doença de Parkinson. Materiais e Métodos: Foi
realizado revisão integrativa para a análise de publicações sobre cuidados de enfermagem ao paciente com
Parkinson, a partir de busca eletrônica nas bases de dados Lilacs e PubMed. Com o propósito de garantir rigor
metodológico, foram consultados os DeCS e MesH. . Foram considerados critérios de inclusão estudos
publicados nos últimos cinco anos (2014 a 2018), e foram excluídos aqueles que não tratavam da temática.
Artigo selecionado na língua portuguesa e inglesa resultou-se em 10 artigos. Resultados e Discussão: Os
cuidados de enfermagem ao paciente com Parkinson é alcançar maior qualidade de vida, é necessário buscar
utilizar todos os recursos disponíveis para orientação, educação e motivação ao tratamento. Neste sentido,
as estratégias podem ser realizadas durante visitas domiciliares, salas de espera nas instituições de saúde e
durante as consultas com os enfermeiros. Investigação realizada sobre a vivência corporal e os efeitos na
capacidade funcional de usuários com doença de Parkinson evidenciou que a participação em grupos
favorece a união, a solidariedade e a socialização, uma vez que propicia espaço de troca e ajuda mútua.
Considerações finais: Através de uma analise bibliográfica, observou-se que os cuidados de enfermagem ao
paciente com Parkinson, são fundamentalmente educacionais e comportamentais, evidenciando a
importância do trabalho multiprofissional com vistas a abordagem integral do paciente, de modo a fazê-lo
protagonista nesse processo.
PALAVRAS-CHAVE: cuidados.enfermagem.parkinson
__________________________
Isabel Cristina Silva Borges
Rua ondina de carvalho, 899 - Irrapua II
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: isabela.cristina71@hotmail.com
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O BALANÇO SOCIAL NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Leonardo Batista De Araujo-FAESF
Mary Correia Moreira Kalume-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF
Eliziane De Carvalho Barroso-FAESF

A preocupação com as questões sociais, não faz muito tempo, era desconsiderada pelas empresas em nosso
país.os funcionários, o meio ambiente, a sociedade, não eram contabilizados como parte da responsabilidade
das organizações, independente de suas atividades.Hoje, o cenário está mudando, mesmo que lentamente,
as empresas estão percebendo o valor intrínseco existente nas suas atuações sociais.Mostrar através do
Balanço Social, que a empresa constrói vínculos com seus funcionários, sociedade e meio ambiente, pois
desta forma, tornando pública a sua responsabilidade social corporativa e permitir a análise do desempenho
social da empresa e os benefícios desta para a sociedade, e estas informações podem ser utilizadas como
fonte de dados para a promoção do desenvolvimento econômico. O trabalho foi realizado por meio de
pesquisa exploratória e bibliográfica, em livros, artigos. A ciência contábil está inserida nesse processo, pois
fornece informações através do Balanço Social quanto à participação das empresas no retorno que estas dão
à sociedade, as informações contidas no Balanço Social podem contribuir para o desenvolvimento
empresarial, econômico e social no Brasil, pois quando associadas às outras demonstrações contábeis, são
de grande importância para a avaliação econômica e social da empresa, tanto por empresas que avaliam
indicadores de governança corporativa, como pela sociedade. O Balanço Social como fonte de informações,
relata diferentes indicadores socioeconômicos, que podem servir de ferramentas para o estudo de processos
de desenvolvimento nacional, regional ou local, contribuindo dessa forma, para que os recursos arrecadados
sejam direcionados para as áreas carentes, proporcionado condições para o desenvolvimento econômico,
empresarial e social, e como instrumento de gestão empresarial, reflete a qualidade das relações das
empresas com seus empregados, bem como, a forma de interação com a sociedade e com o meio ambiente,
demonstrando a relevância da divulgação do Balanço Social pelas empresas .
PALAVRAS-CHAVE: O BALANÇO SOCIAL NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
__________________________
ELISA DE CARVALHO BARROSO
RUA JOAO DANTAS, 2254 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: elisa.felix@bol.com.br
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ERISIPELA, DIAGNÓSTICOS E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Emilay Da Silva Reis-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF
Gustavo Carvalho Viana-FAESF
Julyane Leal Feitosa-FAESF
Naylane De Jesus Ferreira-FAESF

INTRODUÇÃO: A Erisipela é uma infecção aguda do tecido cutâneo de etiologia basicamente estreptocócica,
com eventos recidivos e frequentes. EPIDEMIOLOGIA: Estima-se que no Brasil há 10 a 100 casos por 100.000
hab./ano. O sexo feminino e adultos entre 40 e 60 anos são mais atingidos. Atualmente predomina nos
membros inferiores (85%). OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa foi investigar a luz da literatura sobre
erisipela, descrevendo tratamento, diagnósticos e assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica cuja busca de artigos foi realizada nas bases de dados BIREME, ScIELO, BVS e
Bibliográfica, utilizando – se descritores como “erisipela”, “erisipela artigos”. Foram adotados, como critérios
de inclusão, artigos que apresentam especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção:
idioma português e artigos (2015 e 2017). RESULTADOS: Tratamento: Fazer repouso absoluto com pernas
elevadas; Fechar a porta de entrada da bactéria, Tratar lesões de pele e as frieiras; Eliminar ambiente propício
para o crescimento das bactérias; Anti-inflamatórios, antifebris, analgésicos. Diagnósticos de enfermagem:
Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos e por tecido traumatizado; Integridade tissular
prejudicada; deambulação prejudicada relacionada a dor; Náusea relacionada a fármacos de tratamento.
Assistência em Enfermagem: Prevenir o início da lesão; utilizar medicações correta durante tratamento;
determinar o tipo de curativo e acompanhar o quadro do paciente. CONCLUSÃO: Através da SAE há
promoção do cuidado integral permitindo que o cliente se sinta acolhido e responsável pelo seu tratamento
que visa promover o autocuidado, recuperar e reabilitar a saúde, melhorando a qualidade de vida.
Atendendo
necessidades
e
afastando
complicações
diante
do
quadro.
Palavras chave: Erisipela.Infecção.Tecido cutâneo.
__________________________
Emilay da Silva Reis
josefran da silva, 00 - nossa senhora da guia
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: emilay15@hotmail.com
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USO INDISCRIMINADO DE RITALINA (METILFENIDATO) COMO ESTIMULANTE CEREBRAL ENTRE
ESTUDANTES
Giovana Dos Santos Sousa-FAESF
Daiane Dos Santos Sousa-FAESF
Leticia Calvante Nolêto Trajano Silva-FAESF
Marcos Aurélio Alves De Santana-FAESF

De acordo com o Instituto Paulista de Déficit de Atenção (IPDA) a Ritalina é um medicamento que serve para
tratar TDAH- Déficit de Atenção e Hiperatividade. É uma substância psicoestimulante que age diretamente
no sistema nervoso central, tendo como princípio ativo o Metilfenidato. A Ritalina nome comercial, pertence
à família das anfetaminas, que são estimulantes cerebrais. Atualmente, o Brasil é o segundo País que mais
consome Ritalina no mundo. Há uma tendência de consumo dessa substância em indivíduos saudáveis com
o intuito de intensificar o desempenho acadêmico, sendo utilizada entre jovens adolescentes e adultos. O
presente estudo teve como objetivo avaliar o consumo da Ritalina (Metilfenidato) por estudantes como
estimulante da atividade cerebral, entre acadêmicos. Tratou-se de um levantamento bibliográfico realizado
através de buscas nas bases de dados virtuais, especialmente no; Scielo (Scientific Eletronic Libray Online) e
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) entre os anos de 2014 a 2018. Durante a pesquisa foram
encontrados aproximadamente 138 artigos publicados. Apesar da fama que lhe rendeu o apelido “Pílula da
inteligência”, uma pesquisa da Escola Paulista de Medicina da USP mostra que a Ritalina aplicada em
indivíduos saudáveis, não melhora a atenção ou os níveis de concentração. Além disso, a maioria das pessoas
que fazem o uso inadequado do medicamento apresentam efeitos colaterais, como problemas do coração.
A Ritalina é um medicamento controlado que só pode ser vendido em farmácias, com receita especial e usado
segundo prescrição médica. A Agência identificou e proibiu a comercialização da Ritalina como um dos
produtos vendidos de forma clandestina por meio de sites.
PALAVRAS-CHAVE: Ritalina. Metilfenidato. Estimulante.
__________________________
Giovana dos Santos Sousa
Rua Vital Brasil, 149 - Sabbak
Santa Inês-MA CEP: 65306495 E-mail: giovanasousas2@gmail.com
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DIABETES E AS COMPLICAÇÕES QUE LEVAM A AMPUTAÇÃO DE MEMBRO
Naylane De Jesus Ferreira-FAESF
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Gustavo Carvalho Viana-FAESF
Emilay Da Silva Reis-FAESF
Prof. Esp. Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é uma mudança metabólica identificada pela hiperglicemia e
modificações no metabolismo de gordura, proteína e carboidrato. O diagnostico é feito quando o corpo não
é capaz de regular a produção de açúcar (glicose) na corrente sanguínea em decorrência da deficiência de
ação absoluta ou relativa a insulina OBJETIVO: identificar quais são as principais causas que levam a
amputação de membro de um diabético METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foi
realizada uma pesquisa de artigo na base de dados on-line disponíveis, Scielo, Bireme, Google Acadêmico,
BVS. Foram baixados 14 artigos e utilizados somente 10 RESULTADOS E DISCUSSÃO: A amputação pode ser
definida como a retirada parcial ou total de algum membro. Essa pratica cirúrgica tem como objetivo
substituir o fim da afecção, levando o membro a uma função limitada ou sem nenhuma função. Entre
algumas etiologias que podem levar a amputação de membros inferiores estão: doenças cardiovasculares,
traumáticas, tumorais, infecciosas, neuropáticas e iatrogênicas, sendo as mais comuns as cardiovasculares.
Outros fatores que influenciam na amputação são: cortes de unhas inadequadas, pele ressecada, calos,
rachaduras, e dermatite fungica. Aparentemente aparentam ser causas simples mas, que se não tiver uma
atenção e um cuidado adequado poderá levar a uma amputação de membro. O pé diabético resulta de um
grande número de patologias, desde a neuropatia, insuficiência vascular e infecção levando em ultimo caso
a gangrena e amputação do membro, esses fatores acabam sendo um “gatilho" para que leve o paciente a
uma amputação CONCLUSÃO: Vale salientar que a prevenção é uma das formas mais simples de evitar uma
complicação e uma futura amputação e membro. O enfermeiro deve esta consciente do seu papel de
assistencialista e educador, e dessa forma ensinando os cuidados adequados com os pés.
PALAVRAS-CHAVE: diabetes, complicações, pés.
__________________________
Naylane de Jesus Ferreira
Rua Gabriel Ferreira, 1370 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com
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CUIDADOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM ALZHEIMER
Matheus Lima Moura Fé Castro-FAESF
Hernesto Yarlê Soares De Sousa-FAESF
Eduarda Siqueira Camêlo-FAESF
Natalia Gabriele Oliveira Dantas-FAESF
Ana Maria Araújo Dias-FAESF

A Doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurobiológico degenerativo, progressivo, que começa de
maneira insidiosa. Trata-se de uma doença que causa a deterioração das funções mentais, do
comportamento e da funcionalidade. O presente trabalho tem como objetivo Identificar as ações de
assistência de Enfermagem ao paciente com Doença de Alzheimer. Para realizar esta pesquisa, optou-se pela
revisão de literatura. Como base de dados, foi utilizado a BVS e Scielo, tendo como descritores, assistência,
Enfermagem, Doença de Alzheimer. Ao final, tivemos um total de 13 artigos com ano de publicação de 2013
á 2017. Os resultados foram agrupados e descritos. Ao analisar os artigos relacionados à assistência de
enfermagem ao portador de Alzheimer. A participação da enfermagem nos cuidados ao portador de
Alzheimer é de sumo importância, pois é através de suas práticas de educação em saúde que os cuidadores,
tem compreendido que são de âmbito familiar, e iram saber exatamente o que fazer diante do desafio, tendo
sobre tudo o conhecimento sobre a importância da fortificação de laços familiares com o portador, para
assim melhorar o convívio, e até mesmo retardar as etapas do quadro clínico. Os cuidados da enfermagem
ao portador da Doença de Alzheimer, têm a finalidade de preservar a capacidade do paciente, afim de obter
o melhor resultado de suas funções perante cada estágio da doença, alvejando sempre o bem está físico e
emocional do DA. O enfermeiro que sistematiza ações que objetiva a melhor qualidade de vida do DA, ele
precisa antes de tudo dispor-se de paciência e respeito ao paciente, designando um relacionamento afetivo
de confiança sobre os cuidados prestados. Os profissionais de enfermagem em conjunto com a sociedade
devem acolher esses pacientes. A enfermagem tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do portador,
podendo minimizar os danos e evitando maiores complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência. Enfermagem. Doença de Alzheimer.
__________________________
Matheus Lima Moura Fé Castro
Rua Fernando Marques, 1024 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: mateuslimam23@hotmail.com
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ABORDAGEM DA FISIOTERAPIA NAS DISFUNÇÕES OCASIONADAS PELA HANSENÍASE:UMA REVISÃO
DE LITERATURA.
Mariany Pimentel De Vasconcelos-FAESF
Leticia Da Silva Marinho Barbosa-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Luna Rhara Martins Moura-FAESF
Thaís Alves Araújo-FAESF

Introdução:A hanseníase caracteriza-se por ser uma doença infectocontagiosa de evolução crônica, com via
de transmissão predominantemente respiratória, sendo o seu agente etiológico o Mycobacterium leprae. A
doença se manifesta, principalmente, por lesões cutâneas com diminuição da sensibilidade térmica, dolorosa
e tátil e comprometimento de fibras nervosas sensitivas, motoras e autonômicas. Do ponto de vista
autonômico, pode ocorrer diminuição das secreções (que auxiliam a flexibilidade e a textura da pele),
deixando a pele seca e com fissuras. Essas alterações podem ser acompanhadas de dor intensa,
insensibilidade do nervo, edema, déficit motor e sensitivo, ou pode-se desenvolver sem dor (neurites
silenciosas).Objetivos: Apresentar a intervenção da fisioterapia em pacientes que possuem disfunções
motoras provenientes da hanseníase.Metodologia: O presente artigo se trata de uma pesquisa do tipo
teórica, é possuía com idéia central analisar as principais disfunções que ocorriam em pacientes com
hanseníase e assim pontuar os benefícios proporcionados á eles a partir da intervenção
fisioterapeutica,foram colhidos 25 artigos para serem utilizados de referencia teórica para o embasamento
e produção da pesquisa,após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão que foram data de publicação
recente e abordagem ao tema excluiu-se 10 artigos,dentre os bancos de dados utilizados estão Google
acadêmico, lilacs e scielo.Resultados e Discussão: A partir dos autores analisados foi possível perceber que
existem grandes benefícios proporcionados pela fisioterapia á pacientes com hanseníase e ela se aplica tanto
a prevenção como a disfunções já instaladas,tais como cicatrização de erupções cutâneas,ganho de
amplitude de movimento em articulações contraturadas.Considerações finais: A partir das explanações
anteriores é percebido a importancia da fisioterapia frente as alterações motoras causadas pela hanseníase,
e para se minimizar agravos e/ou incapacidades e de suma importância a procura desses pacientes ao serviço
oferecido pela fisioterapia desde a confirmação do diagnostico pois quanto antes se intervir menos
complicações instalam-se.
PALAVRAS-CHAVE: HANSENÍASE.DISFUNÇÃO.FISIOTERAPPIA
__________________________
Mariany Pimentel de Vasconcelos
Av. Senador Petronio Portela, 501 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809233 E-mail: mariany.pimemtel1997@gmail.com
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RESPONSABILIDADE SOCIAL NO ÂMBITO DO ENGENHEIRO: COM UMA VISÃO SUSTENTÁVEL.
Davy Dias Miranda Macedo Davy Macedo-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

É substancial uma visão sistemática do mundo desenvolvida pelo engenheiro, ou seja: se importar com a sua
posição na sociedade, como agente transformador social, ele faz parte do todo (tanto na formação de
comportamento ético, quanto da preservação saudável ambiente). Para uma formação acadêmica no padrão
esperado tem-se a necessidade de ter uma visão para a preservação do meio ambiente, promovendo o
desenvolvimento sustentável. Independente da área de atuação desse profissional, o engenheiro deve estar
envolvido no desenvolvimento de suas atividades com total reponsabilidade. Para com o objetivo, ter uma
percepção do meio social sabendo-se aplicar os conceitos de um engenheiro de forma ética e humana. A
metodologia adotada, trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com base em uma revisão
bibliográfica, ao qual foi desempenhada nas bases e fontes no artigo do Me. Dr. Marcos Aurélio Cremasco,
(2009) onde o mesmo despõe do modelo Piramidal de Archie Carrol, para a Visão Social. 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 social, e ambiental fazendo com
que este profissional possa desenvolver mecanismos e ações para que esses impactos no meio ambiente
possam ser atenuados. Neste, é imprescindível a formação do engenheiro socialmente responsável. Para
tanto e na intenção de contextualizar a expectativa da sociedade em relação à formação desses profissionais,
urge resgatar princípios que norteiam a Responsabilidade Social para que sirvam de norte a uma bússola
quase desgovernada que se arvora à nossa frente (CREMASCO, 2009). Assim, é necessário o conhecimento,
e uma sensibilidade, aos efeitos causais de uma determinada atividade que essa geração venha a jogar sobre
os ombros das gerações futuras, de tal modo que se deve preservar o presente para que se haja o futuro.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Engenheiros. Sustentabilidade
__________________________
DAVY DIAS MIRANDA MACEDO Davy Macedo
RUA PADRE UCHOA, 1386 - Centro
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: davymacedo7@hotmail.com
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SÍFILIS MATERNA ASSOCIADA AO ÓBITO FETAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Isadora Gomes De Sousa Lima-FAESF
Jayra Adrianna Da Silva Sousa-FAESF
Adriana Da Silva Barros-FAESF

INTRODUÇÃO: Sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pelo Treponema pallidum, de evolução
crônica, as vezes assintomática. Em 2016, o Brasil notificou 37.436 casos de sífilis em gestantes, 20.474 de
sífilis congênita, dentre eles 185 mil óbitos fetais e neonatais, estima-se que ao ano haja 300 mil óbitos no
mundo. OBJETIVO: O objetivo desta pesquisa foi investigar a luz da literatura e descrever sífilis como uma
das causas do óbito fetal. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cuja busca de artigos foi
realizada nas bases de dados ScIELO, Ministério da Saúde e Revistas cientificas utilizando – se descritores
como “sífilis materna”, “óbito fetal”. Foram adotados, como critérios de inclusão, artigos que apresentaram
especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção: idioma português e artigos (entre 2014 a
2017). Em seguida foi feita a leitura sistemática desses artigos verificando – se a adequação ao objetivo
proposto. RESULTADOS: Em gestantes com sífilis se o diagnóstico ou tratamento for realizado tardiamente
além do óbito fetal e/ou abortamento, pode haver infecção assintomática ou sintomática nos recémnascidos. Para diagnosticar a sífilis são realizados exames como: VDRL, RPR, FTA-ABS, TPHA. O tratamento
efetivo em gestantes é com penicilina G benzatina. CONCLUSÃO: A sífilis é uma das causas do óbito fetal, é
importante dar maior visibilidade ao problema, promover ações voltadas à saúde materno-infantil, implantar
medidas preventivas para a população, especialmente para gestantes, dar assistência pré-natal sem falhas.
Ressaltando a necessidade do acompanhamento médico e tratamento continuado afim de evitar sífilis
congênita ou óbito fetal.
PALAVRAS – CHAVE: Sífilis materna. Óbito fetal. Gestantes.
__________________________
Isadora Gomes de Sousa Lima
loteamento conviver, 24 - meladão
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: isadora_gomessousa@outlook.com
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UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE A PROFISSÃO CONTÁBIL NO BRASIL
Valterlania De Oliveira Leal-FAESF
Aurora Maria Mousinho Freitas-FAESF
Professor: Juliana Reis Bernardes-FAESF
Professor: Elisa Barros-FAESF
Professor: Ednara Freitas-FAESF

O contador trabalha no sentido de colher dados e fornecer informações para a tomada de decisões. O
mercado de trabalho, cada dia mais competitivo, aprecia e valoriza a ética na relação de profissionais da área
contábil. (MARION,2014). A presente pesquisa objetivou compreender a importância e o valor do profissional
contábil no mercado de trabalho globalizado. Tratou-se de uma pesquisa descritiva e explorativa, na qual foi
realizada uma revisão de literatura. Através do buscador de dados Google Acadêmico foi usado as seguintes
palavras-chave: “profissão”, “contábil”, “Brasil”. Para encontrar os resultados almejados, definiu-se que só
seriam utilizados artigos que apresentassem as palavras-chave no título. Sendo assim, a amostra foi
composta de 9 artigos. Com a globalização, o avanço tecnológico e a posição de destaque no Brasil ao cenário
econômico e social, a contabilidade ocupa papel de grande importância, exigindo melhor preparação dos
profissionais contábeis frente aos novos desafios de um mercado altamente competitivo, pelo advento do
avanço tecnológico e a internacionalização da economia (SILVA et al.,2011). O mercado exige um profissional
cada vez mais competente a fim de atender ao ambiente social que utiliza suas informações, podendo assim
produzir com qualidade aos serviços prestados pela sociedade (MARION,2014). A principal ferramenta do
futuro é o esforço do profissional, principalmente na área contábil, pois é através do mesmo que se busca o
conhecimento por meio de grandes desafios. Na prestação de serviços, deve-se observar que o profissional
tem que obter o máximo de satisfação, aderindo a bons resultados pelos serviços executados, pois o mercado
de trabalho está bastante concorrido e sua dinâmica é constante (ROCHA,2014). Nessa perspectiva,
observou-se que os profissionais e egressos da área contábil, devem se preparar para atender as expectativas
do mercado, buscando sempre melhoria na sua qualificação, exercendo valores éticos para com todos, e ou
contribuição de resultados satisfatórios.
PALAVRAS-CHAVE: Profissao.Contabil.Brasil
__________________________
valterlania de oliveira leal
rua sao pio, 349 - nossa senhora da guia
Floriano-PI CEP: 64804560 E-mail: valterlaniaoli@gmail.com
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O DIREITO DO NASCITURO: CONCEPÇÕES E PERSONALIDADE.
Danillo Sabino Dos Santos Costa-FAESF
João Vitor Matos Da Silva-FAESF
Isabelle Feitosa Tomé-FAESF

Prescreve o artigo 2º do código civil “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a
lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. Nascituro é o ser humano já concebido, cujo
nascimento é dado como certo. De acordo com a corrente teórica adotada pelo código, tem-se o nascimento
com vida o marco inicial da personalidade, todavia respeitam-se os direitos do nascituro. Porém, tem-se
teorias controvérsias desenvolvidas acerca do início da personalidade do ser humano, sendo essas correntes
teóricas: a natalista, a condicional e a concepcionista. Este presente estudo tem como objetivo compreender
o início da personalidade dentro de cada corrente teórica referente ao nascituro. A metodologia usada na
pesquisa foi de cunho bibliográfica e descritiva. Segundo Pablo Stolze (2015), o nascituro é aquele que irá
nascer, ou seja, que não se desligou do ventre materno. É indiscutível a importância jurídica desse tema, a
discussão se refere quando se inicia de fato a atribuição de sujeito de direitos ao nascituro para que lhe sejam
concedidos todos demais direitos inerentes a qualquer pessoa. Desse modo, a teoria natalista afirma que a
personalidade civil somente se inicia com o nascimento com vida, ou seja, antes do seu nascimento o feto
não possui personalidade, a concepcionista por sua vez considera-se que a pessoa natural surge com a
concepção. (GONÇALVES, 2014). Já a teoria condicional a personalidade se adquire na concepção, por isso, o
nascituro tem personalidade, contudo, ela está sujeita à condição suspensiva, o que apenas garante ao
nascituro a expectativa de direitos. (PINTO, 2016). Diante de todo o exposto observamos que atualmente
prevalece no cenário civilista brasileiro o entendimento de que o nascituro possui direitos de personalidade
elencados pela teoria concepcionista, estendendo a protetividade das normas de direitos, também, aos que
se encontram no ventre materno.
PALAVRAS-CHAVE: nascituro. personalidade jurídica. correntes teóricas.
__________________________
Danillo Sabino dos Santos Costa
Conjunto Conviver, 101 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: danillo_98@outlook.com
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ANEMIA SIDEROBLÁSTICA
Lucianne Moreira E Silva Dos Santos-FAESF
Alaiane Da Silva Matos-FAESF
Gustavo Leal De Sá-FAESF
Leticia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

A anemia sideroblástica constitui um grupo heterogêneo de disfunções sanguíneas, caracterizadas por um
depósito de ferro intramitocondrial no interior dos eritroblastos. Este acúmulo de ferro ocorre na região
perinuclear do eritroblasto, formando um anel parcial ou completo ao redor o núcleo, originando o que
denomina- se sideroblastos em anel. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar através de uma
revisão bibliográfica o mecanismo, a fisiopatologia e os tipos de anemia sideroblástica. Esta pesquisa tratouse de uma revisão sistemática descritiva, para a realização desta pesquisa, foram feitos levantamentos
bibliográficos, por meio de consultas nos bancos de dados científicos, Scielo, Bireme, BVS, Google Acadêmico,
Lilacs, Monografias, Sites, Livros e Periódicos. Somente 14 foram incluídos na pesquisa, devido os outros (11
artigos) fugirem do tema, e serem publicados anos anteriores, não estarem na língua portuguesa e inglesa.
Livros, dissertação, monografias e revistas também farão parte da amostra, no período de 2000 a 2016. A
anemia sideroblástica é caracterizada por alterações na síntese do radical HEME, que resulta em uma anemia
frequentemente microcíticas e hipocrômica com sobrecarga de ferro. O fator genético é determinante no
desenvolvimento da patologia, sendo necessários exames complementares para um diagnóstico precoce.
Suspeitando-se de uma anemia sideroblástica, o diagnóstico diferencial deve ser feito entre outras anemias
que podem apresentar microcitose e hipocromia como a anemia ferropriva (deficiência de ferro), o traço
talassêmico e as anemias de doenças crônicas. A confirmação do diagnóstico ocorre por punção de medula
óssea, onde se encontra uma elevada porcentagem de sideroblastos em anel, com depósito mitocondrial de
ferro.
PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA SIDEROBLÁSTICA. FISIOPATOLOGIA. DIAGNÓSTICO.
__________________________
Lucianne Moreira e Silva dos santos
Av. Afranio filho, 976 - Escalvado
Amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: Luciannemoreira15@gmail.com

153

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

APLICABILIDADE DE BENEFICIOS DO ULTRASSON NA CICATRIZAÇÃO TECIDUAL
Mariany Pimentel De Vasconcelos-FAESF
Thaís Alves De Araújo-FAESF
Leticia Da Silva Marinho Barbosa-FAESF
Luna Rhara Martins Moura-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF

Introdução:No campo terapêutico, denominamos ultrassom(US) as oscilações cinéticas e mecânicas
produzidas por um transdutor vibratório que se aplica sobre a pele, atravessando-a e penetrando no
organismo em diferentes profundidades.Pela sua elevada freqüência que pode variar e 28 mil até cinco
milhões de Hz, essa energia sai do campo de percepção o ouvido humano,O estágio de remodelamento pode
durar meses ou anos,até que o novo tecido esteja com a formação e estrutura próximas ao tecido outrora
lesado. O tratamento com US térmico fornece melhor resistência tênsil e elasticidade do colágeno maduro,
quando o tratamento é realizado desde o processo inflamatório até a fase de remodelagem no processo
cicatricial.Metodologia: O presente artigo é uma revisão literária o tipo teórica que possuiu como critérios e
inclusão anais que foram publicados entre 2010 e 2018 e que enfocassem acerca o tema e os exclusão foram
pesquisas que fugissem ao assunto abordado e anteriores ao ano de 2010,os mesmos foram buscados nas
bases de dados lilacs pubmed e scielo.Objetivo: Pontuar os principais benefícios adquiridos com a aplicação
do ultrasson para o reparo tecidual.Resultados e Discussão A utilização do ultrasson na fase de
remodelamento aumenta a resistência tensil,a reorientação e a quantidade de fibras de colágeno.Alguns
autores puderam comprovar um aumento de fibroblastos jovens, maduros e a angiogenese além e promover
aumento da resistência cicatricial.Considerações finais:De acordo com a pesquisa desenvolvida pode-se
perceber que o ultrasson atua diretamente na síntese de colágeno assim como na reorganização dessas fibras
principalmente quando aplicado na fase inflamatória obtendo assim uma aceleração no processo cicatricial
PALAVRAS-CHAVE: CICATRIZAÇÃO.ULTRASSON.TECIDUAL
__________________________
Mariany Pimentel de Vasconcelos
Av. Senador Petronio Portela, 501 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809233 E-mail: mariany.pimemtel1997@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA EVOLUÇÃO DA CONTABILIDADE PARA O PROFISSIONAL CONTÁBIL
Amanda Arruda Ferreira Silva-FAESF
James Lima Neves-FAESF
Manoel José Cardoso Neto-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF

INTRODUÇÃO: É importante o conhecimento das origens da contabilidade, identificando as causas de suas
mudanças e a necessidade de adequação às normas que regem a profissão. E com a globalização, padronizar
os balanços e demonstrações financeiras das empresas vem favorecendo o trabalho diante deste mercado.
OBJETIVO: O objetivo principal é analisar através de pontos específicos como a evolução contábil influência
no comportamento do profissional de contabilidade. MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa exploratória e
descritiva, utilizando as técnicas da revisão sistemática a partir do seguinte elemento: Definição da pergunta:
Qual a importância da Evolução da Contabilidade para o profissional contábil. RESULTADOS: A forma de
atuação e as necessidades do contador vem se alterado com o passar dos anos, o que o leva a expandir seu
campo de habilidade, não se limitando apenas ao conhecimento técnico contábil. A pesquisa realizada
verificou que para enfrentar os desafios nos quais são exposto, o profissional contábil precisa
fundamentalmente desenvolver a capacidade de somar forças, buscar sinergias e dominar as novas
tecnologias. No Brasil, entre os anos de 2004 a 2016, teve um aumento de aproximadamente 33% dos
profissionais que se registraram no conselho, dentre este percentual, observou-se que uma parcela dos
profissionais com formação técnica em contabilidade migraram para o nível superior Ciências contábeis.
CONCLUSÃO: Neste trabalho buscou-se apresentar a contribuição do conhecimento da Evolução do
profissional contábil, afim de demonstrar os valores que norteiam as mudanças surpreendentes nas relações
profissionais, políticas e afetivas, bem como suas influências na construção de uma sociedade mais solidária
e justa. Manter-se atualizado, atento para as constantes mudanças do mundo moderno, são pontos
importantes para garantir mais espaços no mercado de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE, PERFIL DO PROFISSIONAL, PROFISSIONAL CONTÁBIL, EVOLUÇÃO
__________________________
AMANDA ARRUDA FERREIRA SILVA
CONJ, PEDRO SIMPLÍCIO QUADRA H - CASA 1, 1 - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: amandahkelly3@hotmail.com

155

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA JUNTO À EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA: UMA AÇÃO NECESSÁRIA
Irisvaldo Lima Guedes-FAESF
Thais Dayana Brandão Lima-FAESF
Ingrid Macedo De Oliveira-FAESF
Laynna Marina Santos Lima-FAESF

Introdução: A presença do Cirurgião-dentista no ambiente hospitalar é uma necessidade real. No entanto,
por ser uma nova modalidade de atendimento ainda é por vezes negligenciada. O Cirurgião-dentista na
equipe multidisciplinar busca o tratamento global do paciente. Reduz infecções e condições adversas
adquiridas no âmbito hospitalar e associadas ao sistema estomatognático que agravam o quadro de saúde
geral dos pacientes. Objetivo: Estudar a importância do Cirurgião-dentista para manutenção da saúde bucal
e geral em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Critérios de seleção dos trabalhos:
A pesquisa foi realizada nas bases de dados Periódicos Capes, Sciello e Biblioteca Virtual em Saúde com os
descritores “Odontólogo”, “saúde bucal” e “UTI”, no período de 2017 a 2018. Os critérios de inclusão foram
estar publicado na íntegra, excluindo revisões de literatura, selecionando-se 11 artigos. Resultados:
Verificou-se que a negligência em relação a saúde oral de pacientes internados em UTI desencadeia o
aumento de placa bacteriana e saburra lingual, pneumonia nosocomial, mucosite, baixa na imunidade e risco
para endocardite bacteriana. Após a utilização de clorexidina 0,12% há grande redução no número de
microrganismos na cavidade bucal. As principais atividades realizadas pelo CD são a remoção de focos
infecciosos, ajuste ou remoção de próteses e adequada higienização. Em um estudo no estado de São Paulo
a relação leito/Cirurgiã-dentista em ação hospitalar foi de apenas 87,57:1. Conclusão: A presença do
Cirurgião-dentista junto a equipe multidisciplinar em UTIs é de fundamental importância, pois
comprovadamente melhora a saúde bucal e geral dos pacientes internados, reduzindo o número de
microrganismos na cavidade bucal e os riscos para o desenvolvimento de complicações frequentes como
pneumonia nosocomial. Os procedimentos envolvendo a manipulação da cavidade bucal e higienização são
de competência do Cirurgião-dentista, portanto devem ser realizados pelos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Odontólogo. Saúde bucal. UTI.
__________________________
Irisvaldo Lima Guedes
rua joao martins de oliveira, 320 - campo veho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: guedesriri@hotmail.com
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PRIVAÇÃO DO SONO E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA OS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA
FACULDADE DE FLORIANO
Naylane De Jesus Ferreira-FAESF
Rayane Miranda Sousa-FAESF
Gustavo Carvalho Viana-FAESF
Prof. Esp. Joelio Pereira Da Silva-FAESF
Prof. Esp. Ana Maria De Araujo Dias-FAESF

Introdução: O sono é um estado primordial para a supervivência e seu fundamental papel é a recuperação
corporal e mental com muitos efeitos no sistema fisiológico, dos quais merecem destaque o seguimento de
múltiplos tipos de memória. Objetivo: Traçar o perfil sociodemografico dos sujeitos da pesquisa e Identificar
possíveis complicações na saúde dos acadêmicos de enfermagem por consequência da privação do sono.
Metodologia: Trata-se de um estudo de campo, descritivo, exploratório com abordagem quantitativa.
Resultados e Discussão: Foram entrevistados 121 acadêmicos de enfermagem, onde 93 participantes
(76,86%) eram do sexo feminino e 28 (23,14%) eram do sexo masculino, No que diz respeito ao estado civil,
104 participantes (85,95%) afirmaram ser solteiros, 07 participantes (5,79%) responderam que são casados
e 10 dos respondentes (8,26%) se enquadraram em outros, em relação a moradia, a maior parcela 43
respondeu que mora com amigos (35,54%), seguido de mora com pais 29 respondentes (23,97%), morando
com parentes 23 participantes (19%), residindo com outros 26 (21,49%). No que concerne a renda familiar
36 dos respondentes (29,75%) disseram ter rendas entre 2 e 3 Salários Mínimo(SM), 33 participantes (27,7%)
afirmaram ter renda de até um SM, 32 optaram por renda mensal de 1 a 2 SM (26,45%) e 20 respondentes
(16,53%) marcaram a opção acima de 3 SM. Quanto à religião 87 dos estudantes disseram ser católicos
(71,90%), 16 afirmaram ser evangélicos (13,22%), e sem religião ficou com 5 participantes (4,13%). Dos 121
acadêmicos entrevistados em relação as complicações da privação do sono 53(43,80% relataram ter
enxaqueca, Insônia 66(54,54%) adquiriram insônia, estresse 99(81,81%), outros 55(45,45%) adquiriram
cefaleia em decorrência da privação do sono. Conclusão: observou-se que os acadêmicos de enfermagem
privam –se na maioria das vezes em decorrência de uma carga horaria extensa, uso de rede sociais e como
consequências o aparecimento de muitas patologias.
PALAVRAS-CHAVE: privação. sono. acadêmicos.
__________________________
Naylane de Jesus Ferreira
Rua Gabriel Ferreira, 1370 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
Priscila De Sousa Nascimento-Acadêmica
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-Mestre
Thais Bispo Ramos-Acadêmica
Kamila Maia Araujo-Acadêmica

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis
elevados da pressão sanguínea nas artérias. OBJETIVO: Compreender e buscar dados com modelos
descritivas na doença do paciente. METODOLOGIA: trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico
de enfermagem e na fisiopatologia e no diagnostico de enfermagem. RESULTADO E DISCUSSÃO : R.R. S , 86
anos , aposentado , casado , apresenta diagnóstico médico de hipertensão arterial teve dois acidente vascular
encefálica. Faz uso atualmente de medicamentos como hidroclorotiazida 1x ao dia , losartana 2x ao dia ,
sinvastatina 1x ao dia, encontra-se orientada , consciente, higienizada , sono e repouso satisfatório ,diurese
prejudicada usando medicação para micção provável complicação na próstata e evacuações presente ,
deambulação prejudicada consequências do AVC , durante ao exame físico paciente encontrava com pressão
arterial 130x80 mmHg , eupinéico , normoesfigmo, normotenso, normocárdico ,afebril, tórax assimétrico ,
presenta hemiplegia nos membro superiores e inferiores do lado direito, nega alergia , relata aligas no
membro superior esquerdo ,orientado quando sua patologia e consequências .Com diagnóstico de
enfermagem mobilidade física prejudicada caracterizada alteração da marcha relacionada ao desuso.
Manutenção ineficaz da saúde relacionada com os efeitos colaterais da terapia prescrita. Intervenções de
Enfermagem: Ressaltar o conceito de controlar a hipertensão, intervir realizando orientações nutricionais
para restrição de calorias ou redução de carboidrato. CONCLUSÃO: A pressão alta é um dos principais fatores
para acidente vascular cerebral, infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. O enfermeiro tem
um importante papel na prevenção e no controle da doença, sempre incentivando a adesão ao tratamento
e hábitos saudáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão arterial, diagnóstico de enfermagem, autocuidado.
__________________________
PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO
rua hermano brandão, 1428 - irapua 1
FLORIANO-PI CEP: 64800335 E-mail: prisnas.sousa@gmail.com
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DEPRESSÃO E COMPORTAMENTO DO CORPO E DA MENTE
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Suzana De Souza Sena-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF

INTRODUÇÃO: A depressão é uma doença mental que engloba uma infinidade de sintomas, que são descritos
sob quatro principais aspectos, sendo eles: emocionais, cognitivos, motivacionais, físicos e vegetativos.
OBJETIVO GERAL: Esse trabalho tem como objetivo mostrar como o paciente diagnosticado com depressão,
se comporta no conjunto corpo e mente. METODOLOGIA: Esse trabalho foi abordado em um estudo
quantitativo realizado no CAPS II do município de Floriano - PI, onde a população alvo foi pacientes
diagnosticados com transtorno depressivo independente do sexo e idade, que estejam em uso ativo do
serviço e que não ofereçam riscos. Os procedimentos utilizados foram roteiros de coletas feito com base na
Escala de Hamilton. RESULTADOS E DISCURSSÕES: Dentre os 25 pacientes diagnosticados com depressão
entrevistados, observou-se que a depressão tem uma maior prevalência no sexo feminino com 60% e 40%
no sexo masculino, atingindo 76% da população jovem no total. Notou-se que com relação aos sintomas do
corpo o que mais prevaleceu foram: fadiga e fraqueza na realização de trabalhos e atividades, leve retardo
físico, sem sinais de agitação, sintomas somáticos gerais ausentes, sem perda de peso e a ausência de
variações de sintomas; Com relação aos sintomas da mente percebeu-se: humor deprimido relatado apenas
ao ser perguntado, auto recriminação, ideias suicidas ausentes, insônia, leve retardo mental, sentimento ou
pensamento de incapacidade para realização de trabalhos e atividades, sem apresentação de sinais de
ansiedade, ausência de hipocondria, consciência da doença, ausência de despersonalização e desrealização,
desconfiança e leves sintomas obsessivos compulsivos. CONCLUSÃO: Conclui-se com estudo que a depressão
é uma doença complexa e seus sintomas são variáveis, manifestando-se de forma leve a grave. Portanto isso
implica em dizer que uma doença complexa como a depressão precisa de uma equipe capacitada para o
acompanhamento dos pacientes depressivos.
PALAVRAS-CHAVE: Depressão. Saúde mental. Sintomas afetivos.
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVEZ, 2005 - CAIXA D'ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800002 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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PERFIL DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA E ÚTERO
Nilva Ferreira Pereira Da Silva-FAESF
J.P.S.Esp Joelio Pereira Da Silva-FAESF
Flavia Maria Lima Araujo-FAESF
José Hotávio De Moraes Andrade-FAESF

INTRODUÇÃO: No Brasil os dois cânceres de maior destaque entre as mulheres são o Câncer de mama e o de
Colo do útero. O de mama é destacado como a segunda maior causa de morte por câncer entre a população
feminina e de colo de útero é o terceiro. OBJETIVO: Traçar o perfil de pacientes acometidas por câncer de
colo do útero e de mama. METODOS: Trata-se de uma revisão de literatura que buscou através de estudos
já publicados traçar o perfil de pacientes acometidas por Cancer do colo do útero e de mama. Os dados foram
coletados nas bases de dados (BVS, SCIELO, MEDLINE, LILACS), utilizando-se os descritores: “Câncer de colo
do útero” “Câncer de mama”. O tempo de duração da pesquisa foi de 3 dias. Os artigos pesquisados foram
selecionados de acordo com a similaridade pelo tema e com o objetivo do estudo, com limite temporal de
2008 a 2018. Ao todo foram baixados 20 artigos, e após a leitura dos resumos foram selecionados 10 para
fazerem parte desta pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a pesquisa realizada o perfil de
pacientes acometidas pelo câncer de colo do útero são mulheres com idade entre 15 e 49 anos, de cor parda,
com ensino fundamental incompleto, e casadas. Já no Câncer de mama o perfil encontrado foram mulheres
com idade entre 50 a 60 anos, com ensino fundamental completo, casada, e que trabalha apenas em casa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível observar que o CA de colo do útero tem acometido a cada ano mulheres
mais jovens o que gera uma preocupação. Cabe aos profissionais orientarem a população quanto a
importância de hábitos saudáveis e do rastreamento dos canceres para assim quando surgir ser
diagnosticado cedo gerando mais chances de cura.
PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE MAMA. CÂNCER DE COLO DO ÚTERO. PACIENTES
__________________________
Nilva Ferreira Pereira da Silva
Rua Aluisio Ribeiro, 1477 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800270 E-mail: nilvaferreirapereira@outlook.com
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AMEBÍASE: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Lucianne Moreira E Silva Dos Santos-FAESF
Alaiane Da Silva Matos-FAESF
Gustavo Leal De Sá-FAESF
Leticia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

Amebíase é uma infecção causada no ser humano pelo protozoário parasito E. histolytica. O presente
trabalho teve como objetivo apresentar uma breve revisão da parasitose amebíase causada pelo parasita E.
histolytica, destacando aspectos da sua virulência e sintomatologia. Esta pesquisa tratou-se de uma revisão
sistemática descritiva, para a realização desta pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos, por meio
de consultas nos bancos de dados científicos, Scielo, Bireme, BVS, Google Acadêmico, Lilacs, Monografias,
Sites, Livros e Periódicos. Somente 10 foram incluídos na pesquisa, devido os outros (05 artigos) fugirem do
tema, e serem publicados anos anteriores, não estarem na língua portuguesa e inglesa. Livros, dissertação,
monografias e revistas também farão parte da amostra, publicados no período entre 2000 à 2008. É uma das
formas mais primitivas de protozoário, sendo extremamente frágil, pleomórfica e sensível a mudanças de
temperatura. Pertence a um grupo maior de amebas, da família Entamoebidae, que são parasitos comuns
da nossa espécie. integra o grupo das Entamoebas, ou amebas interiores, porque geralmente são
encontradas no interior de animais vertebrados. Por ser um parasita que causa milhares de mortes
anualmente, é necessário que mais atenção seja dada a ele, não somente por parte dos pesquisadores, mas
principalmente pelas autoridades, já que o saneamento básico é a melhor forma de prevenção da doença, já
que a falta de higiene contribui diretamente para a disseminação da doença. Muitos aspectos,
principalmente os que aumentam a virulência do parasito, devem ser objeto de melhores estudos para que
ações voltadas ao controle da infecção sejam realmente efetivas.
PALAVRAS-CHAVE: AMEBÍASE. PARASITA. VIRULÊNCIA
__________________________
Lucianne Moreira e Silva dos santos
Av. Afranio filho, 976 - Escalvado
Amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: Luciannemoreira15@gmail.com
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EFEITOS DA TÉCNICA DE MOBILIZAÇÃO NEURAL NA LOMBOCIATALGIA
Samara De Jesus Pereira De Sousa-FAESF
Cleyton Alves Da Silva Araujo Filho-FAESF
Hélio Angelino Bastos Júnior-FAESF
Vivianne De Jesus De Carvalho Gonçalves-FAESF
Alyane Osório Rocha-FAESF

Introdução: A lombociatalgia é consiste no estreitamento do canal vertebral da região lombar e é de difícil
diagnóstico, e sua definição é como dor lombar que irradia da nádega para baixo em direção aos membros
inferiores ao longo do trajeto do nervo ciático, porém o termo lombociatalgia foi banalizado e usado para
descrever outros quadros dolorosos que não se encaixam nesta definição. e a mobilização neural (mn) é uma
terapia manual que restitui o movimento e a elasticidade do sistema nervoso, gerando um melhor
funcionamento das regiões musculoesqueléticas sem suas respectivas funções.
Objetivo: realizar uma revisão de literatura sobre os benefícios da mobilização neural na lombociatalgia, com
um intuito de comprovar cientificamente os dados já obtidos por tal técnica.
Metodologia: foi realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando livros, revistas e periódicos publicados em
bases de dados scielo, lilacs e google acadêmico, utilizando as palavras-chaves: lombociatalgia, mobilização
neural e terapia manual. Após a seleção de todo o material literário publicado entre os anos 2009 a 2018,
foram realizadas leituras explorativas e analíticas.
Resultados e discussão: a maioria das pesquisas que envolvem a técnica de mobilização neural trazem
resultados satisfatórios para redução de dores diversas, em especial a lombociatalgia, possivelmente pela
ação benéfica sobre a circulação sanguínea, lesão nervosa e sobre o fluxo axoplasmático, dessa forma
restabelecendo o sistema neural.
Considerações Finais: conforme as literaturas revisadas neste estudo, constatou-se que a técnica de
mobilização neural é eficaz para o tratamento lombociatalgia, prioritariamente da sintomatologia dolorosa.
Sendo assim, comprovou que é eficaz no tratamento da lomociatalgia.
PALAVRAS-CHAVE: Lombociatalgia. Mobilização neural. Terapia manual.
__________________________
SAMARA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA
CONJ. PEDRO SIMPLICIO, 013 - CONJ´. PEDRO SIMPLICIO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: samaradejesusP@hotmail.com
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PARASITOSES INTESTINAIS: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Naylane De Jesus Ferreira-FAESF
Gustavo Carvalho Viana-FAESF
Emilay Reis Da Silva-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais ainda indicam um alto índice de morbidade e mortalidade
principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, o que indica um grande problema de saúde
pública. No Brasil, a prevalência de parasitoses tem um índice elevado, principalmente na população
pediátrica e em crianças em idade escolar. OBJETIVO GERAL: O objetivo do trabalho presente condiz em
relatar os principais tipos de parasitoses intestinais, traçar um perfil epidemiológico e relatar a
Sistematização da Assistência de Enfermagem de acordo com o tema vigente. METODOLOGIA: O estudo
presente foi desenvolvido através de artigos selecionados nos sites virtuais do Scielo, Google acadêmico e
Bireme, datando num período de 2013 à 2018, todos publicados em língua portuguesa. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Essas doenças parasitárias afetam mais as crianças e os adultos jovens, seja por apresentarem
maior exposição ou suscetibilidade. Podemos citar a Giardia lamblia, Ascaris lumbricoides e Entamoeba
histolytica, como umas das principais parasitoses responsáveis pelo adoecimento desses indivíduos. A
Sistematização da Assistência de Enfermagem consiste na Avaliação do paciente, nos Diagnósticos de
Enfermagem, nas Intervenções de Enfermagem, nos Resultados esperados e na Avaliação desses resultados,
todo esse plano deve ser esquematizado de acordo com o quadro clínico do paciente, com o objetivo de
obter melhores condições de saúde para o mesmo. CONCLUSÃO: Conclui-se com esse estudo de que as
parasitoses intestinais são mais prevalentes em crianças devido a sua suscetibilidade. E os fatores de riscos
são vários, porém de fácil controle quando a informação para tal meio é repassada para a população.
Portanto a prevenção é o melhor meio para se evitar a morbidade e mortalidade de crianças com relação às
doenças parasitárias.
PALAVRAS-CHAVE: Parasitoses intestinais. Epidemiologia. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVEZ, 2005 - CAIXA D'ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800002 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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LEISHMANIOSE VISCERAL E TEGUMENTAR: REVISÃO DE LITERATURA
Marcelly Pereira Da Silva-FAESF
Joelio Pereira Da Silva--FAESF
Janaina Maria Malheiros E Silva-FAESF-FAESF
Fabiola Cabedo Ribeiro Vasconcelos --FAESF
Mirleny Dos Santos Lemos-FAESF-FAESF

INTRODUÇÃO: A leishmaniose é uma doença infecciosa, não-contagiosa de caráter zoonótico, causada por
vários tipos de protozoários do gênero Leishmania, podendo apresentar a infecção no organismo vivo de
diferentes maneiras, sendo as mais conhecidas a forma tegumentar e a visceral. OBJETIVO: Compreender e
buscar dados com modelo descritivo no perfil epidemiológico da doença. METODOLOGIA: trata-se de um
estudo exploratório descritivo, realizada a partir de uma pesquisa integrativa, com abordagem qualitativa no
período compreendido ente 2015 a 2017.RESULTADO E DISCUSSÃO: Leishmaniose é uma zoonose endêmica
em algumas regiões do nordeste e norte, que readquiriu importância médica, devido a fatores como:
surgimento da epidemia da síndrome de imunodeficiência adquirida e urbanização dos vetores, devido a
ocupação desordenada dos espaços urbanos e desmatamento em áreas rurais. Ocorre pela picada de insetos
vetores, os flebotomíneos, popularmente chamados de “mosquito palha”. O mosquito se contamina com o
sangue de pessoas e animais doentes e transmite o parasito a pessoas e animais sadios. O enfermeiro é
responsável pela conscientização do paciente nas etapas de identificação, tratamento e profilaxia da doença,
devendo instruir sobre a importância do tratamento precoce e as etapas da doença. A prevenção da patologia
deve ser feita através de campanhas educativas, atuado também a assistência de enfermagem
individualizada e voltada para o paciente e os familiares. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante disso foi observado
que há uma epidemia em diversas regiões brasileiras, nas quais estão inclusos o Norte e o Nordeste do país.
Leishmaniose configura-se como uma doença de cadeia de transmissão complexa sujeita, incluindo o
desequilíbrio ecológico produzido pela ação invasiva do homem aos nichos naturais da infecção.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVES:LESHIMANIOSE VISCERAL E TEGMMENTAR. ASSISTENCIA DE
ENFERMAGEM.TRANSMISSÃO
__________________________
Marcelly Pereira da Silva
Rua Olemar Alves, 74 - Rede nova
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: marcellypereira.04@hotmail.com
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ANEMIA
FALCIFORME: ESTUDO DE CASO
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: No Brasil, nota-se que entre 0,1 a 0,3% da população apresenta anemia falciforme,
principalmente nas regiões sudeste e nordeste do país. A anemia falciforme é uma doença hemolítica de
caráter autossômico recessivo, presente em indivíduos homozigoticos para HbS ( hemoglobina S). OBJETIVO
GERAL: O estudo de caso presente tem como objetivo relatar a Sistematização da Assistência de Enfermagem
prestada a um paciente diagnosticado com Anemia Falciforme. METODOLOGIA: O presente estudo relata a
Assistência de Enfermagem prestada a um paciente diagnosticado com Anemia Falciforme. A coleta de dados
desse estudo foi desenvolvida no dia 22 de agosto de 2018 durante aulas práticas da disciplina de Estágio
Supervisionado II supervisionadas pelo docente responsável para o curso de Bacharel em Enfermagem da
Faculdade de Floriano - FAESF em um Hospital Público do município de Floriano-PI. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: Paciente F.S.M.S, admitido em uma enfermaria de clínica médica de um Hospital Público do
Município de Floriano-PI com diagnóstico de Anemia Falciforme. A Equipe de enfermagem deve avaliar o
quadro clinico do paciente e logo após relatar os diagnósticos de enfermagem que baseiam-se tanto nos
problemas reais quanto nos problemas potenciais, que podem ser sintomas de disfunções fisiológicas,
comportamentais, psicossociais ou espirituais. As intervenções de enfermagem são ações que devem ser
planejadas de acordo com o quadro clinico do paciente com objetivo de alcançar os resultados esperados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se com a realização desse estudo a importância da Sistematização de
Enfermagem para a evolução do paciente, pois é uma forma sistematizada de planejar e prescrever ações
voltadas para o seu quadro clinico afim de esperar resultados positivos com relação a saúde do paciente,
prevenindo assim possíveis complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Anemia falciforme. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVEZ, 2005 - CAIXA D'ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800002 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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BULLYING ESCOLAR, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL
Hélio Pereira Da Silva-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

O bullying na escolar é uma das formas de violência que mais ocorrem em escolas. Esta vivencia conflitos e
problemas que têm suas raízes no modo de produção no qual está inserida. A violência escolar é um
fenômeno social complexo que envolve toda a sociedade, com diferentes causas, os atos violentos
encontram-se na Educação Infantil até o Ensino Médio, nas escolas públicas e privadas. Para melhor
compreensão desse fenômeno, necessário se faz uma reflexão prévia sobre a violência. A violência é
multidimensional complexo, gerando uma dificuldade de delimitação conceitual, evidenciando controvérsias
quanto ao objeto, à natureza e às causas desse fenômeno. A significação da violência se dá a partir do
contexto social, econômico ou cultural no qual está inserida. Este trabalho tem como objetivo discutir e
conscientizar os alunos sobre as causas e consequências do Bullying dentro as escola. A metodologia utilizada
foi de cunho bibliográfico, descritivo e exploratório. O bullying vem ganhando notoriedade pelos possíveis
danos físicos e psíquicos para suas vítimas e pela ampla divulgação pelas mídias atuais. Importante destacar
frente a essa crescente divulgação do fenômeno, que o bullying não é modismo. Por ser uma grave
manifestação de violência escolar, vem sendo mais estudado num contexto de maior abertura da escola, e
com isso cuidados devem ser tomados para que tal assunto não caia em banalização, como: “isso sempre
existiu”, ou “tudo o que acontece na escola é bullying”. A banalização do bullying gera generalização e
normalização, transformando esse grave fenômeno num problema sem solução. Diante de tudo, conclui-se
que a inserção do assistente social na escola contribuirá sobremaneira na efetivação do âmbito escolar como
espaço democrático e de construção e socialização do conhecimento acumulado, pois a profissão é um
instrumento de mobilização social e sensibilização dos sujeitos envolvidos no processo de conquista e
efetivação de direitos.
PALAVRAS-CHAVE: Bullying Escolar. Questão Social. Serviço Social na Educação.
__________________________
HÉLIO PEREIRA DA SILVA
CONJUNTO CONVIVER, 101 - MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliu19@hotmail.com
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
OSTEOMIELITE: ESTUDO DE CASO
Julyane Feitosa Leal-FAESF
Joelio Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: A Osteomielite é um processo infeccioso ósseo provocado por microorganismo patogênico.
As bactérias, microbactérias ou fungos podem infeccionar os ossos, disseminando-se através da corrente
sanguínea ou, mais frequentemente, disseminando-se a partir de tecidos próximos infectados ou de uma
ferida aberta contaminada. OBJETIVO GERAL: O estudo de caso presente tem como objetivo relatar a
Sistematização da Assistência de Enfermagem prestada a um paciente diagnosticado com Osteomielite.
METODOLOGIA: O presente estudo relata a Assistência de Enfermagem prestada a um paciente
diagnosticado com Osteomielite. A coleta de dados desse estudo foi desenvolvida no dia 25 de setembro de
2018 durante aulas práticas da disciplina de Estágio Supervisionado II supervisionadas pelo docente
responsável para o curso de Bacharel em Enfermagem da Faculdade de Floriano - FAESF em um Hospital
Público do município de FlorianoPI. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Paciente A.S.C., admitido em uma
enfermaria de clínica médica de um Hospital Público do Município de Floriano-PI com diagnóstico de
Osteomielite. A Equipe de enfermagem deve avaliar o quadro clinico do paciente e logo após relatar os
diagnósticos de enfermagem que baseiam-se tanto nos problemas reais quanto nos problemas potenciais,
que podem ser sintomas de disfunções fisiológicas, comportamentais, psicossociais ou espirituais. As
intervenções de enfermagem são ações que devem ser planejadas de acordo com o quadro clinico do
paciente com objetivo de alcançar os resultados esperados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se com a
realização desse estudo a importância da Sistematização de Enfermagem para a evolução do paciente, pois
é uma forma sistematizada de planejar e prescrever ações voltadas para o seu quadro clinico afim de esperar
resultados positivos com relação a saúde do paciente, prevenindo assim possíveis complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Osteomielite. Sistematização da Assistência de Enfermagem.
__________________________
JULYANE FEITOSA LEAL
RUA CASTRO ALVEZ, 2005 - CAIXA D'ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800002 E-mail: julyane3003@hotmail.com
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GIARDÍASE: UMA BREVE REVISÃO
Alaiane Da Silva Matos-FAESF
Lucianne Moreira E Silva Santos-FAESF
Gustavo Leal De Sá-FAESF
Leticia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

A giardíase é uma parasitose intestinal amplamente distribuída pelo mundo, com alta prevalência em países
em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Embora seja uma infecção com bom prognóstico, pode apresentar
gravidade em pessoas com desnutrição, &#64257;brose cística ou algumas imunode&#64257;ciências. O
presente trabalho teve como objetivo mostrar através de uma revisão bibliográfica a forma clara e objetiva
sobre a giardíase. Esta pesquisa tratou-se de uma revisão sistemática descritiva, para a realização desta
pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos, por meio de consultas nos bancos de dados científicos,
Scielo, Bireme, BVS, Google Acadêmico, Lilacs, Monografias, Sites, Livros e Periódicos. Somente 10 foram
incluídos na pesquisa, devido os outros (02 artigos) fugirem do tema, e serem publicados anos anteriores,
não estarem na língua portuguesa e inglesa. Livros, dissertação, monografias e revistas também farão parte
da amostra, publicados no ano de 2004 a 2015. A giardíase é uma parasitose com raras complicações. No
entanto, a julgar pela alta prevalência e impacto em saúde pública, torna-se importante a disseminação dos
aspectos atinentes ao diagnóstico, tratamento e, sobretudo, à pro&#64257;laxia no controle e disseminação.
Deve-se escolher o exame de melhor sensibilidade e especificidade para o diagnostico preciso da giardíase,
tanto em humanos quanto em animais. Nem sempre a técnica de maior sensibilidade é a de maior
especificidade ou vice-versa, devendo se escolher a de maior facilidade de realização, de acordo com as
condições financeiras do proprietário e o intuito desse diagnóstico. Análises extremamente específicas e
sensíveis ainda não são viáveis para rotina clínica de algumas regiões, devido ao elevado custo.
PALAVRAS-CHAVE: GIARDÍASE. PARASITOSE INTESTINAL. DIAGNÓSTICO.
__________________________
alaiane da silva matos
Rua Emídio Rocha, 1043 - manguinha
FLORIANO-PI CEP: 64800235 E-mail: alaiane_gata@hotmail.com
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NOS HÁBITOS ALIMENTARES EM CRIANÇAS DE 8 A 10 ANOS EM DUAS
ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LANDRI SALES PI
Juliana Lima Da Silva-FAESF
Cristiane Pinheiro Mendes Fontes-FAESF
Izabela Paixão De Souza Mouzinho-FAESF
Ana Paula Nunes Miranda-FAESF
Valéria Vaiane Guimarães Oliveira-FAESF

A infância é o período em que a criança desenvolve toda a sua formação incluindo os hábitos alimentares.
Os meios de comunicação têm uma influência muito forte no consumo dos alimentos onde acabam
influenciando seus hábitos. O estudo teve como problemática: A televisão a mídia influencia os hábitos
alimentar de crianças de 8 a 10 anos de idade? Frente a esta realidade o objetivo principal da pesquisa foi
identificar se a mídia influencia os hábitos alimentares de crianças de 8 a 10 anos de idade de duas escolas
municipais na cidade de Landri Sales PI. O estudo trata-se de uma pesquisa de campo de natureza
quantitativa, descritiva e de caráter exploratório. Realizado nas escolas Municipais Professor Edithe Mendes
e Manoel Morais, da zona urbana do município de Landri Sales. Foram entrevistados aleatoriamente 94 mães
e seus filhos que tinham entre 8 a 10 anos de idade, foi aplicado um questionário sobre os dados
socioeconômico dos pais, sobre o comportamento dos filhos ao serem levados as compras, sobre os
programas de televisão preferido das crianças entre outras. Em relação a influência da mídia com a
alimentação infantil destacou-se que todas as crianças são influenciadas, que costumam pedir alimentos aos
pais devido as propagandas de televisão, e em relação a alimentação das crianças destacou-se com mais
frequência os alimentos industrializados como: achocolatado, biscoitos, nissim, sorvetes, salgadinhos,
refrigerantes, favorecendo as crianças adquirirem doenças não transmissíveis. Diante desses resultados,
nota-se na pesquisa que as crianças são influenciadas pela mídia, pois percebe-se a preferência de alimentos
industrializados por parte das crianças principalmente os que contém embalagens de personagens infantis.
Segundo os pais seus filhos passam um grande intervalo de tempo na televisão, e tem mau comportamento
ao serem levados as compras.
PALAVRAS-CHAVE: Propagandas televisiva. influência da mídia. alimentos industrializados.
__________________________
Juliana Lima da Silva
Rua Afonso Nogueira, 1860 - Irapuã I
Santa Rosa do Piaui-PI CEP: 64800350 E-mail: limajuliana103@gmail.com
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA: UM REVISÃO DE LITERATURA
Vinicius Pereira Mota-FAESF
Walisson Da Guia Guimarães De Sousa-FAESF
Leticia Cavalcante Nolêto-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

O câncer de mama é caracterizado por um tumor maligno sendo mais comum em mulheres e responsável
por um grande número de mortes em decorrência desta patologia, segundo o Instituto Nacional de Câncer.
O presente estudo teve como objetivo abordar o câncer de mama de forma a informar a população sobre o
seu diagnóstico e tratamento. Para a produção deste trabalho foram realizadas buscas que levaram a
exploração do tema em artigos científicos publicados em revistas, presentes em bancos de dados como
scielo, livros e endereços eletrônicos seguros. A detecção precoce e o diagnóstico eficaz do Câncer de Mama
em mulheres é a forma mais recomendada para minimizar os casos mais severos da doença. Autores afirmam
que o atraso de mais de três meses entre o início dos sintomas e o tratamento está associado com menores
taxas de sobrevida. Nos dias atuais, poucas neoplasias malignas são tratadas com apenas uma modalidade
terapêutica. Têm-se então, a necessidade de uma assistência integral pela integração de serviços oncológicos
(de cirurgia, radioterapia e quimioterapia). Onde se destaca a união de um ou mais tratamentos, quando
ocorre essa combinação com o objetivo de intensificar o prognóstico da doença, as pacientes experimentam
efeitos colaterais mais tóxicos e mais cedo. Foi possível descrever a importância da prevenção e do início do
tratamento imediato que aumenta de forma relevante as chances de cura. Com isso percebe-se a
necessidade de uma atuação mais ativa do profissional em explicar sobre o câncer de mama, o exame
preventivo, a importância de sua realização e as consequências da não periodização do exame.
PALAVRAS-CHAVE: CANCER DE MAMA. DIAGNÓSTICO. TRATAMENTO
__________________________
vinicius pereira mota
rua sete de setembro, 1121 - centro
floriano-PI CEP: 64800126 E-mail: viniciuspbm@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO
José Hotávio De Morais Andrade-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença incapacitante que pode levar ao óbito,
sendo necessários intervenção imediata e rápido reconhecimento de seu acometimento. Caracterizado como
déficit temporário/definitivo que é provocado por alteração da circulação sanguínea no cérebro. 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, fisiopatologia atual e diagnóstico de enfermagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: M.C.P, 69 anos, Hipertensa e Diabética nega o consumo de bebida alcoólica, não
é tabagista. Exame físico encontrava-se em alerta, consciente, orientado no tempo e no espaço,
comunicativo e colaborativo, sinais vitais: Pressão arterial: 160X90 mmHg; Frequência respiratória: 15rpm;
Pulso: 87 ppm; Temperatura axilar: 36,9°C. Não faz uso continuo da medicação da pressão arterial.
Diagnostico Enfermagem: Comportamento de saúde propenso a risco, Risco de perfusão tissular cerebral
ineficaz. Intervenções: Fazer o controle rigoroso da pressão arterial, Conversar com o paciente, ouvi-lo e
esclarecer todas as suas duvidas e anseios, Esclarecer o paciente sobre sua real situação, bem como falar
sobre sua doença atual, explicar sobre os cuidados com a própria saúde. O AVE pode ser classificado entre
isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é o mais continuo e ocorre quando há um bloqueio irrigação
sanguínea de algum local do cérebro. Já o hemorrágico pode se apresentar como uma hemorragia
subaracnóide ou hemorragia cerebral. Pesquisas apontam que existe uma ligação entre causas de risco
eventualmente modificáveis, como a hipertensão arterial sistêmica, tabagismo e dislipidemias, com o
acontecimento de base da patologia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Investir em promoção e prevenção da saúde
seria uma grande vantagem para prevenir o surgimento dessa patologia, hábitos e vida saudáveis como
atividade física, seguido de uma alimentação saudável.
PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico. Hipertensão. Cérebro.
__________________________
José Hotávio de Morais Andrade
Rua do Amarante, 377 - Ibiapaba
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: mazeemillye@hotmail.com
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SMART HOME NA AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
Hugo Ribeiro Da Silva-FAESF
Juarez Júnior- FAESF
Haudrey Aldo Marques- FAESF
Thales I.T.C. Rosário- FAESF
Adelfran Pereira Castro- FAESF

Resumo: A tecnologia busca facilitar processos em diversas áreas, seja no trabalho, na locomoção ou na vida
social, buscando conforto e praticidade. A automação residencial traz um conceito futurístico de residências
que atualmente está bem acessível, possibilitando ao usuário mais comodidade e segurança. Esse tipo de
tecnologia proporciona o controle elétrico da residência, seja sobre a iluminação ou eletrodomésticos
otimizando a gestão ou execução de tarefas domésticas economizando tempo e trazendo praticidade. No
Experimento Smart Home, foram utilizados três relés com placa Wi-fi integrada e tensão de 220 volts para
três acionamentos dos circuitos simulado em maquete com escala 1:100, que seriam de iluminação, alarme
e irrigação. Para a iluminação foi utilizado o primeiro relé que necessitou de uma fonte retificadora de
corrente contínua de tensão 12 volts para que fossem ligadas as lâmpadas de Led distribuídas pelos cômodos
da casa. O segundo relé foi utilizado para o acionamento do alarme, não necessitando de fonte retificadora
para a ligação da sirene. E o terceiro relé teve como função o acionamento da irrigação no quintal ilustrado
na maquete. Para o acionamento remoto dos três circuitos foi utilizado um aplicativo para Smartphone
desenvolvido e fornecido pelo fabricante dos relés que necessitam de uma rede Wi-fi para o funcionamento.
A automação residencial, já foi restrita apenas para quem tinha recurso financeiro, pois tinha um alto valor,
mas hoje está bem mais acessível e com fácil implementação quando devidamente dimensionado e mais
barato quando previsto dentro do projeto original.
PALAVRAS-CHAVE: Relés. Automação Residencial. Smart Home.
__________________________
Hugo Ribeiro da Silva
Rua Vereador Arnaldo pereira, 372 - Planalto Bela vista
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: hugoribeyro7@outlook.com
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CÂNCER DE MAMA MASCULINO
Alinny De Sousa Almeida-FAESF
Donatilia Reis De Carvalo-FAESF
Giovana Dos Santos Sousa-FAESF
Karoline Cardoso Da Silva-FAESF

O câncer de mama é uma doença comumente vista entre as mulheres, nos homens é um acontecimento
raro, no entanto, por falta de informações e negligência se tornou uma doença perigosa. O presente trabalho
teve como objetivo demonstrar a importância social de se conhecer o câncer de mama masculino. Foi
realizado uma pesquisa exploratória e sistemática através de 3 bases de dados científicos, a SCIELO, a LILACS
e a MEDLINE. Foram selecionados artigos em português, publicados entre 2010 e 2018. A partir da busca e
análise do conteúdo, 5 publicações foram selecionadas e incluídas no estudo. Estima-se que para cada 125
novos casos de câncer mamário, apenas 1 é masculino. Por não ser tão incidente, o seu diagnóstico é obtido
mais tardiamente, em torno dos 60 anos, dez anos mais tarde que a idade média feminina. Por esse motivo
os homens estão predispostos a condições mais severas e crônicas, apresentando maiores taxas de
morbidade e mortalidade. Mundialmente nota-se que o número de casos vem aumentando entre os mais
jovens, significativamente a incidência dessa neoplasia aumentou de 0,86 a 1,06 casos por 100 mil homens
ao longo dos últimos 26 anos. A variação mundial do câncer de mama, apresenta-se com taxas mais altas na
América do Norte e na Europa. No Brasil, não temos dados seguros sobre a real incidência da doença nos
homens. Em regra alguns fatores de risco são predisponentes, tais como: histórico familiar, alcoolismo,
alterações testiculares, puberdade tardia, obesidade, deficiência androgênica, uso de estrógenos, exposição
ambiental a radioativos, síndrome de Klinefelter e ginecomastia. Em relação ao tratamento preconiza-se o
tratamento cirúrgico, seguido ou não de radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Embora ainda não
exista uma garantia de evitar o câncer de mama masculino, quando mais cedo for detectado, menores são
as possibilidades que ele se desenvolva.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer. Mama. Masculino.
__________________________
Alinny De Sousa Almeida
RUA JOÃO ULISSES FREITAS, 54 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alinnysousa10@hotmail.com
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O USO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO EM PACIENTES ACOMETIDO POR ACIDENTE ENCEFÁLICO –
AVE
Lourival Ferreira Da Costa Junior-FAESF
Alyane Osório-FAESF

INTRODUÇÃO: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido, segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), como um comprometimento neurológico focal, de ocorrência súbita e duração de mais de 24 horas
e provável origem vascular. O ultrassom é produzido por uma corrente alternada que se propaga através de
um cristal piezoeléctrico alojado em um transdutor. OBJETIVO: Analisar a efetividade do ultrassom
terapêutico associado aos exercícios funcionais no tratamento do ombro doloroso em pacientes com AVE.
METODOLOGIA: É um trabalho bibliográfico sistemático de referencia sistemática bibliográfico onde foi
realizado uma revisão sistemática das publicações indexadas em bases de dados Pubmed, Scielo, Scopus,
Capes e Cochrane, no período de 2005 a 2018 nos idiomas em inglês e português utilizando o termo de
procura ultrassom terapêutico. Foi usado com critério de inclusão artigos que incluíam pacientes de qualquer
idade com diagnóstico de AVE em fase aguda ou crônica, dor no ombro e hemiparesia. Os critérios de
exclusão foram artigos que abordavam intervenções médicas e não fisioterapêuticas e trabalhos que não se
enquadravam no que se buscava. RESULTADOS: O ultrassom terapêutico ocasiona maior redução do quadro
álgico e consequentemente maior funcionalidade do membro superior e qualidade de vida do paciente
acometido por AVE. Dessa forma, os pacientes com dor no ombro se beneficia do ultrassom, melhorando a
dor, funcionalidade do membro superior e qualidade de vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Dessa forma, os
pacientes com dor no ombro após a intervenção fisioterapêutica associando o uso do ultrassom terapêutico,
melhorando o nível de dor, aumento da amplitude de movimento e funcionalidade do membro superior e
qualidade de vida. Destaca se a importância que o uso do ultrassom terapêutico constitui-se como recurso
fisioterapêutico estudado no tratamento do ombro doloroso em pacientes com AVE e com hemiparesia.
PALAVRAS-CHAVE: Ombro doloroso. Ultrassom terapêutico. Acidente Vascular Encefálico.
__________________________
Lourival Ferreira da Costa Junior
Praça Sebastião Martins, 415 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: lourivalloco@hotmail.com
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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
Diana Dos Santos Sousa-FAESF
Felipe Berkamp Martins De Souza-FAESF
Leticia Alves Lemos-FAESF
Walter Pereira Da Silva-FAESF

RESUMO:
INTRODUÇÃO: O presente resumo versa sobre a prática de sexting que ocorre por redes sociais
recorrentemente e vem por facilitar a conduta criminosa de divulgação de imagens pornográficas sem
autorização. O chamado “nudes” comumente é divulgado por parceiros das vítimas que em ato de vingança
as expõe, geralmente estão atrelados a relacionamentos findos. Obtivemos êxito em um projeto de lei que
já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e foi sancionado pelo presidente em exercício Dias Toffoli,
presidente do STF, eventualmente substituto de Michael Temer, dispõe como crime a prática de
importunação sexual e consequentemente a conduta de vingança pornográfica, Lei 13.718/2018. Este
assunto é de suma importância devido sua incidência e às consequências que acarretam na vida dos
envolvidos que possuem sua intimidade exposta. OBJETIVO: Este trabalho tem como intuito descrever o
sexting, as condutas criminosas de registro ou divulgação de imagens e expor a criminalização da Pornografia
de Vingança. MÉTODO: Este estudo faz uso do método de pesquisa exploratório e levantamento
bibliográfico, com base em artigos e lei. RESULTADOS: Foram utilizados e analisados 12 (doze) artigos para
formulação do presente resumo. O tipo penal criado pela nova lei foi incluído no artigo 218-C, CP, tornando
a divulgação de cena de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima crime, com pena de
reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. CONCLUSÃO: O sexting não é uma conduta ilícita, mas acaba por
acarretar o Revenge porn que é punível em lei. A atual mudança na lei é um grande avanço e deve diminuir
a conduta ilícita, mas não pode contê-la por completo, portanto devem ser aplicadas politicas de
conscientização sobre as consequências do ato e a punição que o mau uso de imagens e vídeos pessoais
acarreta.
PALAVRAS-CHAVE: Sexting. Divulgação. Pornografia. Vingança.
__________________________
DIANA DOS SANTOS SOUSA
Avenida Santos Dumont - lado ímpar, 1050B, 1050 - CAMPO VELHO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: dianasousa655@gmail.com
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ESTUDO DE CASO: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)-ISQUÊMICO.
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Iandra De Jesus Fontes-FAESF
Lais Aparecida Costa Alves-FAESF
Tha Lytta Joara Santos-FAESF
RESUMO.
INTRODUÇÃO: Acidente Vascular Encefálico Isquêmico é uma obstrução da artéria, impedindo a passagem
de oxigênio para as células cerebrais, que morrem. Essa condição é chamada Acidente Vascular Encefálico isquêmico. OBJETIVO: aplicar o processo de enfermagem ao paciente acometido com AVE-isquêmico.
MÉTODO: Trata -se estudo de caso com paciente, com ênfase nos históricos de enfermagem e na
fisiopatologia e atual do diagnósticos de enfermagem: RESULTADO E DISCUSSÃO: T.M.P.84 anos de cor negra,
viúva, com o diagnóstico Médico de Acidente vascular Isquêmico (AVE). No decorrer das visitas, domiciliares
a paciente, não apresentou queixas, não deambula, necessita de cuidadores ,permanente, pois não consegui
fazer suas atividades diárias de necessidades básicas, Faz uso de losartana- 50mg Furosemida -40 mg,
Pradaxá - 110 mg, Ancoran-200mg ,Labirin- 8mg . paciente totalmente dependente ,higienizada, com sono e
repouso satisfatório ,dieta com restrições ao exames físico: hipertensa, eupneia, afebril, PA:140X80mmHg.
AVE Isquêmico gera uma ampla variedade de déficits neurológicos, dependendo da localização da lesão, do
tamanho da área de perfusão inadequada e da quantidade de fluxo sanguíneo colateral. Déficit motor dos
membros superiores inferiores, Problemas de fala, Deglutição e Raciocínio e problemas de memória, através
do cuidado humanizado. Como Posicionar em decúbito ventral por 15 a 30 minutos (várias vezes ao dia)
verificar se há sinais de embolia pulmonar ou sobrecarga cardíaca .Fortalecer o e apoio emocional, entre
paciente e avaliar pele. RESULTADO: Observa -se o paciente tiver boas condições físicas e aplicar os cuidados
de enfermagem na questão junto com uma equipe multidisciplinar .

PALAVRAS-CHAVE: AVE.HIPERTENSÃO. ARTERIAL
__________________________
Aldenora Mendes Pereira
JOSÉ REINALDO DE MENEZES, 76 - MATADOURO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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CUIDADOS NUTRICIONAIS E COMPLICAÇÕES PRÉ E PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA
Ana Clara Da Silva Oliveira-FAESF
Amanda Raquel Silva Sousa-FAESF
Maria Do Perpétuo Socorro Carvalho Martins-FAESF
Dennya De Oliveira Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: A cirurgia bariátrica constitui um método invasivo para combater a obesidade. O trato
gastrointestinal é modificado com o objetivo de reduzir ingestão e absorção de nutrientes. Considera-se uma
alternativa terapêutica eficaz para redução de peso a médio e longo prazo, porém, os pacientes submetidos
ao procedimento tornam-se vulneráveis ao desenvolvimento de deficiências nutricionais, devido às
alterações morfofisiológicas decorrentes. OBJETIVO: Identificar quais os cuidados nutricionais e
complicações antes e após a cirurgia bariátrica. METODOLOGIA: Foram usadas as bases de dados, Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILALS), Scientific
Eletronic Library Online (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Google
acadêmico, para a busca de 15 artigos em português e inglês com datação de 2012 à 2018. RESULTADOS: Os
resultados da revisão mostraram que no pré-operatório os cuidados nutricionais estão voltados à obesidade
acompanhada de comorbidades como doenças cardiovasculares, dislipidemias, hipertensão arterial
sistêmica, diabete melito tipo 2 e alguns tipos de câncer. Entre as complicações associadas ao procedimento,
estão a formação de fístulas, hemorragias pós-operatórias, colecistite calculosa, obstrução intestinal,
estenose da anastomose gastrojejunal, úlcera marginal, deficiências nutricionais e ganho de peso. No pósoperátorio os cuidados nutricionais são feitos para reverter o quadro das complicações desenvolvidas pelos
pacientes com enfoque nas deficiências nutricionais de macro e micronutrientes. CONCLUSÃO: Contudo
podemos concluir que os cuidados nutricionais no pré e pós-operatório são importantes devido às inúmeras
alterações dos hábitos alimentares e que quando realizado rotineiramente torna-se importante para
identificar e intervir nas deficiências nutricionais e demais complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Cirurgia bariátrica. Pré-cirurgia bariátrica. Pós-cirurgia bariátrica. Obesidade.
Comorbidades. Terapia nutricional.
__________________________
ANA CLARA DA SILVA OLIVEIRA
AVENIDA PETRÔNIO PORTELA, 161 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: anaclara.anaclara00@gmail.com.br
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FUNDAÇÕES PÚBLICAS: REGIDAS PELO DIREITO PÚBLICO OU PELO DIREITO PRIVADO?
Luiza Cristina Pereira Da Costa-FAESF
Matheus Telles De Sousa-FAESF
Roberth Soares Da Silva Feitosa-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

INTRODUÇÃO: A princípio, ressalta-se que as fundações destinam os seus fins para atividades de assistência
social, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico, atividades religiosas, promoção da ética, cidadania e direitos humanos e também para a
pesquisa científica. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo sanar os conflitos existentes em relação à
natureza jurídica das fundações públicas. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica.
RESULTADOS: A natureza jurídica das fundações públicas possui uma certa discrepância no meio jurídico.
Mas, com a dinâmica do direito e da sociedade, as fundações públicas são regidas tanto pelo direito público
quanto pelo direito privado. As fundações regidas pelo direito público, são equivalentes às autarquias, as
chamadas autarquias fundacionais, possuindo natureza de fazenda pública, valendo-se de todos os
privilégios de que gozam a fazenda pública. As chamadas cláusulas exorbitantes, prazos dilatados, duplo grau
de jurisdição obrigatório, são alguns dos privilégios de que gozam as fundações regidas pelo direito público.
Em contraponto, as fundações públicas também são regidas pelo direito privado, as chamadas fundações
governamentais de direito privado. Por possuírem natureza de direito privado, essas entidades não usufruem
dos privilégios concedidos à fazenda pública, mas integram os entes da administração indireta e se submetem
a restrições decorrentes de princípios do direito público. Com isso, as fundações estarão sujeitas ao controle
e fiscalização realizados pelos entes da administração direta e também pelo controle financeiro e
orçamentário regido pelo tribunal de contas. Da mesma forma, seus empregados devem ser aprovados
mediante concurso público. CONCLUSÃO: Os estudos apresentaram a duplicidade de caráter das fundações
públicas, possuindo um viés público e privado. Com essa característica, as fundações publicas serão regidas
por princípios que norteiam o direito público, mesmo possuindo natureza de direito privado, com algumas
restrições.
PALAVRAS-CHAVE: FUNDAÇÕES. DIREITO PÚBLICO. DIREITO PRIVADO. NATUREZA.
__________________________
Luiza Cristina Pereira da Costa
Rua Milton Lavor, 25 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: luizacristinapereiracosta@gmail.com
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A INTERVENÇÃO DAS DOULAS NO TRABALHO DE PARTO
Isnária Pereira Da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

Introdução: Doula é uma palavra que tem sua origem do grego e quer dizer “serva”. Eram mulheres que
tinham a função de ajudar outras mulheres no momento de “dá a luz” e apoiar com os cuidados a criança
recém-nascida, além de realizar os afazeres da casa e cuidar da alimentação até a recuperação da mãe.
Objetivo: analisar a intervenção das Doulas no trabalho de parto. Métodos: A presente pesquisa foi realizada
através de um levantamento bibliográfico em busca de evidência científica, publicadas nas bases de dados
eletrônicos, Lilacs, Medline, Pubmed e Scielo,utilizando-se como critério de inclusão artigos que abordassem
sobre o devido tema. foram encontrados 12 artigos, sendo excluídos 2 deles por não cumprirem os critérios
de inclusão, utilizando-se assim 10 artigos para a referida pesquisa. Resultados: Dos artigos encontrados nas
bases analisadas, a mulher acompanhada por uma doula apresenta uma maior sensação de conforto, bemestar e segurança desde sua chegada ao ambiente hospitalar e durante os diversos momentos da evolução
do parto. Além da ausência de sentimentos de solidão, durante o tempo de estadia no pré-parto hospitalar
até os primeiros cuidados com o bebê, a mulher sente-se apoiada durante a evolução do trabalho de parto
compreendendo as vantagens de um parto ativo Considerações: Diante da pesquisa bibliográfica realizada
foi possível analisar os efeitos positivos de uma mulher acompanhada por doula treinada e capacitada, pois
dentre outros ganhos é real a sensação de bem-estar, de maior tranquilidade durante as etapas do parto, e
comprovado que há uma diminuição na duração de trabalho de parto.
PALAVRAS-CHAVE: Doulas. Parto. Mulheres
__________________________
isnária pereira da silva
rua joão martins de oliveira, 100 - campo velho
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: issilva2016@outlook.com
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA LOMBALGIA, COM ÊNFASE NA CINESIOTERAPIA E TERAPIA
MANUAL
Tiago Ribeiro Da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF

Introdução: A lombalgia é um dos maiores problemas médicos sociais econômicos da sociedade atual,
representando grandes desafios para os sistemas de saúde. Considerando que a lombalgia é resultado de
uma sobrecarga decorrente de disfunção, e que a correção dessa disfunção pode ser realizada através da
cinesioterapia e terapia manual. Objetivo: Este estudo se propôs a abordar a atuação da Fisioterapia
relacionada aos fatores mecânicos e biológicos envolvidos com a lombalgia, tendo ênfase na Cinesioterapia
e Terapia Manual com finalidade de contribuir no enriquecimento da discussão de propostas terapêuticas
que favoreçam a redução ou remissão da incidência de dores lombares. Método: Foram selecionados artigos
em português onde se priorizou o tratamento com as técnicas de terapia manual e cinesioterapia, artigos
com ênfase nos sintomas da lombalgia, e na atuação da fisioterapia nessas disfunções, foi realizada consultas
em publicações no período de 2000 a 2012 em livros de ortopedia, osteopatia e reumatologia bem como
periódicos e base de dados como Bireme, Scielo, Lilacs, dos descritores: fisioterapia, lombalgia e saúde.
Resultados: Verificou-se que a atuação da Fisioterapia na lombalgia com ênfase na cinesioterapia e terapia
manual obteve melhorar na flexibilidade quanto a escala de percentual do Índice de Incapacidade Lombar
de Oswertry, de 18% para 10%, diminuição do quadro de dor, Verificou-se que 85% dos sujeitos da pesquisas
apresentavam quadro de lombalgia crônica e que 73% era do sexo feminino. Com relação às técnicas
utilizadas, 90% utilizaram o alongamento e 28% a técnica de isostretching. Conclusão: Constatou-se melhora
significativa na mensuração da mobilidade articular na coluna vertebral, na redução do quadro álgico e na
redução dos sintomas iniciais, como o desconforto na coluna lombar, amplitude articular e dificuldades nas
atividades diárias funcionais.
PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia. Fisioterapia. Cinesioterapia. Terapia Manual.
__________________________
TIAGO RIBEIRO DA SILVA
RUA: ANTONIO ANISIO, 40 - IBIAPABA
FLORIANO-PI CEP: 64803080 E-mail: tiago.ribeiro.tr54@gmail.com
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ADOÇÃO: EFETIVAÇÃO DE DIREITOS E CONVIVÊNCIA FAMILIAR
Maria Herlane De Holanda Lima-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF
Caline Maria Martins Da Silva Arrais-FAESF
Ana Raquel Ferreira De Sousa Costa-FAESF

A família é entendida por muitos como primeira e mais importante instituição da sociedade humana, pois é
a partir dela que os indivíduos recebem as primeiras influências sociais, culturais, morais e educacionais que
orientarão e servirão para toda vida. A Constituição da República, nos artigos 226 a 230 consagrou isonômica
aos filhos, sendo que o adotado passa a ser sujeito de direitos da mesma forma que os filhos biológicos são
reconhecidos. Dessa forma o assistente social tem se configurado como parte importante para a efetivação
desse direito, que com seu parecer social acompanha todo processo adotivo, convivendo com a família
intervindo diretamente no acompanhamento e efetivação de todo processo de adoção bem como da
relevância de se manter a criança e o adolescente na sua família, ou seja, junto das pessoas que estes
possuem um vínculo de afeto e carinho, A importância de se estabelecer a idade para a criança e para o
adolescente, encontra-se diretamente vinculada às violações de direitos ocorridas desde as invasões
contemporaneidade, onde o adulto por se considerar superior a tudo e a todos, acaba por vezes
transgredindo os direitos da criança e do adolescente, atrapalhando sua fase de desenvolvimento. Uma das
práticas mais comuns em acontecer tais violações diz respeito ao trabalho infantil, em que não há a
observância nenhuma das normas que definem a idade para se ingressar com tal atividade, e
consequentemente muitas crianças e adolescentes acabam sendo desrespeitados, a família sendo um dos
sustentáculos para efetivação de direitos das crianças e adolescentes, quando não puder por seus próprios
meios concretizar tais direitos, deve recorrer ao poder público, sendo dever deste disponibilizar todos
recursos necessários para garantir a convivência digna de crianças e adolescentes junto à suas famílias.
PALAVRAS-CHAVE: Adoção. família. Efetivação de direitos.
__________________________
MARIA HERLANE DE HOLANDA LIMA
AFONSO NOGUEIRA, 1860 - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI CEP: 64518000 E-mail: herlanelima.s10@gmail.com
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O CONHECIMENTO PATERNO SOBRE O PRÉ-NATAL MASCULINO
Márlon Henrique Rodrigues Alves-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF
Heliosana Virtudes Barbosa Ferro Gomes-FAESF
Marta Martins De Sousa-FAESF
Rosy Rodrigues Da Silva-FAESF

Pré-natal do parceiro é uma ferramenta inovadora que busca contextualizar a importância do envolvimento
consciente e ativo de homens adolescentes, jovens adultos e idosos em todas as ações voltadas ao
planejamento reprodutivo e, ao mesmo tempo, contribuir para a ampliação e a melhora do acesso e
acolhimento desta população aos serviços de saúde, com enfoque na Atenção Básica. O objetivo desse
trabalho é para fundamentar através da literatura a importância do envolvimento do parceiro no pré-natal.
A metodologia é de natureza quantitativa do tipo bibliográfica, realizado levantamento de busca em bases
de dados, livros, manuais do Ministério da Saúde, Scielo, BVS e sites referentes ao tema abordado. Segundo
a publicação “Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada”, do Ministério da Saúde, uma
atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal
e, para sua humanização e qualificação, faz-se necessário: Construir um novo olhar sobre o processo
saúde/doença, que compreenda a pessoa em sua totalidade corpo/mente e considere o ambiente social,
econômico, cultural e físico no qual vive; Estabelecer novas bases de relacionamento para os diversos sujeitos
envolvidos na produção de saúde – trabalhadores/as de saúde, usuários/as e gestores/as; Construir uma
cultura de respeito aos direitos humanos, entre os quais estejam incluídos os direitos sexuais e os direitos
reprodutivos, com a devida valorização dos aspectos subjetivos envolvidos. Conclui que a paternidade e
cuidado: objetiva sensibilizar gestores e profissionais de saúde e a população em geral sobre os benefícios
do envolvimento ativo dos homens como em todas as fases da gestação e nas ações de cuidados com seus
filhos, destacando como essa participação pode trazer saúde, bem estar e fortalecimento de vínculos
saudável entre crianças, homens e suas parceiras.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do homem. pré-natal do parceiro. conhecimento paterno.
__________________________
Márlon Henrique Rodrigues Alves
Avenida Calixto Lobo, 2509 - Alto da Guia
floriano-PI CEP: 64807050 E-mail: martamarthins@hotmail.com
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INCIDÊNCIA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS DA
TERCEIRA IDADE
Jamilla Bruna Pereira Oliveira-Iesrsa
Andreza Rayana Dos Santos Pinheiro-Iesrsa

INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária é definida como qualquer perda involuntária de urina, seja ela por
esforço, de urgência ou mista, que trazem inúmeros problemas como a reclusão social, e a
depressão.OBJETIVOS:O objetivo principal da pesquisa foi verificar a incidência da incontinência urinária em
indivíduos da terceira idade, descrever a patologia e as principais alterações que os idosos acometidos por
IU sofrem. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória descritiva, transversal, de natureza quantitativa.
Seguindo os critérios de elegibilidade a pesquisa contou com uma amostra de 23 idosos, destes são 17
mulheres e 06 homens, participantes do Grupo da Terceira Idade e que são acompanhados pela equipe de
Estratégia de Saúde da Família do município de Paquetá-PI. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados foram
coletados de março a abril de 2018 através da aplicação de dois questionários. O primeiro foi o questionário
International Consultation On Incontinence Questionaire- ICIQ-SF validado e traduzido para o português, que
avalia a presença de achados de IU a partir da percepção do indivíduo. O segundo foi o questionário King’s
Health Questionnaire – KHQ também validado e traduzido para o português, que avalia tanto o impacto
quanto a qualidade de vida em indivíduos com IU. Os principais resultados revelaram IU em 10 idosos (43,5%)
destes 08 mulheres (47%) e 02 homens (33.3%), com prevalência no sexo feminino. Os resultados segundo o
ICIQ-SF (40%) responderam “moderado” em relação as interferências na vida diária. O escore mais alto
segundo o KHQ foi de 43. Mostrando um considerável impacto na qualidade de vida; onde neste, a média foi
de 8,7 medidas de gravidade 3,5 limitações físicas/sociais, atividades diárias, e moções 6,1 a média.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os objetivos foram alcançados, sugerindo que mais estudos sejam elaborados com
o foco de intervenção da Fisioterapia nesses disfunções.
PALAVRAS-CHAVE: Incontinência Urinária. Fisioterapia. Incontinência Urinária em idosos.
__________________________
jamilla bruna pereira oliveira
ANTONIA VIANA, 76 - Passagem das Pedras
PICOS-PI CEP: 64600406 E-mail: bruna_jmila@hotmail.com
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EFEITO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE LESÕES NO PÉ
DIABÉTICO.
Sheyla Fernanda Da Silva Lima-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Fernanda Thereza Nunes Da Silva-FAESF
Larissa Do Espirito Santo De Santana-FAESF

INTRODUÇÃO: Pé Diabético é o termo empregado para nomear as diversas alterações e complicações
ocorridas, isoladamente ou em conjunto, nos pés e nos membros inferiores dos diabéticos. Hoje uma
preocupação mundial, o custo humano e financeiro dessa complicação é imenso e dependente, para o seu
controle ou prevenção, da conscientização quanto à necessidade de um bom controle da doença e da
implantação de medidas relativamente simples de assistência preventiva, de diagnóstico precoce e de
tratamento mais resolutivo nos estágios iniciais da doença. Dentre os recursos fisioterapêuticos disponíveis
para acelerar a cicatrização, destaca-se a aplicação do ultrassom terapêutico (UST) de baixa potência que
estimula ou inibe atividades bioquímicas e biofísicas, fornecendo energia aos tecidos acometidos,
melhorando a biocarga e inibindo o ambiente inflamatório excessivo. OBJETIVO: Verificar o efeito do
ultrassom terapêutico no processo de cicatrização de lesões em pacientes com neuropatia sensorial
periférica (lesões em pés diabéticos). METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da
literatura que buscou verificar o efeito do ultrassom terapêutico no processo de cicatrização em lesões no
pé diabético. Foram selecionados 8 artigos publicados em bases de dados SciELO, LILACS E PubMed no
período de 2009 a 2018 com o propósito de reunir e fornecer conhecimento à cerca do referente tema.
RESULTADO: A cicatrização de lesões é significativamente maior e mais rápida em pacientes que receberam
o tratamento do ultrassom terapêutico associado ao tratamento padrão de cuidados comparativamente com
o grupo que recebeu apenas o tratamento padrão. CONCLUSÃO: O resultado deste estudo conclui que a
utilização do ultrassom terapêutico isolado ou em conjunto a outro tratamento é eficaz na cicatrização de
lesão do pé diabético.
PALAVRAS-CHAVE: Pé diabético. Ultrassom terapêutico, Cicatrização de feridas.
__________________________
SHEYLA FERNANDA DA SILVA LIMA
Conjunto Hermes Pacheco, 05 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: sheylafernanda22@hotmail.com
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE
FLORIANO-PIAUÍ
Eduarda De Sousa Paz-FAESF
Raynnara Santos Silva-FAESF
Léia Raquel Dos Santos Macedo-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF
Giovanna De Miranda Sousa-FAESF

O gerenciamento de resíduos sólidos é caracterizado pelo conjunto de ações exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte e transbordo, esclarecendo todo e qualquer problema
causado pelos impactos dos resíduos. Tem como objetivo identificar e analisar se existe e como ocorre o
gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil na cidade de Floriano-PI. Justifica-se que a falta de
gerenciamento de resíduos é um problema de saúde pública, que envolve discussões de interesse geral,
altamente instigado por proveitos econômicos, protestos da sociedade, pontos culturais e conflitos políticos.
A metodologia adotada foi à pesquisa explorativa e descritiva. Para a coleta de dados foi efetuada uma
entrevista com os engenheiros responsáveis por dois empreendimentos locais, a obra (A) localizada no centro
da cidade e a obra (B) localizada na BR 343, ambas na Cidade de Floriano. Realizamos o levantamento de
dados por meio de entrevistas junto aos responsáveis pelas empresas. A mesma foi executada com base nas
recomendações da resolução (CONAMA Nº307/2002). Constatamos que os resíduos gerados nos canteiros
de obras das empresas são compostos principalmente por componentes cerâmicos e madeira. Para o
encaminhamento da construção nas duas empresas houve a necessidade de efetuar demolições de
estruturas construídas e escavações, o que colaborou significativamente na geração dos resíduos, assim
ocorrendo perdas e desperdícios de materiais, pois não eram utilizados de maneira como se deveria no
canteiro de obra, causando o gasto excessivo e inútil dos materiais. Conclui-se que as obras não possuem um
sistema de gerenciamento adequado para reduzir a geração de resíduo no canteiro de obra, uma vez que,
geram grande volume de resíduos. Esses desperdícios podem ser evitados fazendo o uso dos materiais em
quantidades que realmente são necessárias.
PALAVRAS-CHAVE: Resíduos Sólidos. Construção Civil. Destinação dos materiais.
__________________________
EDUARDA DE SOUSA PAZ
Av. Bucar Neto, 1123 - Cancela
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: eduardapaaz5@gmail.com
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O BIM NO GERENCIAMENTO DE CANTEIRO DE OBRA
Pâmela Josefina De Macedo Oliveira-FAESF
Abraão Ferreira Dos Santos-FAESF
Francisca Raquel De Sousa Menezes-FAESF
Francisco Das Chagas Marques-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

A gestão de canteiro na construção civil é sem dúvidas um grande desafio encontrado pelos profissionais da
área, com isso o BIM vem sendo utilizado no gerenciamento de canteiro de obras no intuito de evitar erros
e melhorar a qualidade do empreendimento. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a
importância desse sistema tecnológico e o quanto ele pode impedir prejuízos e agilizar na organização e no
andamento da obra. Justifica-se a importância dessa tecnologia do modelo da informação(BIM) no
gerenciamento de canteiro, pois um bom planejamento em cada etapa do trabalho, resultará na diminuição
de tempo de deslocamento de materiais, pessoas e máquinas e isso influencia diretamente na execução e
produtividade da edificação. A metodologia adotada para o desenvolvimento e entendimento da pesquisa
consistiu através de estudos realizados a cerca de livros, artigos e sites. Esses, ajudaram a compreender os
aspectos, a grande importância do BIM no canteiro de obras e como ele deve ser explorado e ampliado, assim
como explicou o professor do departamento de construção civil da POLI-USP, Fábio R. Corrêa ao dar uma
entrevista à revista Finestra(2017), onde ele fala sobre o “Canteiro 4.0” que ainda não é realidade no país,
mas que “a utilização de ferramentas como o BIM podem permitir a abertura de portas para novas
tecnologias como um sistema de setores que monitoram as atividades no canteiro e mudam o conceito de
gerenciamento de obra.” Portanto, conclui-se que é de suma importância a utilização do BIM no
gerenciamento de canteiro de obra, além do que essa tecnologia é extremamente eficiente, ela promete
continuar revolucionando no setor da construção civil, para facilitar cada vez mais os trabalhos dos
engenheiros.
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento. BIM. Canteiro de obras.
__________________________
Pâmela Josefina de Macedo Oliveira
Conjunto Filadelfo Freire Quadra A, 13 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64808610 E-mail: pamaoliveira17@gmail.com
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A HIDROTERAPIA NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA EM GESTANTES.
Andreza Rayana Pinheiro Dos Santos Pinheiro-Iesrsa
Jamilla Bruna Pereira Oliveira-Iesrsa

INTRODUÇÃO: A gravidez é uma fase especial para as mulheres, no qual passam por vários processos de
mudanças físicas, sociais e mentais. Dentre as mudanças físicas, algumas gestantes podem experimentar
desconfortos musculoesqueléticos, principalmente lombalgia. Dentre as práticas de exercícios terapêuticos,
a hidroterapia tem sido indicada como uma atividade segura para as gestantes. OBJETIVOS: O presente
estudo teve por objetivo geral verificar os benefícios da hidroterapia aplicada na lombalgia durante a
gestação com base em estudos publicados frente à literatura. Como objetivos específicos buscou-se citar as
técnicas de Bad Ragaz, Hidroginástica e water pilates, utilizadas no tratamento da lombalgia em gestantes;
apontar a fisiopatologia e sintomas da lombalgia e demonstrar a importância do tratamento da lombalgia
em gestantes. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi realizado um estudo de revisão de literatura. Foram realizadas
pesquisas nas bases de dados eletrônicos: SCIELO, BVS, HINDAWI e UNISC, bem como em livros, e revistas
científicas no período de janeiro a maio de 2018. Para a busca, foram utilizados os seguintes Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS): Dor lombar, Gestantes, Hidroterapia. Para assegurar a validez da revisão, os artigos
que foram elegidos foram examinados detalhadamente. Estes foram organizados e apresentados em forma
de tabela contendo os nome do(s) autor(es) e ano de publicação, tema do estudo, tipo de estudo, resultado
e conclusão, para posterior discussão sobre os mesmos. Foram encontrados 10 artigos na base de dados BVS,
4 artigos na Scielo, 4 na base de dados Hindawi, 9 artigos na UNISC. Após critérios de inclusão e exclusão a
amostra final desta revisão foi constituída de 7 artigos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a hidroterapia no
tratamento de gestantes apresentando dor lombar, é benéfica na redução da dor, no aumento da amplitude
de movimento, na flexibilidade, melhora na capacidade funcional, além de proporcionar bem-estar
psicológico.
PALAVRAS-CHAVE: Dor lombar. Gestantes. Hidroterapia.
__________________________
ANDREZA RAYANA PINHEIRO DOS SANTOS PINHEIRO
Rua Major Vitalino Bezerra, 26 - centro
pio ix-PI CEP: 64660970 E-mail: drezinhaaflor@hotmail.com
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A IMIGRAÇÃO VENEZUELANA NO BRASIL: UMA ANÁLISE À LUZ DA NOVA LEI DE MIGRAÇÃO E DO
DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO
Felipe Berkamp Martins De Souza-FAESF
Diana Dos Santos Sousa-FAESF
Kaique Matheus Vieira De Araújo-FAESF
Letícia Alves Lemos-FAESF
Walter Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO
A Venezuela atravessa uma dramática crise humanitária, com graves violações de direitos humanos, o que
gerou um enorme êxodo de seus habitantes a outros países vizinhos, sendo o Brasil um destes destinos.
Milhares de pessoas deixaram a sua terra de origem à procura de condições mínimas de sobrevivência.
Projeta-se que cerca de 40 mil imigrantes venezuelanos cruzaram a fronteira do Brasil, onde na sua maioria,
escolheram como via de acesso o Estado de Roraima. O fenômeno da imigração venezuelana sobrecarregou
os serviços públicos brasileiros em todas as áreas, visto a atual crise econômica em nosso país que inviabiliza
repasses financeiros para os estados e municípios. Com isso, não é prestada a assistência necessária aos
imigrantes e várias complicações se instalaram nas regiões de acolhimento imigratório.
OBJETIVO
O presente trabalho visa analisar a situação dos imigrantes e refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil
em consonância com os regimes de proteção jurídica nacional e internacional deste grupo de indivíduos.
MÉTODO
Empregando o método de pesquisa exploratório e procedimento bibliográfico, busca-se examinar o
fenômeno
da
imigração
venezuelana
no
Brasil
e
os
seus
reflexos
jurídicos.
RESULTADOS
Com o advento da nova Lei de Imigração de 2017 e da Lei 13.684 de 2018, passou-se a ter uma visão mais
humanista acerca dos direitos e garantias dos imigrantes, onde se define ações de assistência emergencial
àqueles em situação de vulnerabilidade decorrente do fluxo migratório gerado por crise humanitária.
Ademais, apesar de requisição ao STF para fechamento de fronteira, verificou-se que isto seria uma grave
violação
ao
direito
internacional.
CONCLUSÃO
Apesar de ações pontuais do governo brasileiro, a assistência devida aos imigrantes ainda é deficitária,
fazendo-se necessário uma colaboração mais efetiva entre o Brasil, a ONU e outras entidades não
governamentais para a garantia de uma maior proteção aos venezuelanos em situação precária no território
nacional.
PALAVRAS-CHAVE: Imigração. Venezuelanos. Refugiados.
__________________________
Felipe Berkamp Martins de Souza
Rua Anisio Santiago, 695 - Alto da Cruz
Floriano-PI CEP: 64803570 E-mail: felypeberk@hotmail.com
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO BÁSICA FRENTE ÀS LESÕES CUTÂNEAS
Roseane Luz Moura-UESPI
Georgette Carnib de Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: A Atenção Básica é porta de entrada preferencial do usuário no Sistema Único de Saúde. A
enfermagem possui papel de importância e autonomia no cuidado de pacientes com lesões de pele, tendo
contato direto com o mesmo, acompanha a evolução da lesão, orienta e executa o curativo. OBJETIVO:
Conhecer o papel do enfermeiro da atenção básica frente às lesões cutâneas. MÉTODO: Trata-se de revisão
integrativa da literatura, através de levantamento bibliográfico nas bases de dados: Literatura LatinoAmericano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google
Acadêmico. A busca foi feita sem restrição de tempo e foram usados os descritores: feridas, papel do
enfermeiro e atenção primária à saúde. Incluídos os textos completos disponíveis em português e os que se
adequassem com a proposta do tema. RESULTADOS: Seguindo os critérios de inclusão, totalizaram-se 18
estudos selecionados para análise. Os resultados mostram um percentual relevante nos atendimentos de
pacientes com lesões de pele. Pesquisa realizada em 2014 na cidade de Recife-PE revela que 1,9% de pessoas
atendidas pela Atenção Primária tem algum tipo de ferida, e apresenta uma prevalência de 1,05% da
população geral, demandando do profissional atualização sobre o tratamento das lesões e dos fatores que
contribuem para sua evolução, uma vez que a cicatrização depende de fatores internos e externos, como
estado emocional, imunológico e nutricional, além do cuidado direcionado entre a relação da ferida com o
corpo. CONCLUSÃO: Conclui-se que o profissional de enfermagem deve estar à frente da identificação e
evolução das lesões de pele sendo necessárias capacitações por meio de educação permanente para
atualização dos métodos e materiais para a realização dos curativos, bem como uma visão clínica relacionada
a fatores que influenciam neste processo e uma qualidade do cuidado educativo que será repassado ao
portador.
PALAVRAS-CHAVE: Feridas. Papel do Enfermeiro. Atenção Primária à Saúde.
__________________________
Roseane Luz Moura
Rua Bento Leão, 321 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800062 E-mail: roseaneluz2012@hotmail.com
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PERSONALIDADE JURÍDICA. UM ESTUDO SOBRE AS TEORIAS DEFENDIDAS NO DIREITO BRASILEIRO
MODERNO.
Marcus Vinícius De Lima Barros-FAESF
Erick Ribeiro Lima-FAESF
Luis Ronaldo Sousa Da Silva-FAESF
Pedro Victor Sousa Guida De Miranda-FAESF

O art. 1.º do Código Civil (2002) disserta que “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”.
Destarte, pode-se verificar que a norma em questão trata da capacidade de direito ou de gozo, que é aquela
para ser sujeito de direitos e deveres na ordem privada, ou seja, a capacidade que toda pessoa possui, mas
ainda pode-se falar da capacidade fato que se trata do direito de contrair obrigações e que apenas algumas
pessoas têm. Nesse sentido, podemos dizer que a capacidade civil plena é a soma da capacidade de direito
com a capacidade de fato, sendo assim para a doutrina a capacidade civil é a medida da personalidade. O
presente artigo tem como objetivo discorrer sobre o conteúdo da personalidade jurídica, abordando as
controvérsias acerca do momento da aquisição da personalidade jurídica estudando as teorias defendidas
no direito brasileiro. A metodologia utilizada foi a descritiva, exploratória e revisão de literatura. Desta forma,
se faz mister abordar as Teorias Natalista, Concepcionista e da Personalidade Condicionada,
contrabalanceando os pontos favoráveis e desfavoráveis de cada corrente e com isso chegar a uma posição
terminativa sobre o assunto.
Ante essas considerações percebe-se que se posicionar em favor de uma ou outra teoria não é tão simples,
pois o ideal seria analisar cada caso concreto e se tomar uma direção. Apesar desse pensamento, o autor se
acorrenta a Teoria da Personalidade Condicionada, por vislumbrá-la como a mais ponderada das três aqui
estudadas, visto que, defende que os direitos de personalidade devem ser resguardados desde a concepção
e que os direitos patrimoniais devem ser guarnecidos a partir do nascimento com vida.
PALAVRAS-CHAVE: Personalidade Jurídica.Teorias.Direito Brasileiro. Nascituro.
__________________________
Marcus Vinícius de Lima Barros
RUA castro Silva, 633, 633 - Tiberao
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marcus_vlb@hotmail.com
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO DA POPULAÇÃO DE FLORIANO-PI E ANÁLISE
DA CONCENTRAÇÃO DE FLUORETOS
Lucas De Andrade Mesquita-FAESF
Irisvaldo Lima Guedes-FAESF
Suelen Aline De Lima Barros-FAESF

A cárie dentária ainda é um problema de saúde pública para muitos países em desenvolvimento e para
populações menos favorecidas em países desenvolvidos. Na tentativa de diminuir a prevalência de cárie, a
utilização de fluoretos como medida preventiva é de grande relevância. De acordo com Centers for Disease
Control and Prevention, o decaimento da cárie dentária após a segunda metade do século XX foi
proporcionada principalmente pela fluoretação de águas. Esse processo trata-se da adição controlada de um
composto de flúor na água de abastecimento público com a finalidade de beneficiar o maior número de
pessoas indiscriminadamente. A importância da adição desse elemento nas águas que abastecem as cidades
foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1958. Desde 1974, a Lei Federal nº 6.050
tornou obrigatória a adição de fluoretos à água de consumo humano e, em 1975, a Portaria nº 635
estabeleceu os padrões a serem seguidos, incluindo os limites recomendados para a concentração dos
fluoretos em detrimento da média das temperaturas diárias. O objetivo geral da pesquisa é avaliar as águas
de abastecimento público do município de Floriano-PI, verificando assim a presença ou não de fluoretos e
analisar se os níveis de fluoretos estão adequados para a redução da prevalência de cárie na população da
cidade. Resultado esperado da presente pesquisa, é que haja uma técnica de fluoretação na cidade de
Floriano - PI, entretanto tão importante quanto ter uma técnica, é observar se esta é realizada de maneira
correta, a fim de garantir a sua eficácia. Além disso, se for constatado que na cidade de Floriano - PI não é
realizado a fluoretação de águas, espera-se conscientizar as entidades políticas da importância desse
processamento na saúde bucal da população.
PALAVRAS-CHAVE: Cárie.Fluoretação. Floriano-PI.
__________________________
Lucas de Andrade mesquita
Rua Edson Barros, 311 - Tiberão
Floriano-PI CEP: 64806470 E-mail: lucasandrademesquita10@gmail.com
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O IMPACTO DA TECNOLOGIA NA CONTABILIDADE
Jussanha Santana Oliveira Da Silva-FAESF
Luis Gustavo Pires Da Rocha Camelo-FAESF
Eumara Dos Santos Ferreira-FAESF

Introdução: A contabilidade surgiu no Brasil a partir de 1770, quando Dom José, rei de Portugal expediu uma
carta de leis dos domínios lusitanos onde havia obrigatoriedade de todos os registros na junta comercial e
ao passar dos anos houve várias articulações da contabilidade e de acordo Lunelli ( 2003) a evolução da
contabilidade sucedeu através de informações e implantações de novos softwares que auxilia na sistemática
das organizações. Objetivos: Compreender a partir de um estudo de revisão sistemática a impacto do avanço
da tecnologia para a contabilidade. Metodologia: Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descrita,
utilizando-se da técnica da revisão sistemática a parti dos seguintes elementos : Definição da pergunta: “
Qual o impacto da tecnologia para a contabilidade”. A busca de estudos foi realizado a partir de um buscador
“ Google Acadêmico ’’, tendo como descritores: Contabilidade e avanço Tecnológico os critérios de inclusão
foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Resultados: A partir do
estudo feito ainda foi possível averiguar que o domínio da tecnologia na contabilidade ainda seja uma
necessidade de novos softwares que permitam um maior número de informações e escriturações para
agilidades dos serviços prestados, para assim manter um vinculo de credibilidade entre o contador e o cliente
em decorrência da veracidade do relato feito. Nos resultados encontrados no estudo qualitativo feito, foi
possível obter uma visão de pontos sobre o uso da tecnologia na contabilidade que torna a profissão contábil
mais dinâmica e confiável. Considerações Finais: O objetivo desse trabalho foi indagar a relação entre a
contabilidade e a tecnologia e ao analisarmos esse estudo concluímos que de modo geral a contabilidade
está aberta a aceitar novas melhorias no setor tecnológico, que podem ajudar em um melhor atendimento
ao cliente.
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade.tecnologia.melhoria.impacto
__________________________
JUSSANHA SANTANA OLIVEIRA DA SILVA
RUA SEROA DA MOTA, 558 - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: JUSSANHA@HOTMAIL.COM
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RELAÇÃO ENTRE HÁBITOS ALIMENTARES DE IDOSOS HIPERTENSOS E IDOSOS NÃO HIPERTENSOS
DO CRAS II NO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI.
Maria Neyara Silva Ramos Sá-FAESF
Cristiane Pinheiro Mendes Fontes-FAESF
Dennya De Oliveira Silva-FAESF
Estela Virgínia De Sousa Miranda-FAESF
Luana Pereira De Carvalho-FAESF

INTRODUÇÃO: O aumento da longevidade dos indivíduos tem contribuído para a mudança demográfica da
população brasileira e, atualmente, os idosos representam uma grande e crescente parcela. Porém, é nessa
população que se observa uma maior prevalência de doenças crônicas. Assim, a pesquisa mostra-se
relevante, principalmente, pelo baixo conhecimento dos idosos com a importância de uma alimentação
balanceada e o quanto este hábito é importante na obtenção de uma vida saudável e com qualidade.
OBJETIVO: Avaliar a relação existente entre os hábitos alimentares de idosos hipertensos e não hipertensos
e sua influência no estado nutricional. MÉTODOS: Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva, de
campo e com abordagem quanti-qualitativa. A população alvo foi constituída por 30 idosos, de ambos os
sexos, com idades entre 60 a 81 anos, divididos em 15 hipertensos e 15 não hipertensos. Para coleta de
dados, foi aplicado um questionário socioeconômico. Para identificar os hábitos alimentares um Diário
Alimentar de três dias e, para avaliar o estado nutricional, realizou-se a antropometria com aferição do peso
e altura e a tabela do Indicie de Massa Corporal (IMC). RESULTADOS: Foi encontrado que, 80% dos idosos
não têm uma dieta balanceada, mesmo sabendo que tem alguma patologia. Foi mencionando pelos sujeitos
da pesquisa o hábito de ingerir frutas, e apesar da doença, 90% dos entrevistados admitiram ingerir alimentos
industrializados e gordurosos, que são extremamente prejudiciais à saúde. CONCLUSÃO: Pode-se concluir
que a alimentação de idosos hipertensos é praticamente a mesma de idosos que não tem hipertensão, sendo
que devido a patologia o mesmo deveria ter maior preocupação e auxilio dos familiares para o tratamento
da doença. Com a realização do referido trabalho foi possível mostrar à importância de se ter uma
alimentação adequada, e principalmente ter acesso a informações e a um profissional nutricionista na
comunidade.
PALAVRAS-CHAVE: Alimentação do Idoso. Hipertensão Arterial. Qualidade de vida.
__________________________
Maria Neyara Silva Ramos Sá
Rua Mário Andreazza, 691 - Centro
São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: neyara.ramos@hotmail.com
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AUDITORIA INTERNA
Milena De Miranda Rodrigues-FAESF
Nair Jane Pires Ramalho-FAESF
Izabel Machado De Matos-FAESF
Juliana Kirla Pereira Araujo-FAESF
Bárbara Letícia Souza Silva-FAESF

Resumo
O controle interno pode garantir a continuidade do fluxo de operações com os quais convivem as empresas,
no entanto os resultados gerados por tal fluxo se utilizam dela para tomada de decisões, dispondo assim de
um papel estratégico pela sua capacidade de acompanhar com proximidade o dia-a-dia da administração,
possibilitando assim a detecção de eventuais falhas, erros ou fraudes para que sejam tomadas as
providencias cabíveis, evitando prejuízos a empresa. Objetivando estudar a importância do controle interno
e o uso de sistemas contábil como ferramenta para tomada de decisão nas empresas. Revisando e avaliando
a eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, financeiros e operacionais, determinando a
extensão do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos vigentes, assim como o grau de
confiança, das informações e dados contábeis e de outra natureza. A pesquisa foi desenvolvida numa
perspectiva qualitativa, selecionada como metodologia a pesquisa bibliográfica, utilizando como base
material já publicado, como livros, artigos e até mesmo informações disponibilizadas na internet. Através de
um leque de possibilidades de atividades, comentamos acerca da diversidade de informações requisitadas
pelos usuários, de acordo com seus variados modelos decisórios de informação. Através da pesquisa
realizada, ainda que não possa encerrar definitivamente a questão, pode-se considerar que o controle
interno representa uma fonte relevante para informar e dar suporte as decisões dos gestores. E possível
identificar elementos que configuram a importância do controle interno em sua utilidade informativa.
A auditoria interna passou a ser um instrumento amplo controle para os administradores, através de suas
atividades de trabalho serve à administração como meio de identificação de que todos os processos internos
e políticas definido pela companhia, assim como sistemas contábeis e de controle interno, estão sendo
efetivamente seguidos e que as transações realizadas estão refletidas contabilmente em concordância com
os critérios previamente definidos.
PALAVRAS-CHAVE: controle interno
__________________________
Milena de Miranda Rodrigues
Rua Projetada Quarenta, 60 - rede nova
floriano-PI CEP: 64880000 E-mail: milennarodrigues09@hotmail.com

194

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HERPES GENITAL: REVISÃO DE LITERATURA
Andreia Reis Dias-Uespi
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Jose Francisco Teixeira Melo-Uespi
Antonia Alexandre Dos Santos-Uespi

INTRODUÇÃO: O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível, infectocontagiosa, sujeita a
recidivas e não tem cura. A transmissão ocorre através de relações sexuais sem proteção, por contato direto
com lesões ou objetos contaminados e contato muito intimo envolvendo a genitália, ânus e a pele localizada
abaixo da cintura. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca da assistência de enfermagem à
pacientes com herpes genital. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura onde foram realizadas
buscas por artigos publicados no período de 2015 a 2017, em português e na integra em bases de dados
como a Biblioteca Virtual em Saúde e o Google Acadêmico, utilizando os descritores: herpes vírus, assistência
de enfermagem e doenças sexualmente transmissíveis, nos meses de setembro e outubro de 2018. Deste
processo foram selecionados apenas 20 publicações. RESULTADOS: A análise do estudo resultou nas
seguintes ações de enfermagem: orientar, retirar as dúvidas e conscientizar o portador para atitudes seguras,
que reduzem ou anule os riscos de contaminações. Promover hábitos comportamentais mais saudáveis por
meio de dialogo e de críticas sobre ações de riscos, mostrando que a educação ainda é o melhor meio de
prevenção. O enfermeiro deve ainda aconselhar para o controle do herpes genital orientando quanto: uso
de roupas intimas folgadas; realizar boa higiene para prevenir uma super infecção; usar preservativos ou
evitar ter relações sexuais até que os sinais e sintomas desapareçam; promover educação em saúde, uso
correto de retrovirais evitando efeitos colaterais. CONCLUSÃO: Percebe-se a importância desse estudo na
ampliação do conhecimento acerca das infecções sexualmente transmissíveis, assim como os cuidados
dispensados pela enfermagem, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É valido destacar o
enfermeiro como ferramenta indispensável nesse processo, refletindo sobre a necessidade de educação em
saúde com mais eficiência tornando-o cada vez mais proativo no decorrer de suas ações.
PALAVRAS-CHAVE: herpes vírus, assistência de enfermagem e doenças sexualmente transmissíveis.
__________________________
andreia reis dias
rua hermano brandão, 1473 - Irapuá I
Floriano-PI CEP: 64800335 E-mail: deinhajosi@gmail.com
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A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA VELHICE E O ABANDONO FAMILIAR.
Rejany Sa Gomes Correia Dias-FAESF
Mayara Gondra Arruda-FAESF
Rita Thaynne Gomes Da Silva-FAESF
Verônica Lopes De Melo-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF

O envelhecimento não é um tema novo. Porém, o interesse real para com os idosos como sujeito de direitos
passou a despertar o interesse do legislador, especialmente, a partir da Constituição Federal de 1988, e,
posteriormente, através da Lei nº 10.741/03. Ante a isso, a dignidade do idoso passa a ser tema relevante. O
presente trabalho objetivou compreender o abandono afetivo dos idosos; analisando a jurisprudência e a
doutrina pátria. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, na modalidade revisão de literatura no
qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental realizada em base de dados especializados
encontrado da web, documentos e textos referentes ao tema abordado. Os artigos 229 e 230 da Constituição
da República de 1988, e artigo 98 da Lei 10.741/03 reconhece o dever dos filhos no sustento e bem-estar dos
pais, garantindo o direito à uma vida digna, estando a sociedade e o Estado incubidos de auxiliar nesse dever
que disciplinam a matéria, dever moral e afetivo, às vezes negligênciado, surgindo daí a figura jurídica do
Abandono Afetivo Inverso, em que os idosos abandonados por seus próprios filhos teriam direito à pleitear
uma indenização por danos morais em ação própria. Tendo em vista que o afeto é considerado um valor
legal. Portanto, se o cuidado e a proteção dos pais idosos é um dever, e este não é cumprido, torna-se um
ato ilícito. Concluiu-se que a falta de amparo moral e material em um momento peculiar da vida face a
condição de fragilidade da pessoa idosa, caracterizando juridicamente uma violação crassa da dignidade da
pessoa humana, fundamento da Costituição Federal de 1988.
PALAVRAS-CHAVE: Direito do Idoso. Dignidade da pessoa humana. Abandono afetivo. Responsabilidade
Civil.
__________________________
rejany sa gomes correia dias
PRAÇA SANTA LUZIA, 47 - CENTRO
SAO JOAO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: rejanyamaffilho@hotmail.com
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PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ANTECEDENTES CRIMINAIS
Gabriel Henrique Meireles Silva-FAESF
Joílson Vieira-FAESF
João Victor Mota Figueiredo-FAESF
Bento Bruno De Alcântara Soares-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, porém limitado ao direito privado. Invocava-se o
brocardo de minimus non curat praetor, ou seja, os juízes e tribunais não devem se ocupar de assuntos
irrelevantes. Este princípio foi incorporado ao Direito Penal somente na década de 1970, pelos estudos de
Claus
Roxin.
O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade. Sua presença acarreta na atipicidade do
fato. Com efeito, a tipicidade penal é constituída pela união da tipicidade formal com a tipicidade material,
Falta
a
tipicidade
material
(lesão
ou
perigo
de
lesão
ao
bem
jurídico).
É de suma compreensão de que é imprescindível que aplicação se dê de maneira criteriosa, contribuindo
sempre tendo em conta a realidade brasileira, para evitar que a atuação estatal vá além dos limites do
razoável na proteção do interesse público.
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 do respectivo tema (PRINCIPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E ANTECEDENTES CRIMINAIS). Fazendo uma análise critica dos requisitos e observar os
mecanismos utilizados para decisão judicial.
Sobre este principio a criação de sanções alternativas, proporcionais ao ato praticado, na tentativa de educar
a sociedade, para que haja uma diminuição na taxa de criminalidade, ao invés de tornar atípico um fato ilícito,
descaracterizando o crime, pois dessa forma o infrator não receberá o aval do Estado para praticar pequenos
delitos, evitando a punição exacerbada e ao mesmo tempo, a banalização dessas ações.
PALAVRAS-CHAVE: insignificância. Atipicidade material. Exclusão de ilicitude. Antecedente criminal.
__________________________
GABRIEL HENRIQUE MEIRELES SILVA
Rua PROJETADA, 60 - Via Azul
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: bielmeirelles04@gmail.com
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CÂNCER DE PRÓSTATA: O MEDO E O PRECONCEITO
Lucielle Martins de Sousa-FAESF

O câncer de próstata é a segunda maior causa de morte no país por câncer entre homens, segundo dados da
Sociedade Brasileira de Urologia um a cada sete homens poderá ter câncer de próstata. A recomendação da
OMS (Organização Mundial da Saúde) é que a partir dos 50 anos todos os homens devem realizar o exame
de toque e da dosagem do antígeno especifico da próstata (PSA). A chance de desenvolvimento da doença
aumenta com a idade, sendo um fator que contribui para a não realização do exame, devido ao descaso do
homem com a saúde e a herança de uma cultura machista baseada no preconceito e ignorância em relação
a sexualidade masculina, dificultando o tratamento e as chances de cura. Tendo como objetivo o
esclarecimento da doença, e a identificação da dificuldade do homem na realização do exame de toque retal.
O estudo foi do tipo observacional e descritivo em que 20 voluntários da cidade de Floriano, Piauí, na faixa
etária acima de 40 anos, responderam a um formulário contendo 10 questões relacionadas ao assunto.
Foram encontrados vários entraves em relação à busca do diagnóstico precoce do câncer de próstata como
o medo, o constrangimento e o preconceito, mesmo que se saiba a importância do exame, ainda é
preocupante a resistência e o afastamento dos homens aos serviços de saúde. Para obter sucesso em relação
à prevenção é imprescindível a realização de trabalhos preventivos, e a orientação e auxilio dos profissionais
de saúde para enfatizar a importância do diagnóstico precoce. Dessa forma os profissionais e os serviços
devem estar aptos a receber e amparar este público, assim como desmitificar esse tabu a cerca dos
preconceitos relacionados à masculinidade que ainda são perigosos dados da realidade.
PALAVRAS-CHAVE: câncer de próstata.prevenção.preconceito.
__________________________
Lucielle Martins de Sousa
Rua Coelho Rodrigues, 296 - Àgua Branca
Uruçuí-PI CEP: 64860000 E-mail: martinslucielle@outlook.com
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SÍFILIS: REVISÃO DA
LITERATURA
Kamilla Rocha Arrais-Uespi
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Amanda Soares Mendes-Uespi
Maiara Soares Gomes Da Silva-Uespi

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria chamada de Treponema
pallidum, que em determinados momentos de seus estágios pode ser altamente contagioso sendo
atualmente um problema de saúde pública devido ao aumento do número de casos, e que pode ser
adquirida, principalmente, através da transmissão sexual e verticalmente durante a gestação. OBJETIVO:
Analisar as evidências científicas disponíveis na literatura sobre a sistematização da assistência de
enfermagem (SAE) ao paciente com sífilis. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, de caráter
exploratório descritivo qualitativo, onde foram realizadas buscas em bancos de dados como Google
Acadêmico, Lilacs e SciELO, por produções científicas publicadas na íntegra e em português nos últimos 10
anos utilizando os descritores: sífilis, sistematização, assistência da enfermagem. A busca pelas publicações
ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2018, deste processo foram selecionados apenas 25 artigos.
RESULTADOS: A pesquisa evidenciou a sistematização da assistência de enfermagem (SAE), organizada nas
seguintes etapas: histórico de enfermagem, diagnósticos, intervenções de enfermagem e avaliação. Dentro
do planejamento e metas para esse tipo de paciente é importante focar na falta de complicações e dor;
aquisição e conservação de nutrição adequada; tolerância às atividades; aptidão para realizar o autocuidado
e enfrentar o diagnóstico e o prognóstico; imagem corporal positiva; e concepção do processo patológico e
seu tratamento. O profissional enfermeiro ainda avalia a evolução do paciente, constitui medidas de correção
das prescrições e anotações no prontuário ou locais próprios. CONCLUSÃO: Conclui-se que a enfermagem
desempenha um papel fundamental para o tratamento sistematizado da sífilis, cabendo ainda, a criação de
novas políticas para o controle e prevenção da sífilis, na finalidade de diminuir os números de casos no país,
melhorando a qualidade de vida da população.
PALAVRAS-CHAVE: Sífilis, Sistematização, Assistência de enfermagem
__________________________
Kamilla Rocha Arrais
Rua Robert Tellotison, 400 - Bairro São Borja
Floriano-PI CEP: 64800250 E-mail: kamillarocha1658@gmail.com
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DELAÇÃO PREMIADA: A APLICABILIDADE NA LEI DE CRIMES ORGANIZADOS.
Nylça Mara Queiroz-FAESF
Charliane De Holanda Pessoa-FAESF
Darquiane Araújo Duarte-FAESF
Elizângela Maria Brito E Silva-FAESF

Delação premiada é um beneficio dado a um suspeito que coopera durante as investigações de um crime. A
delação pode acontecer pela confissão da participação no crime ou pela denúncia de outras pessoas
envolvidas. O procedimento da delação premiada, é de estrutura bilateral, está devidamente definido na Lei
12.850/2013 (Lei do Crime Organizado).
É considerada uma prática legal no Brasil desde 1999 e foi regulamentada pelo decreto de lei nº 9.807/99
que veio atender aos anseios da população, tornando legal a posição doutrinária que entende ser possível a
extensão dos efeitos da delação a todos os tipos penais e pelo artigo 159 do CPB.
É cada vez mais frequente o uso do instituto da delação com a finalidade de desestruturar, combater
poderosas organizações criminosas e facilitar a investigação criminal.
Nessa importante ferramenta de combate ao crime, o réu que colaborar, isto é, delatar seus cúmplices, abre
mão do direito ao silêncio e à ampla defesa assegurados na carta magna, poderá ser agraciado com a redução
de pena de um a dois terços, obter o perdão judicial ou ter a pena privativa de liberdade substituída por pena
restritiva de direitos. Para receber o beneficio é preciso que o acusado seja réu primário e que as informações
dadas tenham sido realmente úteis para a investigação. As provas apresentadas pelo delator serão analisadas
pelo ministério publico ou pelo delegado (na fase investigatória) responsável para confirmação da veracidade
e origem dos fatos.
Portanto, a delação premiada está em conformidade com a ordem constitucional vigente e para fundamentar
uma eventual condenação deve concordar com outros indícios e demais provas coletadas nos autos, sendo
um importante instrumento de política criminal para a realização de persecução penal por parte do Estado.
PALAVRAS-CHAVE: Organizações Criminosas. Delação Premiada. Redução de Pena.
__________________________
Nylça Mara Queiroz
Rua José Monteiro da Silva, 1650 - Caixa D’Água
Floriano-PI CEP: 64806065 E-mail: nmpnq_lee@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA: REVISÃO DA LITERATURA
Daiane Magalhães Silva-Uespi
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Juan Victor Da Silva-Uespi
Filomena Maria Melo Da Silva Nunes-Uespi

INTRODUÇÃO: Apesar das mulheres terem conquistado espaço e direitos na sociedade, a violência sofrida
por elas ainda é um cenário que continua crescendo. Tendo em vista que, o machismo tem sido uma das
principais ferramentas para a frequência destas ocorrências. A violência contra a mulher foi vista por muito
tempo como uma preocupação apenas de caso de polícia, sendo esquecida no setor da saúde, o que gerou
a carência de atendimento a essas mulheres vítimas de violência, seja ela do tipo que for. OBJETIVO: Realizar
levantamento bibliográfico acerca assistência de enfermagem as mulheres vítimas de violência,
relacionando-a as ações dos programas ministeriais disponíveis para o enfrentamento deste problema social.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura onde foram realizadas buscas por artigos publicados
nos últimos 5 anos, na integra e em português nas bases eletrônicas de dados Scielo, Lilacs e Google
Acadêmico. A busca ocorreu nos meses de setembro a outubro de 2018, utilizando os descritores: assistência
de enfermagem, violência contra mulher e cuidados de enfermagem. Deste processo foram selecionados
apenas 5 artigos. RESULTADOS: Os dados mostraram que assistência de enfermagem frente às mulheres
vítimas de violência ainda necessita ser aperfeiçoada, visto que, há dados negligenciados pela falta de
notificação. Mostrou-se que há uma porcentagem significativa que não registram as agressões no prontuário
da paciente. Ocorrendo a subnotificação da violência e logo a subestimação dos seus indicadores.
CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem às vítimas deve ter a ampliação de sua potencialidade que, por
conseguinte, gera uma boa assistência prestada. Portanto, não só o constante treinamento dos profissionais,
como também a implementação de preparo acadêmico nos cursos de enfermagem, são pontos estratégicos
no tocante a perfeita condução do caso de violência contra as mulheres pela equipe de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Violência, Mulher.
__________________________
Daiane Magalhães Silva
Rua Rufina Santos, 314 - Curador
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: daiane_magalhaes22@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA EXTERNA PARA AS GRANDES EMPRESAS
Alex Messias Da Costa-FAESF
Athos Paulo Rodrigues Da Rocha-FAESF
Emerson Batista Reis-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

É notório a globalização no meio empresarial, no qual as empresas necessitam ter respaldo perante seus
clientes, sócios, acionistas e todos que de forma direta e indireta estão envolvidos. Todas as informações de
uma entidade necessitam ser claras e reais, pois a tomada de decisão dentro da empresas tem como base os
registros. Objetiva-se com este artigo, discutir e analisar bibliograficamente a importância da auditoria
externa dentro das organizações, atuando na detecção de fraudes, bem como, apresentar um recurso
fundamental na descoberta de fatores capazes de direcionar o trabalho da empresa a uma potenciação de
qualidade e excelência, sobressaindo daquilo que se espera. A pesquisa tem como metodologia o estudo
bibliográfico a carca de teóricos renomados na área, bem como estudos provenientes do tema proposto,
com analises e intervenções dos autores. No cenário empresarial atual o trabalho do auditor independente
é muito importante uma análise detalhada de todos os fatos contábeis da empresas, permite o controle do
patrimônio, das obrigações, bens e direitos, e com essa análise da veracidade a todos os fatos escriturados
da entidade, o auditor externo precisa ser um profissional imparcial sem ligação direta com a empresa a ser
auditada pois as informações precisam ser claras e fidedignas, onde todos possam analisar e entender.
Sabemos que é através da auditoria que se encontra maior credibilidade e confiabilidade das informações
empresariais. O profissional responsável por tal, necessita obter um número expressivo de informações e
elementos, que possam assegurar a capacidade de emitir suas opiniões e conclusões acerca da auditoria,
possibilitando ações interventivas necessárias para corrigir falhas e erros.
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria.Empresas.Fraudes.Dados.
__________________________
Alex Messias da Costa
Conjunto Filadelfo F de Castro Q-K C-2, 2 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alexcosta-18@hotmail.com
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AVALIAÇÃO DOS HÁBITOS ALIMENTARES DE ACADÊMICOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA
FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
Lorrayne Araújo Alves-FAESF
Aline Suiane Silva Oliveira-FAESF
Karlla Andressa De Castro Ribeiro-FAESF
Paulo César De Carvalho Rosa Oliveira-FAESF
Lorena Da Rocha Barros Sousa-FAESF

O ingresso na Universidade/Faculdade é uma etapa marcada por intensas mudanças na vida do estudante,
podendo este ter seus hábitos fortemente alterados pela nova rotina e pelo conhecimento técnico/cientifico
adquirido no decorrer do curso. Este estudo objetivou avaliar de forma comparativa Hábitos Alimentares
entre acadêmicos do 1ª e 8ª blocos do curso de Nutrição da Faculdade de Floriano – FAESF. Trata-se de uma
pesquisa de campo de natureza quantitativa, descritiva e de caráter exploratório, com 18 acadêmicos,
apresentando idade entre 18 e 31 anos, sendo 10 (55,6 %) do 1ª bloco e 8 (44,4%) do 8ª bloco. A amostra foi
composta em sua maioria por participantes do sexo feminino (70%). Foram utilizados como parâmetros para
avaliação: Questionário de Frequência Alimentar – QFA, Questionário Socioeconômico e de Hábitos
Alimentares, com a finalidade de conhecer o perfil socioeconômico e práticas Alimentares dos estudantes.
Observou-se que os alunos do 1ª bloco possuem maior poder aquisitivo em relação ao 8ª bloco, a maioria
dos acadêmicos de ambos os blocos realizam de 5 a 6 refeições ao dia, costumam realizar suas refeições
acompanhados, e a totalidade da amostra tem suas casas como principal local para realizar suas refeições,
contudo verificou-se baixo percentual de consumo para todos os grupos de alimentos analisados. Concluiuse que não houve diferenças significativas de consumo entre 1ª e 8ª blocos do curso de nutrição, sendo
possível perceber que nem sempre o que se aprende na teoria é efetivado na prática, uma vez que se
esperava que os acadêmicos concludentes apresentassem Comportamentos Alimentares mais saudáveis em
relação aos acadêmicos iniciantes, por possuírem maior nível técnico/cientifico na área da nutrição.
PALAVRAS-CHAVE: Universitários. Hábitos Alimentares. Consumo Alimentar. Comportamento Alimentar.
__________________________
Lorrayne Araújo Alves
RUA GABRIEL FERREIRA, 724 - MANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800275 E-mail: lorraynenutri2018@gmail.com

203

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS SÍNDROMES HIPERTENSIVAS GESTACIONAIS: REVISÃO DA
LITERATURA
Thalissa Saraiva Leitão-Uespi
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Terezinha Da Costa Santos-Uespi
Joana Beatriz De Lima Silva-Uespi

INTRODUÇÃO: A gestação é um processo caracterizado por intensas transformações fisiológicas, que por
vezes resultam em complicações. Dentre as mais frequentes, a síndrome hipertensiva gestacional é a
primeira causa de mortalidade materna no Brasil. A assistência de enfermeiros às gestantes com síndrome
hipertensiva é essencial na preservação e manutenção da vida da mulher e do feto/neonato. OBJETIVO:
Realizar levantamento bibliográfico acerca da assistência de enfermagem nas Síndromes Hipertensivas
Gestacionais. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica onde foram feitas buscas por artigos
publicados na íntegra e em português nos últimos 10 anos em bases de dados como Google Acadêmico,
Scielo e Lilacs utilizando os descritores: assistência de enfermagem, hipertensão e gestação. A busca ocorreu
nos meses de setembro e outubro de 2018. Deste processo apenas 10 artigos foram selecionados.
RESULTADOS: Após a análise foram encontradas como ações da enfermagem orientações a respeito das
condutas desses profissionais na identificação das síndromes hipertensivas na gestação através da análise
dos sinais e sintomas, história clínica da paciente assim como as medidas a serem tomadas após confirmação
diagnostica, controle dos níveis pressóricos, peso, edema, orientações que devem ser repassadas às
gestantes na atenção básica no pré-natal de baixo risco assim como seu encaminhamento ao pré-natal de
alto risco e como deve ser prestada a assistência de enfermagem em ambientes hospitalares a essas
gestantes. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que é extremamente importante a identificação precoce desta
sintomatologia caracterizando assim o tipo de síndrome hipertensiva evitando assim complicações para
saúde materna e fetal, principalmente no momento do parto e a constante atualização do enfermeiro para
melhor desempenho de sua atuação frente à equipe e as pacientes de forma humanizada.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Hipertensão, Gestação
__________________________
Thalissa Saraiva Leitão
Rua Miguelão, 749 - Centro
Itaueira-PI CEP: 64820000 E-mail: thalissa.saraival@hotmail.com
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TRATAMENTO DE CONFLITOS POR MEIO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Sara De Sousa Lima-FAESF
Geovana Almeida Sousa Alves-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

INTRODUÇÃO: Tendo em vista a crescente prática de crimes cometidos no Brasil e o fato de que o sistema
penal atual não tem respondido satisfatoriamente à sociedade, às vítimas e tão pouco oferecido formas de
reabilitação, demonstrando sua total ineficácia, surge a Justiça Restaurativa como opção na resolução de
conflitos. Esse processo tem como foco principal a vítima, seguida do ofensor e da comunidade, aos quais
são incentivados a participarem ativamente na resolução das questões derivadas do conflito, por meio da
ajuda de um mediador, que promove o diálogo de maneira que seja construído conjuntamente um acordo
justo. OBJETIVO: Observar a crescente implementação da Justiça Restaurativa no Brasil e seus efeitos frente
ao modelo tradicional punitivo-retributivo. METODOLOGIA: Pesquisa de caráter bibliográfico, desenvolvida
com base em material já elaborado. Buscou-se, então, a leitura de artigos científicos, revistas especializadas,
artigos e jornais, além de outros escritos virtuais encontrados. RESULTADO: A Justiça Restaurativa existe no
país há cerca de quatorze anos e ainda enfrenta diversas limitações, como a prevalência do princípio da
indisponibilidade da ação penal pública, em que não há abertura para medidas conciliatórias ou alternativas.
No entanto, nos crimes de ação penal privada e de ação penal pública condicionada à representação, é
possível optar pelo modelo restaurativo. Outra barreira é o déficit quanto aos registros a respeito da
efetividade do modelo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É necessário desmistificar o estigma da impunidade que
rodeia os ideais da Justiça Restaurativa, em que se trataria de mais um meio de garantir a impunidade,
quando se trata de uma forma mais humana de se lidar com os conflitos, em que busca-se uma reflexão
íntima do infrator, para que tome consciência do mal que causou, e dessa forma, diminuir a reincidência,
tendo em vista que além da noção de proibição legal, tenha consigo a proibição moral.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa. Solução de conflitos.
__________________________
Sara de Sousa Lima
Rua Delson Fonseca, 1113 - Caixa dágua
Floriano-PI CEP: 64806005 E-mail: saralima_110@hotmail.com

205

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

ANÁLISE DO PERFIL DAS MULHERES DA REGIÃO NORDESTE QUE PRATICAM O ABORTO INDUZIDO E
OS FATORES QUE LEVAM A PRÁTICA
Ianny Soares De Carvalho-Uespi
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Alessandra Dos Santos De Araújo Rodrigues-Uespi
Rômulo Egídio Rodrigues Do Nascimento-Uespi

INTRODUÇÃO: O aborto é um problema de saúde pública recorrente, embora seja estigmatizado, está
presente mundialmente. No entanto tal ato é feito de maneira ilegal e sem assistência, trazendo riscos a
saúde da mulher. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca do perfil das mulheres da região
Nordeste que praticam o aborto induzido e os fatores que levam a prática. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo revisão bibliográfica onde foram realizadas buscas por produções cientificas publicadas em bancos
de dados como Google Acadêmico, Scielo e Lilacs utilizando os descritores: aborto, aborto provocado, perfil,
mulheres, fatores, nordeste. O critério para seleção foram artigos publicados na integra, em português entre
os anos de 2011 a 2017 relacionados a temática do estudo. A busca ocorreu nos meses de setembro e
outubro de 2018. Deste processo apenas 06 artigos foram selecionados. RESULTADOS: Os sujeitos do estudo
caracterizam-se por serem mulheres jovens com idades entre 14 a 28 anos, pardas, negras e de baixa
escolaridade; vivem maritalmente e sem remuneração, tiveram uma ou duas gestações, partos e/ou filhos,
tendo realizado o aborto pela primeira vez. Os fatores mais relatados pelas mulheres que influenciam a
prática abortiva foram os seguintes: a situação econômica, o número de filhos, a idade precoce e o fato de
atrapalhar planos para o futuro. CONCLUSÃO: Este estudo permitiu traçar o perfil das mulheres que
vivenciam o abortamento na região Nordeste. Além de apresentar uma ampla compreensão acerca da
temática e, através desta, o levantamento de novos questionamentos que podem servir como disparadores
para futuras investigações. Desta forma o presente trabalho espera ter contribuído com informações
relevantes para os gestores públicos atuarem na promoção da saúde da mulher.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto Induzido, Perfil, Mulheres, Fatores, Nordeste.
__________________________
Ianny Soares de Carvalho
Avenida senador petrônio Portela, 200 - Campo velho
Floriano-PI CEP: 64808485 E-mail: iannysoares00@gmail.com
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CÂNCER DE PRÓSTATA: MÉTODOS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO
Lucielle Martins De Sousa-FAESF
Hellen Xavier De Sousa-FAESF

O câncer de próstata é a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino. Segundos dados do
Instituto Nacional do Câncer (INCA) foram estimados 61.200 novos casos em 2016/2017 no Brasil,
representando o tipo de câncer de maior ocorrência entre os homens. Atualmente, embora haja diversas
ações com relação à conscientização da população masculina quanto ao câncer de próstata, 20% dos homens
ainda são diagnosticados em estágios avançados. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que o toque
retal devera ser realizado em homens a partir dos 50 anos. O presente estudo tem como objetivo analisar as
recomendações voltadas para o tratamento e prevenção do câncer de próstata presente na literatura
especifica sobre o assunto e ressaltar a importância do autocuidado para o homem. O método consiste em
uma revisão da literatura sobre o assunto, realizada a partir de uma abordagem qualitativa. Contudo observase que a maioria da população masculina não é esclarecida sobre os riscos do câncer de próstata, não
havendo assim uma prevenção da doença, e mesmo aqueles pelo qual tem o conhecimento não procuram
pelos serviços de saúde. O acesso à informação sobre o câncer de próstata também está associado a fatores
sociais e econômicos, sendo assim, profissionais habilitados devem assistir a população na educação em
saúde, nivelando as informações para diferentes grupos sociais e econômicos. Dessa forma, vemos que a
saúde do homem é um assunto que deve ser colocado em prática juntamente com os profissionais de saúde
para que possam auxiliar na identificação precoce dessa patologia, visando melhorar a busca pelos serviços
de saúde.
PALAVRAS-CHAVE: câncer de próstata.prevenção.tratamento.
__________________________
Lucielle Martins de Sousa
Rua Coelho Rodrigues, 296 - Àgua Branca
Uruçuí-PI CEP: 64860000 E-mail: martinslucielle@outlook.com
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PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
Roseane Luz Moura-Uespi
Georgette Carnib De Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: No ambiente escolar, professores têm maiores possibilidades de presenciar a ocorrência de
situações de urgência e emergência e necessitarem agir, sendo indispensável à educação em Primeiros
Socorros com o intuito de evitar as complicações decorrentes de procedimentos inadequados e objetivando
um melhor prognóstico. A Lei nº 13.722 de 04 de Outubro de 2018, torna obrigatória a capacitação em
noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos
e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. OBJETIVO: Saber a importância
da aplicação do treinamento e desenvolvimento de primeiros socorros na escola para professores da
educação básica. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada em novembro de 2018, por
meio da busca eletrônica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico.
Estabeleceram-se como critérios de inclusão: modalidade de artigo com texto completo disponível, não
repetido, publicado em língua portuguesa e os que se adequassem a proposta do tema. RESULTADOS: Foram
analisados 21 artigos e destes, 16 foram excluídos por não contemplarem os critérios de inclusão. Identificouse que a maioria dos professores entrevistados sabia como agir em situações de emergência, mas
apresentaram um nível de conhecimentos teóricos inferior ao de conhecimentos operacionais, evidenciando
a importância da implementação de programas educacionais para melhoria dos seus níveis de conhecimento.
Entre as metodologias abordadas nas intervenções educativas destacaram-se, curso, intervenção teóricoprática, palestra, treinamento ou workshop, observadas as especificidades, que devem ser consideradas
pelos profissionais e pesquisadores no delineamento metodológico dessas intervenções, tornando-as mais
eficazes na retenção de conhecimento ou habilidade pelos professores. CONCLUSÃO: Dessa forma, o ensino
de Primeiros Socorros impacta positivamente nos níveis de conhecimento e habilidade de professores
escolares, contribuindo para compreensão de que intervenções educativas, direcionam a necessidade da
implementação de ações contínuas e a realização de novos estudos.
PALAVRAS-CHAVE: Capacitação de Professores. Educação em Saúde. Acidentes.
__________________________
Roseane Luz Moura
Rua Bento Leão, 321 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800062 E-mail: roseaneluz2012@hotmail.com
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A INFLUÊNCIA DO PH URINÁRIO NA ELIMINAÇÃO DE
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
Idelryka Nayra De Sousa-FAESF
Marcos Aurélio Alves De Santana-FAESF
Luzianne Savier Monteiro Da Silva-FAESF
Leticia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

O conhecimento sobre a eliminação dos medicamentos e seus metabólitos pela função renal é de extrema
importância para definição terapêutica e para redução da toxidade. Este estudo tem como objetivo mostrar
a influência do pH urinário na eliminação do fármaco ácido acetilsalicílico administrado por via oral em Homo
sapiens. Realizou-se o experimento com três voluntários, utilizando-se o fármaco ácido acetilsalicílico e
bicarbonato de sódio. No voluntário 1 administrou-se 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 coletou-se amostras de 2ml de
urina. Em cada amostra adicionou-se 4 gotas de cloreto férrico a 10%, houve mudança de coloração da urina.
Observou-se que a amostra da urina do voluntário 1 apresentou cor violeta escuro ao reagir com o cloreto
férrico 10%, tal fato se dá 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.
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: ELIMINAÇÃO DE FÁRMACOS. pH URINÁRIO. INTOXICAÇÃO.
__________________________
IDELRYKA NAYRA DE SOUSA
RUA PADRE UCHOA, 1811 - CAIXA D'AGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: idelrykalima@outlook.com
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TREINO MUSCULAR INSPIRATÓRIO EM PACIENTES RESTRITOS AO LEITO
Carlos Audenio Rodrigues De Sousa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva- FAESF

Resumo
Introdução: O paciente restrito ao leito é o indivíduo que permanece numa situação de total dependência.
Estes pacientes que ficam por tempo prolongado no leito podem sofrer sérias complicações respiratórias
devido à retenção de secreção e o descondicionamento da musculatura respirató¬ria. O Treinamento
Muscular Inspiratório (TMI) é uma estratégia conhecida para o recondicionar a musculatura respiratória,
proporcionando otimi¬zação das capacidades pulmonares e, por conse¬guinte a melhora física. O impacto
positivo do TMI sobre a Pressão Inspiratória Máxima (Pimax) é reportado em estudos com indivíduos em uso
de VM e durante programas de reabilitação cardiopul¬monar, no tratamento de incapacidades insta¬ladas.
O presente trabalho tem como objetivo, analisar a influência do treino muscular inspiratório em pacientes
restritos ao leito. Metodologia: Este trabalho se trata de uma revisão bibliográfica sobre aplicação do treino
muscular inspiratório em pacientes restritos ao leito, Foram realizadas buscas de dados bibliográficos nas
plataformas de dados (Scielo, Lilacs), Google Acadêmico e artigos científicos atualizados de 2008 a 2018.
Foram utilizadas palavras chaves: treino muscular inspiratório, pimáx, paciente restrito ao leito, paciente
acamado, manovacuometro. A busca foi realizada em 16 artigos científicos. Resultados: Foi observado que o
treinamento muscular inspiratório ultilizando o threshold, durante 6 ou 8 semanas, gerou uma melhora
significativa na Pimáx e na dispinéia. Conclusão: Esta revisão identificou que a fisioterapia é eficaz na
recuperação da força muscular respiratória ajuda na manutenção da integridade da musculatura respiratória
de pacientes restritos ao leito por tempo prolongado. Assim este trabalho pode proporcionar o incremento
do Treino muscular inspiratório em protocolos de tratamento e servir de base para mais estudos.

PALAVRAS-CHAVE: Treino muscular inspiratório. paciente restritos ao leito. paciente acamado. Pimáx.
manovacuometro.
__________________________
CARLOS AUDENIO RODRIGUES DE SOUSA
RUA SETE DE SETEMBRO, 1747 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carlosaudenio3@hotmail.com
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A INFECÇÃO HOSPITALAR E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O CUIDAR DA ENFERMAGEM
Rafael Alves Soares-FAESF
Ivone Ferreira De Oliveira-FAESF
Isabel Cristina Silva Borges-FAESF
Alison Alves Andrade-FFAESF
Prof.Esp. Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF

introdução: infecção relacionada à assistência à saúde/ iras é qualquer processo infecioso adquirido no
ambiente hospitalar, diagnosticado principalmente durante sua internação, mas que pode ser detectado
após a sua alta e atingir também qualquer outra pessoa presente no hospital. são infecções relacionadas com
os pacientes, com os procedimentos assistenciais, diagnósticos e terapêuticos praticados, sendo em sua
maioria, endógenas e independentes do meio ambiente. objetivo: revisar literatura existente sobre a
infecção hospitalar e suas implicações para o cuidar da enfermagem. metodologia: trata-se de uma revisão
bibliográfica sistemática do tipo meta-análise, utilizando uma abordagem qualitativa. conforme gil (2017), a
pesquisa bibliográfica desenvolve-se a partir de material já elaborado principalmente de livros e artigos
científicos e para o seu desenvolvimento são seguidas as seguintes etapas: escolha do tema, levantamento
bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do assunto, busca de
fontes, leitura do material, fichamento, organização logica do assunto e redação do texto. as propostas de
meta-análise são bastantes valorizadas em pesquisas da área da saúde, pois permitem integrar uma grande
quantidade de informações de forma eficiente, permitindo uma análise mais eficaz. palavras chaves:
enfermagem. infecção hospitalar. implicações. resultados: grandes avanços científicos e tecnológicos
ocorreram, e no entanto, a iras continua a se constituir em séria ameaça a segurança dos pacientes
hospitalizados, contribuindo para elevar as taxas de morbimortalidade, aumentar os custos de hospitalização
mediante o prolongamento da permanência e gastos com procedimentos diagnósticos, não negligenciando
o tempo de afastamento do paciente de seu trabalho. considerações finais: portanto, com base na literatura
estudada conclui-se que as iras é um evento histórico, social e não apenas biológico, requerendo
investimentos científicos, tecnológicos e humanos para a incorporação de medidas de prevenção e controle,
sem perder de vista a qualidade do cuidado prestado pela enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: enfermagem. infecção hospitalar. implicações.
__________________________
Rafael Alves Soares
Rua gabriel Ferreira, 00 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: rafinha.cros@gmail.com
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A FISIOTERAPIA NO PÓS OPERATÓRIO DE CIRURGIAS PLÁSTICAS ESTÉTICAS: ABDOMINOPLASTIA,
MAMOPLASTIA DE REDUÇÃO E AUMENTO E MASTOPEXIA.
Alyane Osorio Rocha-FAESF

INTRODUÇÃO: No início do século XIX, com a ajuda da mídia, houve uma mudança no padrão de beleza, uma
vez que, mulheres e homens procuram cada vez mais intervenções cirúrgicas por ser um método rápido,
eficaz e sem tanto esforço. Neste contexto, é que a fisioterapia torna-se um elemento fundamental na
recuperação pós-cirúrgica, pois reduz a dor e o edema além de eliminar as fibroses. OBJETIVOS: Mostrar a
importância da reabilitação Fisioterapêutica no pós-operatório das cirurgias plásticas apresentadas.
METODOLOGIA: A pesquisa em destaque é do tipo bibliográfica, exploratória. Foram pesquisados dados em
bases eletrônicas como Google acadêmico, Pub-med, Scielo. Realizada uma análise de títulos e resumos para
obtenção de artigos potencialmente relevantes para a revisão como critérios de inclusão. Os descritores
utilizados foram: Estética. Dermato-funcional. Cirurgias plásticas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na pesquisa
feita com os 28 cirurgiões plásticos no ABC paulista, destes um total de 27 (96,4%) apontaram a drenagem
manual linfática como sendo o tratamento mais importante a ser realizado numa reabilitação pós-cirurgia,
pois eles a consideram como uma técnica efetiva e capaz de encurtar o tempo de pós-operatório, sendo,
portanto uma técnica bastante conhecida por esses profissionais. Após 30 dias de pós-operatório, pode-se
iniciar técnicas de manipulação profunda do tecido conjuntivo e descolamento de fáscia, a fim de evitar
saliências ou depressões no tegumento cutâneo. Essas alterações podem aparecer na presença de nódulos
subcutâneos, nódulos gordurosos, aderências fasciais ou fibroses. CONSIDERAÇÕES FINAIS. Portanto, no
período de pós-operatório as condutas fisioterapêuticas interfere na recuperação do tecido, uma vez que
este pode sofrer algumas complicações. Dessa forma, o encaminhamento mais tardio pode privar o paciente
de obter uma recuperação mais saudável, curta, com menos sofrimento, além de comprometer o resultado
final da cirurgia.
PALAVRAS-CHAVE: Estética. Dermato-funcional. Cirurgias plásticas.
__________________________
ALYANE OSORIO ROCHA
TRAVESSA FRUTUOSO PACHECO, 90 - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64806285 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO DIABETES GESTACIONAL: REVISÃO DA LITERATURA
Milena Lopes Dos Santos-FAESF
Adriana Da Silva Barros-FAESF
Rozelma Reis De Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus Gestacional é uma das complicações mais comuns da gravidez, sendo
considerado um problema de saúde pública devido às elevadas taxas de morbimortalidade materna e
neonatal e ainda permanece um desafio a ser vencido. A assistência de enfermagem é imprescindível na
prevenção de complicações. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca assistência de
enfermagem no diabetes gestacional. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo revisão bibliográfica onde
foram realizadas buscas por produções cientificas publicadas na integra e em português em bancos de dados
como Google Acadêmico, Scielo e Lilacs utilizando os descritores: assistência, enfermagem, diabetes
gestacional. O critério para seleção foram artigos publicados na integra, em português entre os anos de 2014
a 2018 relacionados a temática do estudo. A busca ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2018. Deste
processo apenas 09 artigos foram selecionados. RESULTADOS: A análise do estudo resultou nas seguintes
ações da enfermagem as gestantes com diabetes gestacional, regularidade da frequência das consultas,
controle metabólico materno e avaliação do bem-estar fetal. Quanto ao pré-natal identificar fatores
relacionados aos riscos e agravos à saúde da mulher e seu concepto, identificando precocemente a mulher
com risco gestacional para que intervenções apropriadas como investigação dos fatores predisponentes da
doença, acompanhamento adequado e encaminhamentos possam ser instituídos imediatamente,
aumentando a probabilidade de alterar a evolução e proporcionar um desfecho positivo. Orientar mudança
relação ao estilo de vida. Abordagens estratégicas como a educação em saúde para melhor compreensão das
gestantes diabéticas acerca da patologia, aumentando a confiança e motivação para o autocuidado.
CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem é de suma importância para prevenção de complicações, pois
estão expondo a graves riscos o binômio mãe e recém-nascido, revelando a necessidade de implementação
das políticas de saúde já existentes para detecção precoce e manejo adequado da doença, antes e após a
gestação.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência, Enfermagem, Diabetes Gestacional.
__________________________
Milena Lopes dos Santos
Conjunto Pedro Simplício, 14 - São Borja
Floriano-PI CEP: 64898000 E-mail: websternet_50@hotmail.com
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DRENAGEM LINFÁTICA NO PÓS OPERATÓRIO DE ABDOMINOPLASTIA
Maria Franciélica Da Costa Cruz-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Bruna Ryama Evelyn Mota-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Lázaro De Liz Sousa Brito-FAESF

INTRODUÇÃO: A abdominoplastia é um procedimento para pacientes com acentuada ou moderada flacidez
cutânea associada lipodistrofia localizada ou generalizada, bem como a plicatura do músculo reto abdominal
quando necessário para corrigir a flacidez muscular . As complicações que podem ocorre no pós-operatório
destacadas por profissionais são: a limitação de movimentos, edemas, hematomas, aderência, fibrose,
seromas e equimoses. A drenagem linfática é uma terapia que auxilia e facilita a circulação da linfa e a
expulsão desta, junto com substancias e microrganismos não necessária ao corpo. OBJETIVO GERAL: Analisar
a função da drenagem linfática no pós-operatório de abdominoplastia. METODOLOGIA: E um estudo do tipo
bibliográfico, realizado através de artigos científicos na língua portuguesa e inglesa, abrangendo o período
de 2008 a 2016, na base de dados SCIELO, LILACS e PUBMED. Foram selecionados os artigos de interesse para
o estudo, ou seja , aqueles que faziam referências, em seus dados, e aspectos relacionados aos recursos e
métodos fisioterapêuticos relevantes no tratamento pré e pós operatório de cirurgia plastica. Para isso foram
pesquisados e lidos, 20 artigos dos quais foram utilizados apenas 11. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Os
resultados dessa pesquisa mostram que a drenagem linfática manual é um recurso que vai reparar as
consequências das alterações vasculares. Os movimentos suaves e rítmicos da drenagem linfática manual
ajudam a eliminar o edema e a retenção de líquidos que se instala no pós-operatório, diminuindo dor,
inchaço e outras consequências da cirurgia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto os estudos relacionados a
pesquisa mostraram que o uso da drenagem linfática manual se mostra eficiente e coadjuvante no pósoperatório quando iniciada precocemente.

PALAVRAS-CHAVE: Drenagem Linfática Manual. Abdominoplastia. Pós cirúrgicos.
__________________________
MARIA FRANCIÉLICA DA COSTA CRUZ
2 TRAVASSA ALMIRANTE BARROSO, 175 - SÃO FRANCISCO
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: francielica_01cruz@hotmail.com
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ANALISE DA RESPONSABILIDADE DO DANO FRENTE AO DIREITO DE INFORMAÇÃO EM CASOS DE
EXPLOSÃO DE APARELHO TELEFÔNICO.
Thamiris Ceres Lopes Freire-Uespi

Informações de explosões de aparelho celular e seus acessórios estão cotidianamente se amontoando em
noticiários. Casos assim trazem aos consumidores além de um temor natural, já que o produto em questão
é de uso diário e quase intermitente para algumas pessoas, mas também causam bastante dúvidas sobre a
responsabilidade civil ou não da empresa que produziu o objeto no fato e nos seus consequentes danos.
Assim, o objetivo do presente estudo é identificar a responsabilidade civil do fornecedor em ocorrências de
explosões de aparelhos celulares, mesmo em caso de mal uso pelo consumidor.
A responsabilidade do fornecedor segundo o Código Consumerista é objetiva, sendo afastada apenas em
caso de não colocação do produto ou serviço no mercado de consumo, ausência de defeito ou culpa exclusiva
da vítima. Os fabricantes empregam como tese de defesa esta última excludente para afastar o dever de
reparação
de
dano.
Para a compreensão da proteção do usuário nesses casos utilizou-se o estudo da bibliografia e jurisprudência
brasileira.
Em uma interpretação mais extensiva que enxergue o consumidor como a parte mais frágil da relação
consumerista, há de se levar em conta a necessidade de prestar informação clara e objetiva sobre os
produtos e serviços colocados a disposição no mercado de consumo. No caso concreto, se, o fornecedor,
mesmo seguindo todas as normas de qualidade do INMETRO, o aparelho ou carregador de celular resultar
em uma explosão por uso inadequado; e não houver um alerta quanto a forma de uso e os riscos que o
produto gera, a empresa produtora deverá ser responsabilizada com base nos artigos 6° inciso I e III , 8, 9 e
31 do CDC, ou seja, pela insuficiência de informação adequada. Assim, apenas com a comprovação do
cumprimento do dever de informação é que será de fato afastada a responsabilidade da fornecedora.
PALAVRAS-CHAVE: Aparelho celular. Responsabilidade civil. Informação, Mal uso.
__________________________
THAMIRIS CERES LOPES FREIRE
avenida viana de carvalho, 187 - sambaiba velha
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: ceres.22@hotmail.com
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A INFORMAÇÃO CONTÁBIL E SUA IMPORTÂNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA – PESQUISA
BIBLIOGRÁFICA
Mateus Pereira Lima Ribeiro Da Silva-FAESF
Hélicon Angelo Dos Santos Vieira-FAESF
Caio Nicolas Barros Fernandes-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF
Nagila Silva Alves-FAESF

INTRODUÇÃO: No processo de investimento financeiro o gestor busca as melhores formas de crescimento e
que lhe tragam retorno em longo prazo com menor risco para sua empresa. Logo necessita de informações
que o ajudarão a identificar os possíveis problemas que enfrentará e posteriormente tomar as decisões
adequadas. A empresa que entra, com o conhecimento de que a Contabilidade é uma ferramenta importante
na gestão financeira,já tem a vantagem de saber os caminhos para perdurar no mercado. OBJETIVOS:
Mostrar a importância das informações contábeis no processo de tomada de decisão. METODOLOGIA: Para
realizar o presente estudo, foram selecionados 10 artigos extraídos das bases de dados SCIELO e SPELL, entre
os anos de 2013 e 2018, no qual foram selecionados 3 artigos para a discussão dos resultados, a partir dos
termos de indexação:contabilidade,economia,e gestão financeira e os critérios de inclusão e exclusão.
RESULTADOS: Segundo Cheng et al., 2016, através de sua pesquisa sobre a gestão financeira observou que a
mesma, impõe a busca pelo equilíbrio em gerar lucros e manter o caixa, logo se faz necessário ter um
acompanhamento adequado dos relatórios contábeis no processo gerencial financeiro da empresa.
Cerqueira et al., 2015, realizou um estudo e observou que as decisões empresariais, por vezes, não alcançam
êxito, por não levarem em conta às informações contábeis, frisando a importância e necessidade da
contabilidade na economia formal. Por fim, Silva et al., 2015 analisou a necessidade de compreensão dos
termos utilizados pelos contadores, sendo necessário apresentar ao gestor de forma precisa e concisa, pois
constatou que a maiores dos gestores, por não compreender termina não vendo utilidade nos relatórios
contábeis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As informações geradas pela Contabilidade contribuem com as tomadas
de decisões gerenciais. Esta é uma afirmativa pontuada por inúmeros estudiosos da área financeira, inclusive,
nos apontamentos dos teóricos da gestão financeira.
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade, economia, gestão financeira.
__________________________
Mateus Pereira Lima Ribeiro da Silva
Rua Julio Guimarães, 774 - Sambaíba velha
Floriano-PI CEP: 64800012 E-mail: mateusmix.com@hotmail.com
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O IMPACTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE’S) NOS ÍNDICES DE EMPREGO E ECONOMIA
– PESQUISA BIBLIOGRAFICA
Mateus Pereira Lima Ribeiro Da Silva-FAESF
Hélicon Angelo Dos Santos Vieira-FAESF
Caio Nicolas Barros Fernandes-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF
Nagila Silva Alves-FAESF

INTRODUÇÃO: As micro e pequenas eram consideradas unidades que produziam em escala ineficiente, com
baixa produtividade. Logo, ao passar dos anos passaram a ter importante contribuição no crescimento e
desenvolvimento do País e a de servirem de amortecedor do desemprego. OBJETIVOS: Mensurar a influência
das micro e pequenas empresas quanto à oferta de empregos. METODOLOGIA: Para realizar o presente
estudo, foram selecionados 9 artigos extraídos das bases de dados WEB OF SCIENCE, SCIELO e SPELL, entre
os anos de 2013 e 2018, no qual foram selecionados 3 artigos para a discussão dos resultados, a partir dos
termos de indexação: micro e pequenas empresas, oferta de empregos, e perfil do gestor além dos critérios
de inclusão e exclusão. RESULTADOS: De acordo com o estudo de Vilela et al., (2015), constatou alguns
aspectos como flexibilidade e complementaridade conferem às MPEs este grau de importância. Isso fez com
que muitos países passassem a adotar políticas de apoio a este segmento de empresas. O Sebrae no ano de
2014 realizou um estudo e avaliou a evolução deste indicador e verificou que são as principais geradoras de
riqueza no comércio no Brasil (53,4% do PIB deste setor). No PIB da indústria, a participação das micro e
pequenas (22,5%). E no setor de Serviços 36,3% têm origem nos pequenos negócios. Os dados obtidos por
Lopez Ruiz et al., 2016 corrobora com a pesquisa do Sebrae, pois constatou uma grande relevância no cenário
econômico e social do país, principalmente no que se refere a sua capacidade de absorção de mão-de-obra
e sua enorme significância perante a totalidade de empresas existentes no país. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A
importância desse seguimento para a economia no tocante a oferta de postos de trabalho. Sendo constatado
cientificamente que são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil atualmente.
PALAVRAS-CHAVE: micro e pequenas empresas, oferta de empregos, perfil do gestor .
__________________________
Mateus Pereira Lima Ribeiro da Silva
Rua Julio Guimarães, 774 - Sambaíba velha
Floriano-PI CEP: 64800012 E-mail: mateusmix.com@hotmail.com
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PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS NOTIFICADOS DE DENGUE EM FLORIANO-PI –
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Alex Douglas Noleto-FAESF
Joélio Pereira Da Silva-FAESF
Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro-FAESF
Rosângela Alves Ferreira-FAESF
Tainara De Sousa Batista-FAESF

INTRODUÇÃO: A dengue é uma arbovirose amplamente distribuída no mundo, especialmente nos países
tropicais, uma doença aguda viral, causada por 4 tipos de vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti,
considerada a mais importante doença infecciosa, com mais de 50 milhões de pessoas infectadas
anualmente. Grande problema de saúde pública, que se apresenta de forma clássica, podendo evoluir para
a forma hemorrágica, levando até o óbito. O número de casos de dengue tem apresentado tendência
ascendente nos últimos anos, sendo muitos os desafios de controle endêmico. A urbanização acelerada,
acúmulo de lixos inadequado, facilidades de transporte entre as regiões e falência dos programas de controle
do Aedes aegypti são fatores para aumento da transmissão. OBJETIVO: Identificar e enfatizar a necessidade
do estudo bibliográfico com principais aspectos epidemiológico da dengue, no processo de prevenção e
educação em saúde para a população. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura,
através de banco de dados da biblioteca virtual de saúde, nos anos de 2009 a 2018 com os seguintes
descritores: “Dengue”,“Dengue Hemorrágica”,e “Febre”. Amostra concluída no Sisnan, 12 artigos científicos,
selecionados por critérios de inclusão do material constituído, relacionados com tema em questão.
RESULTADOS: Ouve necessidade de pesquisar o perfil epidemiológico de Floriano-PI podendo observar e
analisar os dados do Sisnan no período 2009 a 2012, os parâmetros acentuados mais notificados foram: sexo
feminino, raça parda, e faixa etária 20 a 39 anos. CONCLUSÃO: A análise do Perfil epidemiológico é
importante, na qualificação do atendimento prestado à população através do papel do enfermeiro, a
realização de educação em saúde na prevenção da população, diminuindo risco infecções, avaliando as
produções e informações do perfil de casos notificados, aos gestores e aos setores de saúde do município.
Dessa forma, é imprescindível intensificar as ações de vigilância epidemiológica diante das elevadas
incidências de dengue registrada.
PALAVRAS-CHAVE: DENGUE-DENGUE HEMORRÁGICA-FEBRE
__________________________
Alex Douglas Noleto
Rua Roberto de Lotison, 91 - mANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: douglasnoleto12@outlook.com
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FEMINICÍDIO: A DESCONSTRUÇÃO DA CULTURA PATRIARCAL ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO.
Geovana Sousa Alves Almeida-FAESF
Sara De Sousa Lima-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

INTRODUÇÃO: No decorrer dos anos, com toda a evolução eminente, acreditamos que os ideais culturais
acompanham os avanços da sociedade moderna, por isso, existe a falsa sensação cuja mulher de hoje
encontra-se protegida de conceitos machistas. Contudo, apesar dos avanços, muitos dos traços do passado
ainda são visíveis na sociedade contemporânea. O Brasil aparece como o quinto país do mundo mais violento
para as mulheres. A Lei do Feminicídio foi sancionada há três anos como uma qualificadora inserida ao crime
de homicídio, quando praticado contra a mulher por razões relacionadas à condição de sexo feminino.
OBJETIVO: Busca-se a ampla divulgação do tema feminicídio, bem como, soluções para a desconstrução do
problema. METODOLOGIA: Pesquisa de caráter bibliográfica, desenvolvida com base em material já
elaborado. Buscou-se a leitura de artigos científicos, livros, revistas especializadas, além de outros escritos
encontrados em outras fontes de pesquisa. RESULTADO: A implementação da Lei Maria da Penha e do
Feminicídio na legislação brasileira, que podem ser considerados complementares, traz certa notoriedade à
violência contra a mulher. Entretanto, faz parte da cultura brasileira o aumento do rol de crimes ou punições
previstas, o que coloca sempre a cargo do Direito Penal a resolução da criminalidade e dos problemas sociais.
Contudo, apesar de ter sido um grande avanço, a criminalização da conduta, por si só, não tem solucionado
o problema, e ainda temos visto vários casos chocarem o País. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A solução para esse
enorme problema social é a desconstrução de ideias machistas que fazem parte da sociedade. Faz-se dessa
forma necessário a ampla divulgação sobre o tema, como campanhas educativas que tratem sobre essa
temática em suas instalações escolares desde os primeiros anos de vida, sem dúvida, o que mais carece o
Brasil são politicas públicas de combate à violência doméstica, consequentemente, a tal crime bárbaro.
PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio, Violência contra a mulher, Violência doméstica.
__________________________
Geovana Sousa Alves Almeida
Rua Paraíba, Q. D, 9 - Vila Boa Esperança
Guadalupe-PI CEP: 64840000 E-mail: geovanasousaalmeida@yahoo.com.br
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A IMPORTÂNCIA DA MOBILIZAÇÃO PRECOCE NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE LIGAMENTO
CRUZADO ANTERIOR EM ATLETAS PROFISSIONAIS
Gilberto Martins Mouzinho Junior-FAESF
Alyane Osório Reis-FAESF

INTRODUÇÃO: Os atletas profissionais sempre estão expostos ao limite, ou em algumas modalidades, acima
do seu limite e por esse motivo estão sempre sujeitos a lesões. O ligamento cruzado anterior é uma das
estruturas que mais é comprometida quando há uma lesão no joelho e a fisioterapia tem um papel muito
importante na reabilitação dos pacientes que são submetidos à cirurgia de reconstrução do LCA. OBJETIVOS:
O presente estudo possui por objetivo de analisar e destacar a intervenção do fisioterapeuta no pósoperatório imediato de ligamento cruzado anterior em atletas profissionais, enfocando também a sua
imprescindível importância no pré-operatório. METODOLOGIA: É um estudo do tipo bibliográfico
exploratório, na qual foram realizados levantamentos bibliográficos por etapas de seleção temática
utilizando-se publicações que se encaixassem nos seguintes critérios: artigos originais, revisões e revista.
Foram consultados nas seguintes bases de dados: Scientifc Eletronic Library Online (SciELO), Google
Acadêmico, NcBi e Pubmed utilizando os seguintes descritores: Ligamento Cruzado Anterior, Fisioterapia,
Atleta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A intervenção fisioterapêutica, nos casos de ruptura do LCA, deve iniciar
antes mesmo do procedimento cirúrgico, na tentativa de minimizar a hipotrofia pós-cirurgia. A mobilização
precoce pode ser iniciada assim que houver redução da dor, sendo essencial para ajudar a prevenir a fibrose
articular, nutrir a cartilagem e dar início a um estresse controlado, o qual ajudará a alinhar as fibras colágenas,
proporcionando uma cicatriz flexível e resistente, capaz de promover o retorno do movimento anormal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, os protocolos de reabilitação utilizados em atletas profissionais são mais
rápidos do que os convencionais, iniciam-se logo após o procedimento cirúrgico, utilizam exercícios
específicos que visam sempre o ganho de força muscular sem comprometer o enxerto, respeitando o limite
do atleta.
PALAVRAS-CHAVE: Ligamento Cruzado Anterior. Atuação da Fisioterapia e Atletas.
__________________________
GILBERTO MARTINS MOUZINHO JUNIOR
RUA MANOEL CAMARÇO, 1631 - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI CEP: 64800345 E-mail: gilberto.junior20171@outlook.com
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PAPILOMA VÍRUS HUMANO: ATUAÇÃO DO VÍRUS COMO FATOR PREDISPONENTE AO CÂNCER DO
COLO DE ÚTERO
Elisson Patrick Silva Dos Santos-FAESF
Bruno Aguiar De Sousa-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF
Ronaldo Moreira-FAESF
Wendeo De Carvalho Silva-FAESF

O HPV é um microrganismo causador de uma doença infecciosa. Seu ciclo de reprodução estimula disfunções
no DNA da célula hospedeira progredindo para uma lesão agressiva precursora do câncer. O presente estudo
teve como objetivo avaliar o mecanismo que mais explica a transformação viral nas leões malignas
antecedentes ao câncer do colo uterino. Para a consecução do estudo, realizou-se levantamento nas bases
de dados o Ministério da Saúde, Scielo e Instituto Nacional do Câncer, entre o ano de 2005 à 2013 que
abordaram a relação do ciclo viral e a evolução carcinogênica. O vírus produz genes E e L responsáveis
respectivamente pela replicação e transcrição do DNA viral e pela formação do capsídeo dentro da célula
hospedeira. O potencial carcinogênico do HPV está associado com a expressão gênica de E6 e E7 que atuam
nas proteínas supressoras tumorais P53, importante no reparo do DNA e na indução da apoptose e pRB
“guardiãs do ciclo celular”, essa interação faz com que a célula infectada se torne imortalizada (inibição da
P53 por E6) seguida de sua produção descontrolada (inibição da pRB por E7), impedindo a capacidade
transitória viral. Os HPVs são classificados de acordo com seu risco de causar lesões malignas sendo o HPV
16 e 18 os mais prevalentes em caso de câncer no colo do útero. O DNA viral em condições normais se
apresenta de forma circular. Quando esse formato se rompe através da clivagem dos genes de transcrição
E1 e E2, o DNA do HPV se acopla com o da célula hospedeira gerando uma cascata de reações que levam a
vulnerabilidade da célula diante do vírus. Conclui-se que o presente estudo foi de extrema importância para
a alusão de que o aumento da expressão de genes específicos do DNA viral está estritamente ligado as
alterações causadas na célula.
PALAVRAS-CHAVE: HPV. CÂNCER NO COLO DO ÚTERO. GENES E6 E E7
__________________________
ELISSON PATRICK SILVA DOS SANTOS
CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO, 16 - SÃO BORJA
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: patrickelisson@gmail.com
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DIREITOS EMBRIONÁRIOS E AS TEORIAS ACERCA DA ORIGEM DA VIDA
Diogo Da Silva Pacífico-FAESF
Lara Sofia Alves Barboza-FAESF
Isabelle Feitosa Tomé-FAESF

Em nossa sociedade estão presentes os valores, costumes e significados, que tem por alusão a visão social e
os direitos naturais de cada individuo. Este trabalho tem como objetivo analisar as teorias acerca da origem
da vida e compreender as discussões sobre os direitos embrionários. A metodologia adotada foi descritiva e
exploratória na modalidade de revisão de literatura a partir do buscador na web Google acadêmico com as
seguintes palavras: personalidade civil, direitos embrionários, origem da vida, utilizando-se os artigos dos
anos de 2017/2018. A proteção jurídica do direito à vida no ordenamento jurídico brasileiro encontra
respaldo na Constituição Federal de 1988, mas também em legislação infraconstitucional e especial, como é
o caso do Código Civil e da Lei de Biossegurança. O Código Civil, no seu art. 2, regula o critério de aquisição
da personalidade civil com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, os direitos do nascituro, desde a
concepção. Segundo Barchifontaine (2010), a origem da vida é sintetizada em cinco teorias: genética (a vida
começa na fertilização), embriológica (a vida começa na 3ª semana de gravidez), neurológica (a vida começa
com a atividade cerebral), ecológica (a vida depende da capacidade do feto sobreviver fora do útero),
metabólica (não existi momento específico para o seu início). Os direitos do embrião existem no plano
jurídico e moral. No plano jurídico, a extensão da proteção ao embrião deve estar atrelada aos casos de
aborto. O embrião e o feto possuem proteção quanto aos direitos de segurança, autonomia, integridade à
vida da mãe, que em situação de conflito deve ser privilegiada. (DELEURY apud HOTTOI; PARIZEAU, 1993, p.
156-157). Deste modo, ainda há muito a si fazer em relação a esse assunto, em prol da adoção de uma teoria
mais adequada para atender as necessidades da sociedade hodierna.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à vida. Direitos Embrionários. Origem da vida.
__________________________
Diogo da Silva pacífico
Rua Afonso Gil, 49 - Princesa do Sul
Floriano-PI CEP: 64806770 E-mail: D.silvapacifico@hotmail.com
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O DEVER DE INDENIZAR NOS CASOS DE ABANDONO AFETIVO
Joilson Vieira-FAESF
Gabriel Henrique Meireles Silva-FAESF
Bento Bruno De Alcântara Soares-FAESF
João Victor Mota Figueiredo-FAESF
Raimundo Martins Neiva Filho-FAESF

A doutrina e a jurisprudência vêm firmando entendimento no sentido de que os interesses de menores
merecem a máxima atenção por parte de seus pais, do Estado e de qualquer cidadão que, por acaso, tenha
conhecimento de alguma situação em que males estão sendo trazidos aos filhos em face da
irresponsabilidade dos pais. Uma corrente doutrinária entende que falta na responsabilidade moral não
enseja dano moral. Abandono afetivo não gera dano moral. Pode gerar outros efeitos, como perda do poder
familiar, efeito caducificante, mas não dano moral. Por outro lado outra corrente entende que há
responsabilidade civil por abandono afetivo decorrente da omissão do genitor no dever de cuidar da prole
constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral compensável. A 3ª Turma do STJ, em decisão
inédita na Corte, entendeu que constitui elemento suficiente para caracterizar dano moral compensável.
Para o desenvolvimento da pesquisa é necessário fazer um levantamento bibliográfico sobre assuntos
variados pertinentes ao tema, como o embasamento teórico encontrado no artigo de Patrícia Leal Ferraz
Boveque norteou o presente resumo, fortalecendo o entendimento de que tais decisões estão a gerar
discussões férteis não somente em relação a pais que abandonam filhos, mas também em relação ao abuso
emocional e maus tratos dos pais durante a criação e educação dos menores, e as conseqüências
comprovadas dos atos falhos. Conclui-se que estando preenchidos os requisitos para responsabilização civil,
como a comprovação de nexo causal, elemento subjetivo e comprovação do dano, que na grande maioria
dos casos será mesmo desnecessária, eis que inconteste, restará mais uma vez, a difícil tarefa aos
magistrados em valorar os prejuízos emocionais, psíquicos e sociais causados pela conduta desajeitada.
PALAVRAS-CHAVE: Abandono Afetivo. Dano Moral. Indenização.
__________________________
joilson vieira
rua veras de holanda, 595 - irapua ll
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: championflo_vi@outlook.com
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PECULIARIDADES DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS EM CONCOMITÂNCIA COM O CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
Roberth Soares Da Silva Feitosa-FAESF
Luiza Cristina Pereira Da Costa-FAESF
Matheus Telles De Sousa-FAESF
Solano Da Fonseca Neto Mousinho-FAESF

INTRODUÇÃO: As ações possessórias competem a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem
discutir o domínio sobre os mesmos. São formas de proteção possessória a Reintegração de posse, a
Manutenção de posse e o Interdito proibitório. OBJETIVO: Destacar os principais aspectos do que dispõe as
ações possessórias no novo código de processo civil. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica.
RESULTADOS: No que concerne à ação de reintegração, esta está fundada na posse. Caracterizada pelo
esbulho, a ação de reintegração é ensejada quando um terceiro ilegalmente se apodera de coisa alheia em
decorrência de violência, clandestinidade e precariedade, consubstanciando na perda da posse. Visa
recuperar a posse na qual o possuidor foi privado pelo esbulho. Na ação de manutenção o possuidor sofre
um incômodo no exercício de sua posse, ou melhor, é turbado. Objetiva tutelar o exercício da posse em
condições normais, afastando os atos que, sem a usurparem, dificultam seu exercício. Mas, diferentemente
da reintegração, na ação de manutenção não ocorre a perda da posse. Quanto ao interdito proibitório, é
ensejado quando o possuidor tiver justo receio de ser molestado quanto ao esbulho ou turbação iminentes.
É uma espécie de técnica antecipatória e mandamental. CONCLUSÃO: Os estudos apresentaram as diversas
formas de proteção possessória, cada qual com suas particularidaes. É uma variância que ocorre quando o
possuidor é privado de sua posse, sofre alguma turbação ou é molestado quanto a esses dois institutos. São
três institutos diferentes com o fito de regularizar o exercício da posse, afastando qualquer ameaça ou
perturbação.
PALAVRAS-CHAVE: PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. TURBAÇÃO. DIREITO REAL
__________________________
Roberth Soares da Silva Feitosa
Rua Júlio Guimarães, 616 - Sambaíba nova
Floriano-PI CEP: 64804170 E-mail: roberthsoares22@hotmail.com
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA A CATARATA
Eduardo Pereira Da Silva Junior-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF
Jamilly Barbosa De Oliveira-FAESF
Francisco Araújo Santana Junior-FAESF
Ysara Rachel Arruda De Amorim-FAESF

Introdução: A catarata é definido como turvação ou opacificação gradual e indolor da lente(cristalina), pode
desenvolver-se em um ou ambos os olhos em qualquer idade por diversas etiologias. Existem três tipos de
catarata: senil comumente se desenvolve nos pacientes idosos por causa das alterações degenerativas nas
proteínas da lente; traumática pode acontecer depois da lesão suficiente para forcar o humor vítreo para
dentro da capsula da lente; a congênita ocorre em neonatos como defeitos genéticos ou possivelmente, a
partir do sarampo na mãe. A falta de tratamento adequado pode agravar o quadro clinico progredindo para
cegueira. Objetivo: Mostrar as principais intervenções de enfermagem que podem ser utilizadas em
pacientes com catarata. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando acervos literários e
artigos consultados nas bases bibliográficas: LILACS. A pesquisa foi realizada durante o mês de novembro de
2017 onde foram usados 05 artigos publicados. Resultado: Diante do conteúdo utilizado obteve-se os
resultados: manter o paciente confortável e aconselha-lo a não tocar nos olhos; orientar o cliente a respeito
de administração de medicamentos oculares; prevenir infecções e inflamações pós-operatórias; Explicar o
uso de lenço umedecido e limpo para remover a discreta drenagem ocular matutina; orientar a respeito da
importância da manutenção das suas consultas e acompanhamentos tendo em vista o estado visual; Explicar
ao paciente que após a cirurgia ocorrera desconforto. Conclusão: Após a realização dos resultados , concluiu
que a enfermagem tem papel fundamental na prevenção de possíveis complicações da catarata e as suas
intervenções podem ser atuantes em todo o período da doença.
PALAVRAS-CHAVE: CATARATA. ENFERMAGEM
__________________________
Eduardo Pereira da Silva Junior
Rua francisca lima, 1575 - viazul
Floriano-PI CEP: 64806675 E-mail: epdsj123@gmail.com
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IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS NAS EMPRESAS.
Kaio Iris Lima De Araujo-FAESF
Jose Ribamar Ribeiro De Sousa Junior-FAESF
Julio Cesar Oliveira Dias-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

Título desse artigo surgiu na necessidade de demonstrar importância e aplicação dos princípios contábeis
nas empresas, com intuito de verificar se os mesmo são utilizados na prática ou apenas uma discussão
teórica.
Os Princípios de Contabilidade representam essência das doutrinas e teorias relativas à Ciência da
Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso
País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o
patrimônio das entidades (RESOLUÇÃO CFC N° 1282/10).
Tem como objetivo principal mostrar a importância e aplicação dos princípios contábeis.
Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando técnica revisão sistemática a partir dos
seguintes elementos: Com a pergunta, “Qual a importância dos princípios contábeis para as empresas?”. A
busca de estudo foi realizada a partir de um buscador, “Google acadêmico” e livros, tendo como base
palavras chave: Contabilidade, princípios e importância. Os critérios de inclusão: artigos publicados de
maneira integral em português disponibilizado online. E os critérios de exclusão: qualquer elemento que não
entendesse ao critério de inclusão.
Foram encontrados 67 artigos, resultado no Google acadêmico, no SciELO não obteve nenhum resultado.
A pesquisa verificou os princípios contábeis: entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor
original, competência e prudência. São obrigatórios e essencial para as empresas, mas nem todas fazem o
uso, isto ocorre com frequência em empresas de pequeno porte, geralmente a contabilidade é terceirizada.
Com isso, as saídas não são feitas de maneiras regulares, onde ocorre a mistura dos patrimônios e pode
acontecer falência a qualquer momento.
Nesta pesquisa, percebeu-se a importância dos princípios contábeis nas empresas, tanto grande como de
pequeno porte. Onde verificou que os princípios devem ter três características que ocorram
simultaneamente de forma úteis, objetivos e praticáveis, e o não uso deles pode ocorrer multas e prejuízos.
PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE.PRINCÍPIOS.EMPRESAS
__________________________
Kaio Iris Lima de Araujo
Rua maestro Eugênio Pereira, 70 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaiolimacr7@gmail.com
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30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ETAPAS DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.
Cidielson Pereira Dos Santos-FAESF
Hamon Oliveira Leite-FAESF
Tiago De Matos Osório-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

No dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, conhecida
como Constituição Cidadã, por ter em seu processo de elaboração ampla participação da população, através
dos parlamentares e das emendas apresentadas pela população. Este trabalho objetivou apresentar as
etapas de elaboração da Constituição Federal, com destaque para os trabalhos desenvolvidos em cada fase
do processo constituinte. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica de
revisão de literatura. Verificou-se que em 28 de junho de 1985, o Presidente da República, José Sarney,
enviou ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição para a convocação da Assembleia
Nacional Constituinte. A Emenda Constitucional nº 26, de 1985, determinou a convocação da Assembleia
Nacional Constituinte para o dia 1º de fevereiro de 1987. A partir daí se deu o debate oficial para a construção
da nova Constituição. O processo constituinte foi desenvolvido em sete etapas, das quais participaram 559
parlamentares, sob a Presidência de Ulysses Guimarães, eleito pela Assembleia Nacional Constituinte. As
etapas iniciais compreenderam a instalação da ANC - presidida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro José Carlos Moreira Alves, conforme previsão da EC nº 26 de 1985 -, eleição do presidente e
elaboração do Regimento Interno. Passo seguinte procedeu-se a instalação das Comissões Temáticas,
Subcomissões Temáticas e Comissão de Sistematização. Outra etapa a ser vencida foi a da reforma do
Regimento Interno da ANC que foi sucedida pela etapa de Plenário com as discussões e votações, seguida da
instalação da Comissão de Redação Final. Aprovada a redação final da Constituição, partiu-se para a etapa
final, promulgação e publicação. Evidencia-se que o processo de formação do texto constitucional se deu
através de várias etapas o que demandou tempo ocasionando na Assembleia Constituinte mais longa do
Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Constituição Federal. Assembleia Nacional Constituinte. Etapas. Elaboração.
__________________________
CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS
São Jeronimo, 05 - Líder
São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: cidielson.santos@hotmail.com
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A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AS TECNOLOGIAS EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA
Roseane Luz Moura-Uespi
Georgette Carnib De Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: As tecnologias em saúde classificam-se em: leves, que pressupõem o vínculo, acolhimento,
escuta sensível, entre outros; leve-duras, que são os saberes que operam no processo de trabalho em saúde,
como a clínica médica e epidemiologia; e duras, que são os equipamentos, normas e estruturas
organizacionais. OBJETIVO: Conhecer as tecnologias em saúde utilizadas na Estratégia Saúde da Família (ESF).
MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa, através de levantamento bibliográfico digital nas bases de
dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Banco de Dados em Enfermagem (BDENF) e Google Acadêmico. Foram utilizados os descritores:
estratégia saúde da família, tecnologia e enfermagem. Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigo
completo disponível na língua portuguesa e que se adequassem com o tema. RESULTADOS: Seguindo os
critérios de inclusão, totalizaram-se 23 estudos selecionados para análise. Os resultados mostram que o
processo histórico do trabalho humano sempre esteve atrelado ao avanço tecnológico. Na ESF, para que os
profissionais atuem com competência e eficácia, eles necessitam conhecer este avanço e como ele pode ser
incorporado nas suas práticas. No contexto da atenção básica destaca-se como tecnologias leves o
acolhimento já bem teorizado na literatura científica e ainda pouco efetivado na prática cotidiana do trabalho
em saúde. No que tange as tecnologias leves-duras, estas são compreendidas por consultas, procedimentos,
educação em saúde, visita domiciliar, entre outras ações que associam o saber ao fazer. As tecnologias duras
relacionam-se aos equipamentos, normas, rotinas e estruturas organizacionais. A Enfermagem, no seu saberfazer, utiliza com mais propriedade e competência as tecnologias leves e leves-duras. CONCLUSÃO: A ESF é
considerada pelo Ministério da Saúde principal política para reorientar o modelo de atenção à saúde no país,
sendo necessária a efetiva aplicabilidade das tecnologias em saúde ao alcance da integralidade da assistência
em saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família. Tecnologia. Enfermagem.
__________________________
Roseane Luz Moura
Rua Bento Leão, 321 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800062 E-mail: roseaneluz2012@hotmail.com
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MAIORIDADE PENAL: OS INIMPUTÁVEIS
João Vitor Matos Da Silva-FAESF
João Vitor Matos Da Silva-FAESF
Solano Da Fonseca Neto Mousinho-FAESF

O artigo 26 do código penal dispõe sobre os inimputáveis, sendo eles, os acometidos por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, Inimputabilidade penal é a incapacidade que tem o
agente em responder por sua conduta delituosa, ou seja, o sujeito não é capaz de entender que o fato é
ilícito. Prescreve o artigo 27 do código penal “os menores de 18(dezoito) anos são inimputáveis, ficando
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial”. Os menores de 18 anos não podem ser apenados,
todavia ao praticar atos infracionais recebem penalidades de medida socioeducativa. O objetivo desse estudo
é esclarecer as garantias dos menores de dezoito anos, e a proteção da sociedade em relação aos menores
infratores. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e descritiva. Os inimputáveis se torna um problema para a
sociedade, quando passam a praticar atos infracionais, conduta descrita como crime de contravenção penal,
contudo não podendo ser apenados, como descreve o artigo 228 da constituição federal “são penalmente
inimputáveis os menores de dezoito anos”, os menores infratores receberão medidas socioeducativas, como
esclarece o artigo 112 do (ECA), sendo algumas dessas medidas, obrigação de reparar o dano, prestação de
serviço á comunidade, liberdade assistida e inserção em regime de semiliberdade. Dessa forma fazendo a
justiça prevalecer e a sociedade tendo sua devida resposta. O adolescente ou jovem mesmo considerado
inimputável, caso venha praticar ato infracional, o estado usará as medidas cabíveis para advertir os mesmo,
dentro dessa definição os artigos busca deixar claro que até quem não pode sofre pena, o estado vai impor
sanções, visando manter a ordem e a justiça.
PALAVRAS-CHAVE: inimputabilidade. menor infrator. medidas socioeducativa. sociedade. atos infracionais.
__________________________
joão Vitor matos da silva
R- Olemar alves de sousa, 126 - Rede nova
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: joaovitormatos553@gmail.com
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INCIDÊNCIA DE CEFALEIA TENSIONAL EM PROFESSORES DE UMA FACULDADE PRIVADA DE
FLORIANO.
Joelson Ferreira Dos Santos-FAESF
Orientador: Prof. Esp. Lívio Adriano X.Fontes-FAESF
Natália Mourão De Sousa-FAESF

INTRUDUCÃO: Define-se como cefaleia a presença de dor em qualquer região craniana, facial ou crâniofascial. Existem cinco principais tipos de cefaleias primárias, onde a Cefaleia do Tipo Tensional (CTT)
representa o tipo mais comum.Os músculos mais afetados pela contração muscular durante a CTT são:
musculatura frontal, temporal, masseter, esternocleidomastoideo e trapézio. OBJETIVO: Quantificar a
incidência de cefaleia do tipo tensional nos professores de uma faculdade privada de Floriano, determinar a
incidência em homens e mulheres, verificar se há afastamento do trabalho devido a cefaleia do tipo
tensional, analisar o tipo de tratamento realizado durante as crises, analisar a intensidade de leve a
moderada. METODOLOGIA: A pesquisa possui caráter descritivo, exploratório com uma abordagem
quantitativa e foi realizada no período de setembro a novembro de 2018, em uma faculdade de ensino
superior privada do município de Floriano-PI, por meio de um questionário. Participaram 50% dos docentes
de ambos os sexos, abordados de forma aleatória nos 11 cursos da instituição, sendo incluídos os professores
que forem contratados pela instituição e excluídos os que não aceitem participar da pesquisa, e não
possuírem os sintomas de CTT. RESULTADOS: Após coleta e compilação dos dados, definiu-se que 31,5% dos
professores apresentam CTT, em uma faixa etária de 23 a 41 anos, entre eles 58,4 são homens e 41,6 são
mulheres, 25% apresentam dor leve e 75% dor moderada, onde 16,6% afastaram-se do trabalho e 83,4 não,
e ainda 83,4% adotaram como tratamento os medicamentos e 16,6% nenhum tipo. CONCLUSÃO: O estudo
conseguiu de forma íntegra aglomerar os objetivos propostos, podendo assim contribuir com a sociedade
científica e demais oferecendo dados de profissionais extremamente importantes para formação de toda à
sociedade.

PALAVRAS-CHAVE: cefaleia tensional. professores. dor de cabeça.
__________________________
joelson ferreira dos santos
R. Major Carlindo Nunes, 1036 - catumbi
Floriano-PI CEP: 64806315 E-mail: jo_elson_s@hotamil.com
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AS COMPLICAÇÕES DA HIPERTENSÃO ARTERIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Naylane De Jesus Ferreira-FAESF
Josenice Maria De Sousa-FAESF
Rayane Miranda Sousa-FAESF
Prof. Esp. Adriana Da Silva Barros-FAESF
Prof. Esp. Joelio Pereira Da Silva-FAESF

Introdução: Hipertensão está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para
conseguir circular por todo o corpo. O estreitamento das artérias aumenta a necessidade de o coração
bombear com mais força para impulsionar o sangue e recebê-lo de volta. A hipertensão arterial é definida
como pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg e pressão diastólica superior a 90 mmHg. A HAS constitui
importante fator de risco para doença cardiovascular aterosclerótica, insuficiência cardíaca, acidente
vascular encefálico e insuficiência renal. Objetivo: Identificar os fatores de risco e as complicações da
Hipertensão, diagnostico e tratamento da HAS. Metodologia: Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi
através de referencias bibliográficas através de artigos acadêmicos e livros. Resultado e Discussão: As
principais complicações da HAS são a insuficiência cardíaca, doenças coronarianas precoces, acidente
vascular cerebral e insuficiência renal, uremia e a morte. A elevação moderada da pressão arterial causa
redução da expectativa de vida. Os fatores de risco para HAS são: idade, gênero e etnia, excesso de peso e
obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo, fatores socioeconômicos, fatores genéticos,
tabagismo. O diagnóstico de hipertensão arterial é baseado num procedimento relativamente simples, a
medida da pressão arterial. O tratamento da Hipertensão arterial e realizado por duas formas, tratamento
não farmacológico e o tratamento medicamentoso. Considerações finais: concluem que a hipertensão e uma
doença crônicas, que se não for controladas através do tratamento não farmacológico e tratamento
farmacológico, podem ter complicações, que pode levar a sequelas e a morte.
PALAVRAS-CHAVE: Hipertensão. Fatores de Risco. Complicações.
__________________________
Naylane de Jesus Ferreira
Rua Gabriel Ferreira, 1370 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com
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BIOSSEGURANÇA NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Milena Lopes Dos Santos-FAESF
Prof.Esp. Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF
Raiza Regis-FAESF
Rozelma Reis De Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: O risco biológico é intensivamente encontrado no ambiente hospitalar, tendo como
predominante a necessidade de proteção contra um risco biológico. Existem normas e classificações que
regem os níveis de contenção adequados para os seus manuseios. OBJETIVO: Revisar a literatura existente
sobre os riscos biológicos na assistência de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
bibliográfica sistemática do tipo meta-análise, utilizando uma abordagem qualitativa. As fontes utilizadas
foram periódicos nacionais, que abordam a temática proposta, escritos em português, principalmente
periódicos, biossegurança na assistência de enfermagem publicado no período compreendido entre 2014 á
2018. Foram encontrados inicialmente cerca de 75 artigos, sendo que 9 foram escolhidos, seja por motivos
de data, língua estrangeira ou conteúdo e vinte e um foram selecionados para a coleta de dados. Optou-se
pela busca eletrônica em bases de dados como LILACS e Google Acadêmico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O
estudo revela a baixa adesão dos profissionais aos procedimentos necessários para diagnosticar possíveis
contaminações. E aponta as principais normas de segurança para prevenir acidentes biológicos. A equipe de
enfermagem fica constantemente exposta a microrganismos que podem causar uma série de problemas para
a saúde, principalmente infecções. Isso acontece devido à manipulação de agulhas, cateteres intravenosos,
lâminas e objetos de vidro durante a execução de procedimentos. Verifica-se, então, que um programa de
prevenção de acidentes de trabalho com agentes biológicos só se torna eficaz quando os próprios
profissionais da enfermagem tornam-se multiplicadores da conscientização sobre os fatores de risco e
passam a colocar em prática os métodos que orientam a prevenção. CONCLUSÃO: Ultimamente existe uma
grande incidência de acidentes de trabalho envolvendo os trabalhadores da saúde, principalmente
enfermeiros. Nesse contexto, torna-se relevante buscar estratégias que possibilitem a redução dos danos em
saúde, como acidentes, mortes, doenças e sequelas produzidas pelas condições de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: RISCO BIOLOGICO.
__________________________
Milena Lopes dos Santos
Conjunto Pedro Simplício, 14 - São Borja
Floriano-PI CEP: 64898000 E-mail: websternet_50@hotmail.com
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PESSOA JURÍDICA
Danillo Sabino Dos Santos Costa-FAESF
Isabelle Feitosa Tomé-FAESF

Pessoa jurídica é aquela que, sendo incorpórea, é compreendida por uma entidade coletiva ou artificial,
legalmente organizada, com fins políticos, sociais, econômicos e outros, a que se destine, com existência
autônoma, independente dos membros que a integram. (DINIZ, 2002). A personalidade jurídica é qualidade
inerente à pessoa jurídica, sendo determinante para o reconhecimento desta perante o ordenamento
jurídico. O objetivo desse presente estudo tem a finalidade de demonstrar a pessoa jurídica e suas
responsabilidades. A metodologia usada na pesquisa foi de cunho bibliográfica e descritiva, acerca do
referido assunto. As pessoas jurídicas classificam-se de acordo com a sua natureza, constituição e finalidades,
sendo elas pessoas jurídicas de Direito Público (União, Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, as
autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público) e pessoas jurídicas de
Direito Privado (sociedades, associações, fundações, os partidos políticos, organizações religiosas e empresas
individuais de responsabilidade limitada). (Stolze, 2015). Começa a existência legal das pessoas jurídicas de
direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de
autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar
o ato constitutivo. Sua principal característica é a de que atuam na vida jurídica com personalidade diversa
da dos indivíduos que as compõe. (GONÇALVES, 2014). Se tratando da responsabilidade da pessoa jurídica
de direito público e a de direito privado o código civil ressaltou que ambas entidades são prestadoras de
serviços públicos, se submetendo a responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Contudo, concluímos que
pessoa jurídica, é independente de qual esfera se atue, seja na área privada ou pública, que os mesmos
estarão dispostos a cumprirem com o dialeto da lei.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade jurídica. Existência. Ato constitutivo
__________________________
Danillo Sabino dos Santos Costa
Conjunto Conviver, 101 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: danillo_98@outlook.com
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BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS E EXPLORAÇÃO DO SAL VERDE (SARCOCORNIA AMBIGUA)
Luzianne Xavier Monteiro Da Silva-FAESF
Idelryka Nayra De Sousa-FAESF
Georgette Carnib De Sousa-FAESF
Leticia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

A Sarcocornia ambigua (Amaranthaceae), também conhecida como sal verde, é uma planta halófita que
apresenta forma suculenta de cor verde, podendo ser encontrada nas costas temperadas e tropicais das
Américas junto ao mar como salinas marinhas e sapais, porém, com melhor desenvolvimento em regiões de
clima temperado e subtropical. Outrora considerada uma erva daninha, atualmente utilizada por
conceituados chefs no tempero de saladas e elaboração de pratos gourmet. Descoberta na região litorânea
de Santa Catarina pode ser a alternativa saudável para o vilão da pressão alta, o sal de cozinha. O presente
trabalho teve como objetivo investigar as propriedades da Sarcocornia ambígua e seus benefícios
nutricionais. Os dados foram coletados de artigos relacionados entre o período de 2015 a 2018, utilizandose as palavras-chave: Sarcocornia ambigua, sal verde e nutrição. Ao contrário do tempero utilizado hoje, o
sal verde – pó extraído da espécie Sarcocornia ambigua – tem três vezes menos cloreto de sódio, além de
evitar o envelhecimento das células, combater o colesterol e até alguns tumores. Ela vem sendo estudada
devido ao seu interesse na alimentação, área medicinal e biorremediação para a aquicultura. Sendo
desenvolvidos visando à produção das mudas por estaquia em diferentes condições e diferentes substratos
buscando o melhor enraizamento das plantas para o plantio. No Brasil, não existe uma denominação popular
para a Sarcocornia, devido à falta de informação científicas, referente à composição química, perfil da
atividade antioxidante, identificação de compostos bioativos, e efeito terapêutico, o cultivo comercial da
planta na região é restrito. Por ser um produto perecível, já existem métodos de utilização e conservação da
planta, através da secagem prolongando seu uso para fins gastronômicos. Por ser recente a descoberta da
planta e sua alternativa de aplicabilidade, torna-se necessários estudos mais aprofundados acerca da espécie.
PALAVRAS-CHAVE: Sarcocornia ambigua. Sal verde. Nutrição.
__________________________
LUZIANNE XAVIER MONTEIRO DA SILVA
CONJUNTO SINHÁ AYRES, 0006 - ESCALVADO
AMARANTE-PI CEP: 64000000 E-mail: luzianninha@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA O SUCESSO DAS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Glaucia Maria De Sousa Alencar-FAESF
Andressa Pereira Alves-FAESF
Deunanda Maria Murada De Souza-FAESF
Francisco Das Chagas Thavares Lima-FAESF
Bárbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

Diante de um cenário economicamente abalado por diversas crises, este trabalho salienta a importância do
planejamento financeiro para o sucesso das micro e pequenas empresas, já que ele tem sido um fator
indispensável para o sucesso dessas organizações. Sendo assim, foi realizado um estudo bibliográfico onde
foram consultadas publicações em língua portuguesa, sobre o respectivo tema, nas bases de dados da
internet. Buscando a abordagem de novos conhecimentos que evidenciam a importância do planejamento
financeiro para a permanência, continuidade e sobrevivência das micro e pequenas empresas. Os resultados
apontam que o planejamento ajuda o empreendedor a determinar seus objetivos, servindo de guia para que
estes sejam atingidos; proporciona clareza acerca das movimentações financeiras que a empresa possui ou
pretende possuir; auxilia e direciona com suas informações a tomada de decisão, garantindo assim, a
sustentabilidade e o crescimento dessas organizações. A ausência de planejamento financeiro tem sido um
dos principais motivos das micro e pequenas empresas fecharem suas portas, pois muitos querem ter seu
próprio negócio, mas não se preparam e nem se preocupam com as regras básicas da abertura e
administração deste. Diante disso, destaca-se que a empresa que possui um planejamento financeiro têm
mais probabilidade de se sustentar no mercado, pois ele auxilia e direciona com suas informações a tomada
de decisão dos gestores. Pode-se, então, concluir que o planejamento financeiro é um elemento
indispensável às empresas, assim como a contratação de um profissional habilitado e competente para a
produção e desenvolvimento desse plano, a ausência do planejamento pode gerar diversos problemas,
inclusive o fechamento da empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento financeiro. Micro Empresas. Pequenas Empresas. Sustentabilidade.
__________________________
Glaucia Maria de Sousa Alencar
Rua Mauro Neiva, 28 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808472 E-mail: glaucinha.mr.16@gmail.com
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PESSOA COM DPOC: ESTUDO DE CASO
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Joélio Pereira Da Silva-FAESF
Amanda Gabriela Mende Afontinele-Uníeva
Maria Das Merces Fernandes Da Silva-Fasef
Iandra De Jesus Fontes-FAESF

INTRODUÇÃO: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), acomete as pessoas que tem atividade laboral
com sílica ou fumaças ,poeiras, uso prolongado de cigarros ou carvoarias, indústrias de cimento ou produtos
químicos. Devido a evolução da doença apresentou algumas limitações que restringiram e modificaram o
andamento de suas atividades diárias, principalmente durante as crises agudas. OBJETIVO: prevenir a
progressão da doença, aliviar sintomas, melhorar a tolerância ao exercício, conhecer as principais
dificuldades enfrentadas por as pessoas acometidas por DPOC .METODOLOGIA: Através da revisão de artigos
e de coleta durante a internação hospitalar, bem como visitas a UBS e a residência do paciente, e utilizandose a técnica da observação durante horas junto ao paciente e um familiar RESULTADO E DISCUSSÃO : Paciente
J.A.P, 65 anos, cor negra, profissão dê calceteiro(quebrador de pedras), ex-fumante, com quadro de DPOC.
Sintomas de tosse, dispneia, cianose, dor torácica e taquicardia. Decorrente do silicose, apresentando roncos
difusos e alterações de vias aéreas. Eliminação ineficaz das vias aéreas relacionadas a bronco aspiração
evidenciado por dispneia e tosse; Intolerância à atividade física relacionada ao aumento da fadiga
evidenciado pela dispneia ao menor esforço. Assistência de enfermagem: respeitando as prioridades do
paciente, e orientando ele a família quanto ao alto cuidado CONCLUSÃO: Desta forma, torna-se possível
estabelecer uma relação dinâmica entre a teoria e a prática. Na questão de conhecimento pra desenvolver
num futuro bem próximo a assistência de enfermagem as pessoas acometidas por essa patologia.

Palavras-chave: Estudo de Caso; DPOC; sistematização da Enfermagem.

__________________________
Aldenora Mendes Pereira
JOSÉ REINALDO DE MENEZES, 76 - MATADOURO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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A FORMAÇÃO DO VÍNCULO MÃE-BEBÊ DURANTE A GESTAÇÃO E O PARTO
Simara Noleto Da Silva-FAESF

Este trabalho constitui um estudo sobre a formação do vínculo mãe-bebê durante a gestação e o parto. A
escolha do tema decorreu do vínculo mãe e bebê, onde sabemos que ele não é automático e imediato.
Através das primeiras sensações, a mãe procura prover proteção e alimentação necessárias para o
crescimento do feto, estando ligados diretamente, fazendo com que esta seja a primeira de longos anos de
sua vida, formando um elo de boa imagem e grande afeto. O artigo tem como objetivo relatar a importância
do vínculo da mãe e do bebê desde a gestação até o parto. A metodologia utilizada foi a descritiva,
exploratória e revisão de literatura.Concluiu-se através dos estudos que à medida que o feto vai se
desenvolvendo, inicia sua habilidade de percepção e desconforto, através de ponta pés ou em movimentos,
passando a informar á mãe todos os eventos presenciados na gestação.Durante a transmissão de
informações passadas para o bebê, através de intensidades diferentes e emoções fazem com que o bebê
sinta a mesma reação que a mãe.Desde a gestação é possível estabelecer um bom vínculo afetivo entre a
mãe e o bebê, favorecidos, por estarem bem próximos e compartilharem dos mesmos momentos e
sensações da vida.Os momentos após o parto e as primeiras semanas são os mais importantes, pois é onde
a mãe tem o contato visual e o filho percebe o carinho transmitido através de olhares, toques, amamentação,
conversas e abraços. Sendo sempre lembradas com afeto, tornando-se um afeto recíproco, por conseguinte,
é de extrema importância reverenciar todos os vínculos, pois é a partir deles que se forma uma relação de
confiança e afetividade mais complexa entre ambos.
PALAVRAS-CHAVE: Vínculo mãe-bebê. Gestação. Feto.
__________________________
SIMARA NOLETO DA SILVA
VILA MILITAR, 07 - CAIXA D'AGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806025 E-mail: simaranoleto@hotmail.com
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CONTROLE INTERNO NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS E SUA CONTRIBUIÇÃO NA OBTENÇÃO DE
INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A TOMADA DE DECISÃO
Franciane Rodrigues De Sousa Lima Ferreira-FAESF
Yuri Trajano Pereira-FAESF
Décio Duarte-FAESF
Bárbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

O aumento da complexidade na organização das empresas, o maior grau de interferência governamental
através das políticas fiscais, a diferenciação das fontes de financiamento das atividades e a demanda por
melhores práticas de gestão. Considerando essas razões, a separação contábil e a função financeira nos levou
à controladoria interna nas organizações como ferramenta primordial para obtenção de informações
relevantes para a tomada de decisão. Utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica de revisão de caráter
qualitativo e teórico, o trabalho abordado tem por segmento sintetizar a temática do controle interno, a
destacar as funcionalidades e relevância. O controle interno permite conhecer efetivamente a realidade da
empresa, com designo de gerenciamento, pode evitar fraudes, erros, abuso de poder e, principalmente, a
ineficiência. O objetivo deste artigo é mostrar de forma clara como o tema do controle interno foi abordado
de modo a apresentar a sua contribuição na obtenção de informações relevantes para a tomada de decisão,
fornecendo dados e informações que possibilitam o acompanhamento e consequentemente sanar as
pendências, possibilitando o controle efetivo, assegurando assim, a eficiência, economicidade, moralidade,
lealdade e lucratividade nos negócios. Permite saber como cada área está funcionando para chegar a uma
gestão eficiente, contribuindo para o resultado final dos objetivos da empresa. A relevância do controle
interno para a gestão das organizações está em atingir e conservar os interesses da empresa,
desempenhando com eficiência o seu papel, fornecendo com eficácia e confiança os relatórios contábeis,
detectando e prevenindo fraudes e erros, visando proteger os recursos da organização. As características do
controle interno dizem respeito aos procedimentos implantado em uma empresa, a tomada de decisão
determina estratégias a serem seguidas em todos os níveis organizacionais.
PALAVRAS-CHAVE: Controle interno. Contribuição. Contabilidade. Mercado Financeiro.
__________________________
Franciane Rodrigues de Sousa Lima Ferreira
Rua: Emídio Gabriel, 573 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800114 E-mail: fran_rslf@hotmail.com
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O DIREITO NO BRASIL COLONIAL E NO REINADO.
Luiz Cleuton Costa Muniz Junior-FAESF
Elton Carlos Costa Silva-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

RESUMO
O Brasil vivenciou inúmeras mudanças, desde a chegada da família real, quando o então príncipe regente
Filipe II decidiu elevar o Brasil a condição de Reino Unido, até os constantes conflitos promovidos pela
Holanda que visava explorar os engenhos de açúcar e aumentar seu território, apropriando-se das terras
demarcadas por Portugal, sendo que esses fatos contribuíram para que se pensasse em um sistema de leis
que pudesse assegurar o domínio de Portugal sobre o Brasil. É objetivo deste estudo, procurar compreender
também, a história da evolução da própria humanidade, pois todo direito surge através de um anterior e esta
evolução
está
diretamente
ligada
a
essas
transformações
contínuas.
O presente trabalho procurou ainda apresentar de forma breve e sucinta a história do surgimento do Direito
no período do Brasil Colonial e no Reinado, que surge por meio do desejo monopolítico das relações sociais,
colonizando dessa forma, as bases da cultura política do Brasil. Durante o período colonial, Portugal passou
a ser metrópole do Brasil. A metodologia utilizada foi de caráter descritivo, exploratório e revisões de
literatura. Para uma maior compreensão do surgimento do Direito no Brasil, é necessário percorrermos toda
a sua trajetória, desde o período da colonização até a elevação do Brasil à Império, pois os caminhos que o
Direito percorreu até se consolidar no contexto histórico, cultural, político e econômico, foram
determinantes para se pensar em leis que atendessem as necessidades da realidade vivenciada pela
população brasileira, uma vez que, as leis até então impostas pela coroa portuguesa, estavam totalmente
fora do contextono qual foram aplicadas e não atendiam as necessidades da população local, mas à
interesses da classe dominante, que por sua vez, preocupava-se em manter seu status.

PALAVRAS-CHAVE: Direito. Brasil Colonial. Reinado.
__________________________
luiz cleuton costa muniz junior
Centro, 724 - Sambaiba Velha
FLORIANO-PI CEP: 64800006 E-mail: munizjunior2015@gmail.com
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SERVIÇO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS SOCIAIS
Luma Karolinne Rodrigues Pacheco-FAESF
Elizandreia Leal Dos Santos¹-FAESF
Esp.Mônica Da Conceição Ribeiro-FAESF

INTRODUÇÃO: Os direitos sociais foram conquistados ao longo de séculos, sendo a maioria deles conquistada
no século XX por meio da pressão de movimentos sociais e de trabalhadores. Caracterizam-se por serem
direitos fundamentais e necessariamente sujeitos à observância do Estado. OBJETIVO: Compreender a
atuação do Serviço social na perspectiva do exercício da cidadania e consolidação dos direitos sociais.
METODOLOGIA: Este artigo tem caráter descritivo e bibliográfico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A cidadania é
um processo de organização, participação e intervenção social de indivíduos ou de grupos sociais, em que os
cidadãos passam a ter uma garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a
possibilidade de uma vida plena. No que tange aos direitos sociais, são direitos criados para possibilitar que
os cidadãos tenham as necessidades básicas para uma vida digna, direito à educação, saúde, alimentação,
trabalho, moradia, sua função é reduzir ao máximo as desigualdades que existem, e estão ligados a cidadania,
não bastam apenas estar previstos na lei, mas na prática, sendo assegurados pelo Estado. Nesse sentido, o
assistente social atua na efetivação desse direitos, tendo como parâmetro o código de ética com objetivo de
consolidação do exercício da cidadania, na efetivação e democratização dos direitos para a população.
CONCLUSÃO: Desta forma, podemos concluir que a preocupação com direitos sociais surgiu a partir da
observação da existência das desigualdades sociais que existiam no país, a Constituição de 1988 trouxe mais
atenção a esses direitos, o que consideramos uma grande conquista, porém, deve-se compreender que foi
apenas o início de um longo processo na diminuição das desigualdades, e que a luta pela efetivação plena
desses direitos continua sendo uma bandeira de luta do Assistente social para a construção de uma sociedade
mais justa e igualitária.
PALAVRAS-CHAVE: Cidadania. Direitos Sociais. Serviço Social
__________________________
Luma Karolinne Rodrigues Pacheco
Rua João de Sousa e Silva, 0 - Conjunto Luzia Soares
São Francisco do Maranhão-MA CEP: 65650000 E-mail: lumaduarte88ld@gmail.com
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SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE PÚBLICA: A ATUAL SITUAÇÃO NO BRASIL
Francisco Dayson Duarte Luz-FAESF
Brenda Maria De Sousa-FAESF
Esp.Mônica Da Conceição Ribeiro-FAESF

INTRODUÇÃO: O serviço social, enquanto profissão que atua efetivamente com a garantia e o acesso aos
direitos sociais, tem se deparado, cotidianamente, com situações de descaso, e negação de direitos, no
campo da saúde e o reflexo na população. OBJETIVO Relatar sobre a atuação do Serviço Social frente as
dificuldades da saúde pública e o seu reflexo na violação dos direitos dos cidadãos METODOLOGIA. Estudo
descritivo e bibliográfico. RESULTADO/DISCUSSÃO- A precariedade do sistema público de saúde vêm
comprometendo o atendimento e serviços prestados a população, fazendo com que os indivíduos sejam
lesados nos seus direitos garantidos pela constituição federal do Brasil. Vemos cotidianamente hospitais
super lotados, falta profissionais, medicamento, infraestrutura, e quem sofre é a população, pois apesar da
saúde ser um direito universal, nem todos tem acesso, a negação desses direitos é uma questão social para
o Serviço Social. Nesse sentido, de acordo com a Cartilha Parâmetros para Atuação do assistente social na
saúde (2009, p.15) pensar uma atuação competente e crítica do Serviço Social na área da saúde consiste
estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que lutam pela real efetivação
do SUS; facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da Instituição[...] não se pode
ficar acuado frente aos obstáculos que se apresentam na atualidade, há um leque de alternativas a serem
desenvolvidas por esses profissionais. CONCLUSÃO: Mesmo a saúde sendo um direito social garantido pela
constituição, na prática ainda deixa a desejar, falta estruturação no que tange ao acesso da população as
ações do serviço de saúde, humanização, acolhimento e qualidade. Assim, é de suma importância a atuação
do assistente social frente a essa problemática para que seja amenizada e os direitos sociais dos cidadãos
sejam efetivados.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública. Serviço Social. Sistema Único de Saúde.
__________________________
Francisco Dayson Duarte Luz
Rua São Francisco de Assis, 120 - Vereda Grande
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: daysonduarte7@gmail.com
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CONCEITOS E TÉCNICAS DE PROBABILIDADE PARA “CHUTAR” EM PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO
Alison Vilarinho Pereira Da Costa-FAESF
Ana Carolina Sousa Veiga-FAESF
Bruno Lima Moura-FAESF
Iasmyn Gomes Martins-FAESF
Richimond José Mouzinho Neto-FAESF

O estudo da probabilidade sempre esteve presente na nossa sociedade seja de forma direta ou indireta.
Muitas vezes utilizamos os conceitos básicos de probabilidade no nosso dia-a-dia e não percebemos que
estamos lhe dando com eventos probabilísticos. Quando estamos diante de uma situação e devemos tomar
uma decisão, na maioria das vezes pensamos nas possibilidades de acontecimento (eventos) e agirmos, essa
simples postura intuitiva de pensar e agir são situações claras de probabilidade. O estudo da probabilidade
Segundo Pinho (2015) é um estudo matemático que visa prever chances de determinados acontecimentos.
Dentre os vários fenômenos da probabilidade esse trabalho buscou fazer um estudo sobre os “chutes” de
questões em um concurso publico. Teve como problemática: Numa prova de concurso publico o “chute” ele
deve se basear nos conceitos de sorte ou de probabilidade? È muito comum nos depararmos com alguém
que realizou um concurso e ouvir que ele acertou algumas questões no “chute” atribuindo essa situação a
sorte ou em outros casos ouvir que não acertou nenhuma questão “chutando” que nesse caso não teve sorte.
Diante dessas situações esse trabalho teve como objetivo trazer informações sobre os estudos das técnicas
de “chutes” em concurso publica de forma matemática. Muitas dessas técnicas já veem sendo estudas e
aplicadas em preparatórios de concursos, com intuito de otimizar os acertos. Um estudo de natureza
qualitativa que foi realizado no curso de engenharia civil no modulo III e IV da faculdade de ensino de
Floriano/Pi (FAESF). Como procedimento metodológico foi realizado estudos documentais de cinco gabaritos
de provas de diferentes concursos de diferentes bancas. Como resultados percebemos que os gabaritos
seguem uma relação de proporcionalidade entre o número de questões da prova e o numero de alternativas
e com isso conseguimos criar técnicas de “chutes” de forma probabilística que otimiza o numero de acertos.
PALAVRAS-CHAVE: Chutes. Concurso. Probabilidade.
__________________________
Alison Vilarinho Pereira da Costa
Rua João Chico, 1735 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alissonvilarinho@hotmail.com
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ABORTO COMO QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
Isabelle Feitosa Tomé-FAESF
Gysleia Maria-FAESF
Karther-FAESF
Natália-FAESF

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima, no Brasil, 31% das gestações terminam em abortamento.
Anualmente, ocorrem aproximadamente 1,4 milhão de abortamentos espontâneos e inseguros. (MORAES,
2008). Em 2017, foram feitos 1.636 abortos legais. (FERNADES, 2018). A presente pesquisa tem como
objetivo analisar os dados sobre o aborto no Brasil, a fim de subsidiar ações de saúde pública. A metodologia
adotada foi de cunho bibliográfica e descritiva realizada através da base de dados google acadêmico, no qual
foram analisados 11 artigos publicados e disponibilizados na plataforma do google no período de 2017 a 2018
tendo como palavras chaves: Aborto, saúde pública, dados. O aborto pode ser natural, acidental, criminoso,
legal ou permitido. O Código Penal Brasileiro pune o aborto provocado na forma do auto-aborto ou com
consentimento da gestante (art. 124); o aborto praticado por terceiro sem o consentimento da gestante (art.
125); o aborto praticado com o consentimento da gestante (art. 126). Há uma dificuldade das mulheres em
realizarem um aborto seguro, nas hipóteses em que é permitido por lei, devido à falta de informação, ao
preconceito, ao despreparo dos profissionais da saúde dentre inúmeros fatores que demonstram ineficácia
do estado quanto a questão de saúde das mulheres. (MORAES, 2008) A penalização do aborto não protege
a vida das gestantes e é a quarta causa de óbito materno no Brasil. O aborto é tido como problema de saúde
pública. Dados da Pesquisa Nacional de Aborto, PNA, indicam que no Brasil uma em cada cinco mulheres
com até quarenta anos já fizeram aborto, comumente realizado nas idades que compõem o centro do
período reprodutivo feminino, isto é, entre 18 e 29 anos. (FRIEDE, 2018). Assim, o presente trabalho buscou
contribuir para novas reflexões sobre a abordada problemática, com o intuito de desenvolver uma nova
consciência e tratamento acerca do aborto.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Saúde Pública. Sistema jurídico.
__________________________
ISABELLE FEITOSA TOMÉ
Rua João Ferreira da Cruz, 331 - Taboca
Floriano-PI CEP: 64801290 E-mail: bellefeitosat@gmail.com
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ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL
CRÔNICA
Iandra De Jesus Fontes-FAESF
Mestra Conceição Ceanny Formiga Sinval Cavalcante-FAESF
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Laís Aparecida Da Costa Alves-FAESF
Thalytta Joara Santos-FAESF

INTRODUÇÃO: Insuficiência Renal Crônica é a deterioração progressiva e irreversível da função renal. Pode
ser causada por doenças sistêmica como diabetes mellitus, hipertensão, infecções. OBJETIVO: Relacionar
através do estudo de caso as ações do profissional de enfermagem mediante a insuficiência renal crônica.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso dando enfoque a atuação de enfermagem ao paciente
portador de IRC. RESULTADO E DISCUSSÃO: Histórico de Enfermagem: 1. Identificação: M.V.S; idosa; viúva;
aposentada; Tem um único filho solteiro, com quem reside; possui residência própria; grau de dependência
parcial; alimenta-se bem, seguindo as recomendações de alimentação hipossódica, com boa ingestão hídrica;
Diagnosticada IRC, fazendo hemodiálise continuamente, 3x por semana, sofre de hipertensão, fazendo uso
diário e contínuo de medicação para trata-la. 2. Entrevista e relatos: Sente-se em paz e feliz. Relata que assim
que recebeu o diagnostico de IRC, teve uma resistência em fazer a hemodiálise, mas que depois começou a
aceitar e hoje em dia sente-se bem. Queixa-se de problemas relacionados a fístula. 3. Exame Físico: Encontrase normotensa, normoesfigmo, afebril, eupneica. Estado nutricional normal, mucosas hipocoradas. 4.
Impressões do Entrevistador sobre o Paciente: É comunicativa, emociona-se e exterioriza seus problemas
familiares com facilidade. 5. DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM: Risco de sofrimento espiritual relacionado à
doença crônica; Risco de infecção relacionado à doença crônica, procedimentos invasivos; dor crônica;
Padrão de sono prejudicado; 6. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM: Manter o equilíbrio hidroeletrolítico;
manter o estado nutricional adequado; administrar medicamentos conforme prescrito; oferecer esperança
de acordo com a realidade. CONCLUSÃO: O tratamento da IRC associado à atuação permanente da equipe
de enfermagem multidisciplinar fornece ao portador da doença uma melhor qualidade de vida e sobrevida,
permitindo que este possa viver com mais distinção, aceitando suas limitações de uma forma positiva,
conseguindo absorvê-las à sua rotina.
PALAVRAS-CHAVE: Insuficiência renal crônica; Hemodiálise; Idoso; Enfermagem; Doença crônica
__________________________
Iandra de Jesus Fontes
Rua Coelho Rodrigues, 748 - Ibiapaba
Floriano-PI CEP: 64803030 E-mail: iandra_fontes@hotmail.com
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PRINCIPAIS DIFICULDADES MATEMÁTICAS ENCONTRADAS PELOS ALUNOS NOS PRIMEIROS
MÓDULOS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA FACULDADE DE ENSINO DE FLORIANO (FAESF)
Alison Vilarinho Pereira Da Costa-FAESF
Abrão Ferreira Dos Santos-FAESF
Pâmela Josefina De Macedo Oliveira-FAESF
Victor Siqueira Dos Santos-FAESF
Rovana Shauna Freitas Duarte-FAESF

O ensino de matemática tradicionalmente se caracterizou como um procedimento mecânico, por repetições
e memorizações de fórmulas, muitas vezes sem compreensão por parte dos alunos, sendo vista como uma
matéria difícil, que causa medo e sem relação com a realidade. Infelizmente Essas características culturais
ainda acontecem, seja na educação básica e/ou no ensino superior. A disciplina de matemática no curso de
engenharia civil vem sendo ao longo dos anos enfoque de muitas discussões, entre elas, a busca por sanar as
dificuldades, diminuir os altos índices de reprovação e procura entender e melhorar o ensino e aprendizagem
dos alunos. Nesse sentido muitos alunos acreditam que ao ingressar no curso de engenharia civil irão se
deparar com uma matemática diferente daquela vista durante toda a sua formação básica, esperando um
ensino mais contextualizado, aplicado e direcionado para sua área. Diante do que foi mencionado, essa
pesquisa procura apresentar um estudo sobre a relação dos conteúdos matemáticos no curso de engenharia
civil. Um estudo de natureza qualitativa que visa investigar quais as maiores dificuldades matemática
enfrentadas pelos alunos ao iniciar o curso nos primeiros módulos. Essa pesquisa procurou também trazer
informações sobre a importância da matemática na formação de um engenheiro civil. Como procedimento
metodológico foram realizados um estudo documental do plano de curso, plano da disciplina de matemática,
grade curricular do curso de engenharia civil da Faculdade de Floriano (FAESF) e um questionário com os
alunos dos primeiros módulos da respectiva instituição. Os dados foram coletados e analisados
descritivamente e apontam a relevância teórica e prática que essa disciplina tem para a formação de um
engenheiro civil. Com essa pesquisa conseguimos entender que as maiores dificuldades dos alunos do curso
se apresentam pela falta de base nos conteúdos básicos da matemática.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Engenharia Civil. Matemática.
__________________________
Alison Vilarinho Pereira da Costa
Rua João Chico, 1735 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alissonvilarinho@hotmail.com
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RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS AGENTES PÚBLICOS
Milena Dos Santos Nascimento-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF
Alexilda Nunes De Holanda-FAESF
Simara Nolêto Da Silva-FAESF

O presente trabalho buscou, através de pesquisa bibliográfica, investigar a responsabilidade pessoal dos
agentes públicos frente às infrações cometidas na administração pública. O estudo foi pautado na
Constituição Federal, no seu artigo 37, & 6° e em artigos de Direito Administrativo. O tema escolhido é de
suma importância uma vez que perpassa o interesse da coletividade e da segurança jurídica. Nesse sentido,
prima-se o Direito no referido artigo a responsabilidade objetiva do Estado, onde as pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos são objetivamente responsáveis pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo assegurado, ainda, o direito de
regresso contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou culpa. Na seara administrativa, o servidor
responde pelos ilícitos administrativos definidos na legislação estatutária e que apresentam os mesmos
elementos da responsabilidade civil. Nesse caso, a infração será apurada pela própria administração pública,
que deverá instaurar procedimento adequado a esse fim, assegurado ao servidor o contraditório e a ampla
defesa. Os meios de apuração previstos nas leis estatutárias são os sumários, e o processo administrativo
disciplinar. Na esfera Federal, a lei 8112/90 prevê as penas de advertência, destituição de cargo em comissão,
destituição de função comissionada, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Assim sendo, podese concluir que o Estado é o responsável a responder primeiramente pelos atos de seus agentes;
respondendo estes de forma regressiva pelas infrações cometidas a terceiros, assegurando-se o direito de
uma justiça célere, baseada na seguridade jurídica.
PALAVRAS-CHAVE: AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
__________________________
MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO
RUA PADRE UCHÔA, 1473 - CAIXA D´ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806070 E-mail: milenadossantosnascimento@yahoo.com.br
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MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL: CONCEITO E EFEITOS NO ÂMBITO JURÍDICO.
Hamon Oliveira Leite-FAESF
Cidielson Pereira Dos Santos-FAESF
Tiago De Matos Osório-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

A mutação constitucional consiste em toda e qualquer mudança no significado, sentido ou alcance do texto
da Constituição Federal, de modo que esta mudança não obedeça ao procedimento formal da reforma do
texto constitucional e sem que tenha sido feita alteração de seu texto. O presente trabalho, realizado por
meio de uma pesquisa exploratória e descritiva, de revisão bibliográfica, objetivou analisar os efeitos da
mutação constitucional no âmbito jurídico. Verificou-se que a mutação constitucional se faz cada vez mais
presente no ordenamento jurídico, cabendo ao Supremo Tribunal Federal validar ou não a mudança informal
da Constituição. Os efeitos da mutação constitucional podem ser considerados benéficos ou maléficos à
ordem jurídica. Observou-se que em algumas decisões do STF a mudança no sentido do texto constitucional
chega a ser tão brusca que “cria nova lei”, promovendo um conflito entre o Legislativo e o Judiciário. O caput
do artigo 5º da Constituição tutela os direitos fundamentais “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País”. O entendimento do STF é de que mesmo os estrangeiros não residentes, os apátridas ou aqueles que
estiverem apenas em trânsito no Brasil fazem jus aos direitos fundamentais. Destaca-se também a mutação
do inciso LVII, do mesmo artigo, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. A Suprema Corte entendeu que o início da execução da pena após a
confirmação da sentença condenatória em segundo grau não ofende o princípio da presunção de inocência.
Conclui-se que o efeito vinculante do entendimento do Supremo alcança todo o ordenamento jurídico e que
a mutação constitucional atribui um novo sentido tendo como base as novas realidades a fim de tutelar
situação omissa pelo legislador constituinte, ao tempo em que a interpretação também poderá restringir
direitos garantidos.
PALAVRAS-CHAVE: Mutação Constitucional. Entendimento. Supremo Tribunal Federal.
__________________________
HAMON OLIVEIRA LEITE
RUA FRANCISCO PACHECO, 423 - SAMBAIBA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: hamonleite@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
PARALISIA CEREBRAL
Euller Daniel Da Silva Nascimento-FAESF
Alyane Osorio Rocha-FAESF
Franciel Lima Moura-FAESF

RESUMO
Introdução: A paralisia cerebral (PC) é a causa mais comum de deficiência física grave dentre a variedade de
distúrbios que prejudicam seriamente o desenvolvimento da função motora na infância. É descrita como um
grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e postura atribuído a um distúrbio não
progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para
limitações no perfil de funcionalidade da pessoa Objetivo geral: Verificar as alterações provocadas pela
fisioterapia na estimulação de paciente com PC. Objetivos específicos: Abordar os fatores que influenciam
na estimulação da fisioterapia em crianças e adolescente com paralisia cerebral; Verificar a importância da
fisioterapia; Identificar condições do SUS no tratamento; Metodologia: Foi realizado um levantamento
bibliográfico por meio de bancos de dados eletrônicos, como ScienceResearch e Google acadêmico, nos quais
foram achados 14 artigos relacionados e os questionamentos de autores: ZANINI – Paralisia Cerebral: causas
e prevalências; LEITE & PRADO - Paralisia cerebral Aspectos Fisioterapêuticos e Clínicos; encontrados no ano
de 2018. Tendo como descritores: Paralisia Cerebral. Atenção básica. Criança. SUS. Resultados: Nos estudos
abordados, notou-se que a Fisioterapia, na estimulação precoce, evidencia estímulos que terá um feedback
positivo contribuindo para o aprendizado motor obtendo, assim, um efeito mais próximo possível do
desenvolvimento típico. Considerações Finais: Esse estudo permitiu compreender que a Fisioterapia na
estimulação precoce tem grande importância no desenvolvimento motor das crianças e adolescentes com
PC. Dessa forma, este trabalho torna-se de grande importância e impacto para a sociedade, instigando a
produção de novas pesquisas, incluindo a de campo.
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia Cerebral. Atenção básica. Criança. SUS.
__________________________
EULLER DANIEL DA SILVA NASCIMENTO
RUA FRANCISCO ABREU ROCHA, 998 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800124 E-mail: eullerdaniel_nasc@outlook.com
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IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO PARA INFECÇÕES POR ESCHERICHIA COLI NO
TRATO URINÁRIO
Maísa De Sousa Nunes-FAESF
Ingrid Moura Reis-FAESF
Cardene De Andrade Oliveira Guarita-FAESF
Marilene De Sousa Lira-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

A infecção do trato urinário (ITU) é caracterizada pela presença de micro-organismos no trato urinário, e sua
prevalência varia de acordo com o sexo e idade dos pacientes. Existem cepas de Escherichia coli (E. coli)
patogênicas, que provocam infecções e doenças como a infecção urinária. Objetivou-se com o estudo
enfatizar a importância do diagnósico e tratamento para tratar infecções no trato urinário provocadas pela
E. coli. Realizou-se revisão sistemática utilizando-se bases de dados na web através de artigos científicos
compreendidos no período de 2013 a 2017, bem como livros de referência em microbiologia que tratam
sobre a temática. Os estudos demonstram que as infecções no trato urinário estão divididas em superiores
e inferiores, sendo as superiores as infecções dos rins (nefrite ou pielonefrite) e ureteres (ureterite), e as
inferiores as infecções da bexiga (cistite), uretra (uretrite) e, nos homens, da próstata (prostatite). As mais
comuns patologias acometidas por E. coli são cistite, nefrite e pielonefrite. O primeiro diagnóstico
laboratorial a ser realizado é o microscópio da urina e para a identificação bacteriana causada da ITU é
necessária a realização da cultura de urina, isolamento e identificação bioquímica da bactéria. O tratamento
é feito por meio do uso de antibióticos, sendo este normalmente escolhido de acordo com o resultado da
urocultura. A duração do tratamento varia de acordo com o tipo de infecção urinária e o antibiótico de
escolha. É de extrema importância que o tratamento seja realizado por completo, de acordo com a prescrição
do médico, para evitar recidivas. O diagnóstico laboratorial através da realização da cultura de urina é
determinante para a escolha e duração do tratamento, bem como a identificação precisa do patógeno
causador da infecção e efetividade do tratamento farmacológico.
PALAVRAS-CHAVE: E. coli, Diagnóstico, Tratamento, Microbiologia.
__________________________
Maísa de Sousa Nunes
RUA TREZE DE MAIO, 269 - Alto da cruz
FLORIANO-PI CEP: 64803320 E-mail: MAISALUANNA@GMAIL.COM
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A ENGENHEIRA CIVIL NO MERCADO DE TRABALHO
Rovana Shauna Freitas Duarte-FAESF
Alison Vilarinho Pereira Da Costa-FAESF
Geraldo Pereira Da Silva Neto-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF
Sebastião Nogueira De Araujo Costa Neto-FAESF

Vivemos ainda numa sociedade machista onde não existe equidade entre homens e mulheres no mercado
de trabalho, principalmente em setores culturalmente dominados por homens, tais como nas áreas de
engenharia e ciências exatas. Dentre essas áreas, destacamos a engenharia civil, que sempre foi vista como
uma atividade de força, com trabalhos braçais não tradicionais as mulheres, um mito criado pelos homens
com intuito de “proteger” as mulheres desse ambiente e não oferecer um espaço com demandas capazes de
equilibrar o trabalho e a família. Essa realidade se torna ainda mais preocupante quando comparamos não
somente o percentual de trabalhadores homens e mulheres da construção civil, mas também a discrepância
das suas remunerações. Diante desses fatos, como é distribuído entre homens e mulheres o mercado de
trabalho da engenharia civil no município de Floriano/PI? Para responder esta questão, realizamos uma
pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, com o objetivo de averiguar as percepções dessas mulheres
relacionadas ao mercado de trabalho na área da engenharia civil e levantar dados acerca do percentual de
homens e mulheres do respectivo mercado de trabalho no referido município. Para alcançar os objetivos
aplicamos um questionário aberto a duas profissionais da área do referente município e fomos ao CREA (
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) levantar junto a sua base de dados informações referente ao
quantitativo de profissionais da área de engenharia civil. Utilizamos como fundamento teórico estudos
acerca da temática realizados por Lombardi (2006). Os dados coletados foram analisados descritivamente e
os resultados apontaram que o percentual de mulheres que atuam como engenheira civil é muito pequeno
comparado ao número de homens, e que as engenheiras entrevistadas relataram a existência de
discriminação no mercado de trabalho pelo fato de serem mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Mulheres. Engenharia. Construção Civil.
__________________________
Rovana Shauna Freitas Duarte
AV. Nacor da Costa Ribeiro, 313 - Do Campo
Barao de Grajau-MA CEP: 65660000 E-mail: rovanafreiartte@gmail.com
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CANDIDOSE ORAL EM PESSOAS COM VÍRUS HIV: REVISÃO DE LITERATURA
Manoel Dias De Carvalho Júnior-FAESF
Igor Micael De Sousa Borges-FAESF
Breno Samuel Siqueira Cipriano-FAESF
Ingrid Macedo De Oliveira-FAESF

Introdução: A candidíase ou candidose é uma doença decorrente principalmente, de infecção da microbiota
normal causada por fungos do gênero Candida, em especial pelo Candida albicans. A candidose bucal
manifesta-se clinicamente como infecções agudas ou crônicas sendo dos tipos pseudomembranosa,
eritematosa ou hiperplásica. A patologia é comum, acomete crianças nas primeiras semanas de vida;
pacientes com doenças imunossupressoras e idosos que utilizam prótese dentária. A candidíase oral é uma
das doenças oportunistas mais fortemente associadas à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV) e precisa ser de domínio do Cirurgião-dentista. Objetivo: Realizar um levantamento na literatura sobre
a presença e características da candidose oral em pessoas com vírus HIV. Metodologia: Realizou-se busca
eletrônica nas bases de dados SCIELO e Periódicos CAPES no período de 2000 a 2017, utilizando os descritores
cândida, infecção por HIV e odontologia. Publicações estruturalmente incompletas e fora da temática da
Odontologia foram excluídas. Resultados: A Síndrome da imunodeficiência adquirida atinge diversas faixas
etárias e a via de contágio mais comum é a sexual. Muitos pacientes com a doença apresentam lesões bucais,
sendo a candidíase a mais prevalente (59,10%), do tipo pseudomembranosa e acometendo
preferencialmente o palato duro e mole, a mucosa facial e labial, segundo estudos. O uso de álcool e tabaco
aumenta os riscos. Outras lesões bucais presentes são a leucoplasia pilosa (19,5%), gengivite (16,70%) e
queilite angular (14,15%). O Cirurgião-dentista é principal profissional responsável pelo diagnóstico bucal e
deve prescrever além de antifúngicos, mudança de hábitos e a adequada higienização para redução de
recidivas. Conclusão: Concluiu-se que a candidose oral é de fato uma das infecções mais presentes em
pacientes com HIV. O exame bucal e o diagnóstico precoce dessa condição em pacientes infectados pelo vírus
da Imunodeficiência humana são fundamentais para o tratamento imediato, saúde geral e qualidade de vida
dos mesmos.
PALAVRAS-CHAVE: Cândida.Infecção por HIV.Odontologia.
__________________________
Manoel Dias de Carvalho Júnior
Avenida Cândido Nolêto, 1528 - Marajá
Paraibano-MA CEP: 65670000 E-mail: juniordiascarvalho@hotmail.com.br
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DIREITOS DA PERSONALIDADE: QUESTÃO DA IMAGEM
Laisi Barbosa De Sousa-FAESF
Vitória Regina Gomes Monteiro Mota-FAESF
Isabella Alvez Procópio-FAESF
Isabelle Feitosa Tomé-FAESF

INTRODUÇÃO: A imagem é um direito que resguarda a vida privada e íntima das pessoas. Uma fotografia
divulgada e publicada sem autorização poderá ferir a honra e moral, muitas vezes, imagens são reproduzidas
sem o consentimento dos retratados, ainda que sejam figuras públicas, isto não lhe tira o direito à
privacidade. OBJETIVO: Analisar as teorias que os autores possuem sobre esse tema, bem como a lei seca, e
entender como ambas são aplicadas em casos concretos e retratadas em artigos científicos. METODOLOGIA:
Esse estudo se fundamentou em pesquisa bibliográfica, exploratória, usando técnicas de revisão de
literatura. Foram empregados artigos científicos, sites da internet e o Código Civil. DISCURSSÃO: Foi
constatado que a partir do século XX, com o avanço constante das tecnologias, a imagem, bem jurídico
personalíssimo, tornou-se vulnerável. Devido principalmente aos meios de comunicação, ela passou a ser
comercializada, para venda e propaganda de alguns produtos. Outra adversidade surgiu, a divulgação e
captura indevida da imagem, muitas vezes sem a autorização do seu titular. Em virtude disso, teve-se a
necessidade do surgimento de normas doutrinarias e da lei seca, para salvo-guardar esse direito. Como
exposto no artigo. 20, do código civil, salvo se autorizadas, a exposição ou a utilização da imagem de uma
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento, se lhe atingirem a honra, a boa fama, ou a
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Levando-se em
consideração esses aspectos é imprescindível que todos se conscientizem a respeito do uso apropriado de
suas redes sócias ou qualquer veiculo de comunicação, tendo a total consciência dos conteúdos
compartilhados e a quem tais materiais são direcionados.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMAGEM. TECNOLOGIA
__________________________
Laisi Barbosa de Sousa
Rua Orlando Rodrigues, 251 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808470 E-mail: laisibarbosa.18@gmail.com
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DIREITO ADMINISTRATIVO
PRINCÍPIOS E REGRAS

Jeonisio Lopes Dos Reis-FAESF
Adelmar Ferreira De Sousa-FAESF
Eliane Mendes Dos Santos-FAESF
Heliuvan Aires Da Silva-FAESF
Joffreson Santos-FAESF

O Direito Administrativo é um dos ramos do direito público que visa tutelar a organização e o exercício das
atividades
do
estado
na
busca
pelo
interesse
da
coletividade.
Definição: o Direito Administrativo é o conjunto das normas jurídicas de Direito Público que disciplinam as
atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e a organização e o
funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho.
Neste trabalho abordaremos sobre princípios e regras, suas características e diferenças
1. Introdução
O Direito é composto por normas jurídicas, ordens provenientes do Estado e dirigidas aos indivíduos para
que façam ou deixem de fazer alguma coisa.
As normas dividem-se em duas categorias básicas: os princípios e as regras, que se diferenciam por uma série
de características conforme abaixo:
a) Nível de abstração: os princípios são utilizados em diversas situações, enquanto que as regras incidem
apenas sobre uma situação específica;
b) Importância: os princípios são o fundamento de cada um dos ramos do Direito, enquanto que as regras
são originadas e subordinadas aos princípios;
c) Resolução de antinomias (conflitos entre normas): os princípios devem ser sempre compatibilizados entre
si, enquanto que, ocorrendo regras com disposições contraditórias, uma delas deve ser extinta (revogada ou
anulada);
d) Aplicabilidade: devido ao seu elevado grau de abstração, os princípios geralmente não têm incidência
imediata em casos concretos, sendo necessária a intermediação das regras.
2. Princípios constitucionais explícitos.
2.1 Legalidade
O conjunto de normas vigentes no território nacional deve obedecer a uma escala hierárquica, segundo a
qual as normas de hierarquia inferior somente são válidas se estiverem de acordo com as normas que lhes
são superiores.
Impessoalidade

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo
__________________________
Jeonisio Lopes dos Reis
Rua Coronel João Ribeiro de Carvalho Filho, 631 - Vila Nova
Amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: leonysio@bol.com.br
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MUDANÇAS DE PARADIGMAS NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM)
Caroline De Sousa Barros Lima-FAESF
Mateus Gonçalves Bastos-FAESF
João Marcelo Cruz De Sousa-FAESF
Ingrid Macedo De Oliveira-FAESF
Suelen Aline De Lima Barros-FAESF

Introdução: Nos últimos anos, a literatura a respeito da disfunção temporomandibular (DTM) vem ganhando
cada vez mais espaço nas pesquisas odontológicas. O principal fator etiológico da DTM era atribuído a alguma
anormalidade na oclusão levando a tratamentos reversíveis como uso de placas e irreversíveis na tentativa
de uma reorganização morfológica dentária que resultasse na cura do paciente. Não obstante, as evidências
científicas mais recentes têm demonstrado através de estudos com desenhos metodológicos bem
elaborados que a DTM está menos ligada a questão oclusal e se relaciona mais fortemente com outros
fatores, como: aspectos psicológicos e psicossociais, sensibilidade à dor e a influência da genética. Objetivo:
O objetivo do presente trabalho é fazer uma revisão da literatura sobre o tratamento da DTM na odontologia
e comparar as distintas abordagens de tratamentos que eram preconizados em comparação com a
abordagem atual. Metodologia: Foi feita uma revisão de literatura no banco de dados Google Acadêmico
com a palavra-chave “Disfunção temporomandibular” e 5 artigos publicados entre 2013-2018 em português
foram colhidos, lidos e analisados. Discussão: Os estudos mostram que houveram mudanças na condução
dos tratamentos de pacientes que apresentavam DTM. O tipo de tratamento adotado era muitas vezes o
irreversível como cirurgias ortognáticas, tratamentos ortodônticos e ajustes oclusais. O que é preconizado
hoje é que se faça um tratamento multidisciplinar como acompanhamento psicológico, bem como
recomendações de terapias ocupacionais e de exercícios aeróbicos. A intervenção do cirurgião-dentista passa
a ser no diagnóstico dessa condição, na realização de um tratamento paliativo como a confecção de placa
miorelaxante a fim de proteger os dentes e relaxar a musculatura, além da prescrição de ansiolíticos para
diminuir quadros de ansiedade. Conclusão: Uma conduta multidisciplinar ao paciente com DTM é essencial,
para reequilibrá-lo emocionalmente e retornar a harmonia no sistema estomatognático.
PALAVRAS-CHAVE: Transtornos.da.Articulação.Temporomandibular.
__________________________
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ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO TRABALHISTA
Simara Noleto Da Silva-FAESF
Alexilda Nunes De Holanda-FAESF
Milena Dos Santos Nascimento-FAESF
Arnaldo Messias Da Costa-FAESF

Este trabalho constitui um estudo sobre o ônus da prova. A escolha do tema decorreu das principais
características do ônus da prova com relação ao processo trabalhista. Baseando-se em sua natureza,
conceitos, princípios e meios de prova. Sabemos que o ônus da prova é a responsabilidade atribuída à parte
para produzir uma prova e que, uma vez não desempenhada satisfatoriamente, traz, como consequência, o
não reconhecimento, pelo órgão jurisdicional. Da existência do fato que a prova destina-se a demonstrar. O
artigo tem como objetivo relatar a importância do ônus da prova no Direito Processual do trabalho e explanar
o que é prova, a inversão do ônus da prova e ainda se a inversão do ônus da prova fere ou não o principio da
igualdade preconizada na norma do artigo 5° da Constituição Federal de 1988. A metodologia utilizada foi à
bibliografia e os princípios que regem o processo do trabalho. Concluiu-se através dos estudos o empregador
tem que provar o ônus, o mesmo é utilizado para convencer o juiz sobre suas pretensões com o intuito de
alcança a verdade real dos fatos alegados pela parte, contribuindo assim na formação da convicção do juiz
da existência sobre determinado fato, assegurando-se o direito de forma correta e igualitária, sendo
relevante, pois o seu conhecimento pelas partes no processo indica qual será a prioridade em levar as provas
para o processo e a probabilidade de êxito em uma demanda e analisando se a prova e a inversão do ônus
probatório estão de acordo e normas dos princípios constitucionais.
PALAVRAS-CHAVE: Ônus da prova. Principio da igualdade. Provas
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REFORMA TRABALHISTA E A NOVA FIGURA DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL
Jeonisio Lopes Dos Reis-FAESF
Luan Carlos Dos Santos Brandao-FAESF
Cassiano Rodrigues-FAESF
Adelmar Ferreira Dos Santos-FAESF
Arnaldo-FAESF

A chegada da Lei 13.467/2017, conhecida como “Reforma Trabalhista”, que alterou agudamente a CLT,
inseriu no ordenamento jurídico uma série de inovações, das quais muitas ainda são pouco exploradas. Uma
delas certamente se encontra na criação de um novo processo para homologação de acordo extrajudicial.
É indispensável tornar visível que antes da nova legislação, a Justiça do Trabalho somente admitia homologar
acordos para solucionar as ações que já estavam ajuizadas. Eventual acordo extrajudicial firmado entre
empregado e empregador somente valia entre as partes, podendo ser, como no mais das vezes, rediscutido
em
juízo,
ou
seja,
sem
que
existisse
segurança
quanto
ao
avençado.
Por coerência e a fim de evitar conluios e fraudes, a lei veda em seu texto a possibilidade de que as partes
estejam assistidas pelo mesmo advogado ou pela mesma sociedade de advogados, sendo permitido, por
outro lado, que o trabalhador conte com a assistência do advogado do sindicato da sua categoria.
Vale elucidar que o juiz não tem qualquer obrigação em homologar o acordo extrajudicial que lhe é
submetido, tratando-se de uma faculdade que dependerá da análise de cada caso concreto.
Caso compreenda desnecessária a audiência, o juiz poderá proferir sentença homologatória de pronto ou,
ao contrário, caso entenda que os termos propostos são inadmissíveis ou ilegais, irá proferir sentença que
recusa a homologação. Nesse caso último, o juiz é obrigado a indicar os fundamentos pelos quais deixou de
homologar o acordo apresentado e, nessa hipótese, as partes podem apresentar recurso ordinário para que
o Tribunal Regional competente reanalíse o caso e proceda à homologação.
Bibliografia
https://jus.com.br/artigos/68632/a-reforma-trabalhista-e-a-nova-figura-da-homologacao-de-acordoextrajudicial
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/reforma-trabalhista/reforma-trabalhista-e-o-novoacordo-extrajudicial-13032018
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BALANÇO SOCIAL:UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE TRASPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO
TERCEIRO SETOR
Lucas Daniel Dantas Furtado-FAESF
Luzilene De Sousa Silva-FAESF
Francisca Joseane Costa-FAESF
Camila Silva Dos Santos-FAESF
Bárbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

O artigo trata de uma abordagem ao balaço social levando em consideração os stakeholders no terceiro
setor. Buscando desde a sua evolução da contabilidade até os estudos da contabilidade social, mostrando
que em todo o seu desenvolvimento ao logo do tempo a transparência se tornava essencial no balanço, além
da prestação de conta pelas empresas do terceiro setor. O balanço social é um documento único que traz as
principais informações assim possibilitando uma avaliação das situações para que a empresa possa torna
uma decisão coesa e correta, com isso a compreensão dos projetos e ações sociais ficam mais claras. A
accountability refere-se a transparência e prestação de contas aonde devem ocorrer em todas as instituições
do terceiro setor com ou sem fins lucrativos, demostrando que a claridade dos documentos contábeis é de
suma importância para obtenção da vivencia da empresas através do balaço social. As entidades no Brasil
tem um papel muito importante na sociedade, através das ações sociais e filantroficas, lembrando que estas
entidades por ser sem fins lucrativos tem dificuldades para sobrevivências das instituições. Um grande
transtorno que o balanço social encontra e a questão que o mesmo deve ser publicado, gerando uma
polemica sobre a sua obrigatoriedade. Tendo como objetivo a identificação das informações do terceiro setor
nas elaborações do balaço social, utilizando o procedimentos de pesquisa bibliográfica, sendo analisados
artigos, livros, revistas, sites e leis. O artigo tem como suma a verificação que o assunto proposto pode ser
utilizado como elemento de estrategia de uma empresa.
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro setor. Balanço social. accountability. prestação de contas. stakeholders.
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GRUPO DE CESSAÇÃO AO TABAGISMO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Roseane Luz Moura-Uespi
Georgette Carnib De Sousa-FAESF

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde estima que um terço da população mundial adulta seja
fumante. Nesse contexto, o Ministério da Saúde, organizou o Programa Nacional de Controle do Tabagismo.
OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Piauí
(UESPI) junto ao grupo de tabagismo inserido no contexto de uma Equipe de Saúde da Família.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência com abordagem qualitativa,
realizado em Julho de 2018, na Unidade Básica de Saúde Belinha Nunes em Picos-PI, subsidiado pelos estágios
da disciplina Saúde do Adulto e Idoso I, do curso de Enfermagem-UESPI. O encontro foi mediado por
acadêmicos acompanhados pela docente e Enfermeira da ESF, utilizou-se como metodologia para o último
encontro do grupo, uma roda de conversa entre dois dos cinco pacientes cadastrados, por serem os únicos
que conseguiram parar de fumar, através da terapia de reposição de nicotina, o adesivo transdérmico. A
princípio foi realizada uma dinâmica motivacional, seguida de uma prática educativa voltada à promoção da
autonomia e reflexão crítica dos participantes relacionada à cessação de fumar. Relatos da experiência
vivenciada no decorrer do acompanhamento, como dificuldades, anseios e expectativas, findadas por
gratidão e contentamento ao conseguirem efetivar o término da terapêutica, tanto por parte dos pacientes
como pela equipe de saúde, encerraram a atividade. RESULTADOS: Contudo, verificou-se que, apesar da
procura e oferta periódica dos grupos de tratamento, grande parte não completam as sessões, devido
dificuldade na persistência e mudança dos hábitos de vida. No entanto, os que conseguiram cessar o hábito
de fumar, relataram melhora da qualidade de vida, relacionamento familiar e social. CONCLUSÃO: O avanço
dessa situação está relacionado à educação da população, além do aperfeiçoamento das táticas de combate
que contribuem e colocam em risco o processo de tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Tabagismo. Relato de Experiência. Promoção da Saúde.
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BALANÇO SOCIAL COMO INSTRUMENTO DE INFORMAÇÃO PARA SOCIEDADE
Juscélio da Silva Carvalho-FAESF
Romulo Saraiva Mota-FAESF
Rogerio Pereira-FAESF
Jeferson-FAESF

Resumo
A responsabilidade social e ambiental ganhou no século XX, sendo promovidos inúmeros estudos por parte
das mais diversas áreas do conhecimento. O escopo do estudo abrange o Balanço Social, em Institutos de
Ensino Superior, desenvolvido a partir do modelo estabelecido pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas. Em termos metodológicos é um estudo descritivo, com análise documental e abordagem
qualitativa. Nos resultados da análise do Balanço Social, Ficou evidenciado que a Universidade Federal está
se expandindo, mas deve tomar cuidado com as necessidade acessórias.Em decorrência de inúmeros
movimentos sociais em favor da sustentabilidade, questões relacionadas á responsabilidade social e
ambiental ganharam destaque neste último século, promovendo inúmeros estudos por parte das mais
diversas áreas do conhecimento. Nesse aspecto, observasse-se o envolvimento de toda a sociedade na busca
por caminhos que desenvolvam e indiquem soluções nesse processo. Essa tônica é descrita por Cavalcanti
(2006), ao afirmar que, mesmo o bem-estar social sendo um dever do estado, por ser um direito do cidadão,
a participação dos outros atores é sempre bem vinda. Toda a sociedade tem responsabilidade social passa a
ser um dever moral de pessoas físicas ou jurídicas. Observa-se que as entidades socialmente responsáveis,
orientadas por valores éticos e cidadania, têm procurado contribuir para alcançar esses deveres previstos na
Carta Magna, como forma de atender aos anseios da sociedade e garantir seu próprio desenvolvimento. As
instituições pública s mesmo que não foquem os lucros, também devem ta atentas á preservação do meio
ambiente. O instrumento útil na geração de informações para processo decisório governos, em todas as suas
esferas( federal, estadual e municipal
PALAVRAS-CHAVE: Balanço Social. Responsabilidade Social. Universidade Pública.
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AÇÕES POSSESSÓRIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
Milena Dos Santos Nascimento-FAESF
Solano Da Fonseca Neto Mousinho-FAESF
Alexilda Nunes De Holanda-FAESF
Simara Nolêto Da Silva-FAESF

O presente trabalho busca mostrar as características essenciais das ações possessórias, bem como diferenciar
os procedimentos a serem realizados em cada uma das situações, sejam elas nas ações de Manutenção e
Reintegração de posse ou no Interdito Proibitório. Seja, para cada lesão sofrida, respectivamente, a turbação,
o esbulho e a ameaça iminente de esbulho ou turbação O tema recorrente, presente desde a antiguidade,
continua tendo relevância no contexto atual, visto que as ações possessórias tutelam jurisdicionalmente o
Instituto da Posse. Baseado em uma pesquisa bibliográfica, através de doutrinas e artigos científicos, o estudo
pôde evidenciar que a diferença entre posse nova e posse velha se dá pelo cumprimento ou não do prazo de
um ano e um dia, destacando-se os procedimentos a serem seguidos. O Novo Código de Processo Civil dispõe
sobre estas ações, atribuindo-se à posse nova o procedimento especial, enquanto para a posse velha, o
procedimento comum. É interessante notar a natureza dúplice das ações possessórias, característica esta
que garante ao réu o poder de ter a mesma tutela perseguida pelo autor bastando, para isso, contrapor em
sua contestação. Com isso, pode-se concluir que as ações possessórias são instrumentos legais para a
propositura de ações que tutelam o Instituto da Posse, sendo regidas por procedimentos que dependem de
cada situação envolvida, seja com a denominação posse velha ou posse nova com o determinado
procedimento, seja ele comum ou especial, mas sempre tutelando uma garantia de direito. O direito tutelado
requer da justiça uma célere atuação, baseada na garantia dos direitos fundamentais.
PALAVRAS-CHAVE: AÇÕES POSSESSÓRIAS. POSSE VELHA.POSSE NOVA.
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A FEDERALIZAÇÃO DOS CRIMES GRAVES CONTRA OS DIREITOS HUMANOS.
Elizângela Maria Brito E Silva-FAESF
Charliane De Holanda Pessoa-FAESF
Darquiane Araújo Duarte-FAESF
Nilça Mara Queiroz-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF

Resumo:
A federalização dos crimes graves contra os Direitos Humanos, também conhecido como (IDC), Incidente de
Deslocamento de Competência,criado pela modificação do artigo 109 da CF, através da EC nº 45, de 2004
denominada de reforma do judiciário, que cuida da competência dos juízes federais.
O IDC é a possibilidade de que o julgamento que envolva um caso de crime grave contra os direitos humanos,
seja transferido da justiça estadual para a justiça federal.É um mecanismo de índole processual penal,
introduzido na CF pela Emenda 45, de 2004, em nome da prevalência dos direitos humanos e da própria
dignidade da pessoa humana, para que sejam efetivamente cumpridas as obrigações assumidas pelo Brasil,
em tratados internacionais de direitos humanos, visando-se a idônea persecução à punição dos
transgressores (CF, artigo 109, § 5º) sendo utilizado no Brasil, pela primeira vez no caso do homicídio da
missionária Dorothy Stang, no Pará, em 2005.
Quando os órgãos persecutórios se mostrarem inoperantes no seu poder-dever de apuração idônea, integra
e eficaz ao respectivo processamento, viabiliza-se, o deslocamento de competência da seara estadual à
federal, mas ,para tal ,o caso deve ter os requisitos basilares: a) grave violação de direitos humanos; b)
necessidade de assegurar o cumprimento, pelo Brasil, de obrigações decorrentes de tratados internacionais
dos quais o Brasil seja signatário c) incapacidade- oriunda de que a justiça estadual seja considerada viciada
ou cooptada.
Portanto, o IDC garante a proteção dos direitos fundamentais das vítimas, que tiveram seus direitos
individuais gravemente violados pelo Estado,e assegurar o interesse público da persecução criminal, para
redução da impunidade. O constituinte derivado não reduziu a esfera de proteção dos direitos do cidadão,
mas sim a ampliou por meio de um novo instrumento garantidor, o incidente de deslocamento de
competência.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos. Proteção.Garantia.Competência. Justiça.
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AS PERSPECTIVAS DA PROFISSÃO CONTÁBIL NOS DIAS ATUAIS
Bruno Santana Dias E Pereira-FAESF
José Wilson Ribeiro Almeida-FAESF
Janilson Ferreira Santiago-FAESF

Este trabalho é resultado de um estudo bibliográfico realizado na disciplina de Teoria da Contabilidade, onde
objetivou-se demonstrar as perspectivas da profissão contábil nos dias atuais, está que cada dia mais precisa
de adaptar aos avanços do mercado, para que este possa alcançar com êxito todos os desafios que sua
carreira profissional pode apresentar.
Com o avanço tecnológico e a globalização as sociedades viveram a expansão do comércio, como de diversos
outros aspectos referentes a área contábil. Nas empresas, cada dia mais vê-se como necessário a participação
de um profissional que esteja apto e tenha conhecimento de como o mercado estará difundido diante das
diversas questões que envolvem não somente ao controle das contas pela empresa, mas de como o mercado
se desenrola por meio com a sociedade.
A contabilidade é uma área profissional que tem se tornado cada vez mais atual de acordo com as novas
demandas existentes no meio comercial, como a inserção da tecnologia no mercado, as variações das bolsas
de valores, a inflação, entre outros. Todas estas são fatores que o profissional da área contábil deve ter
conhecimento para que consiga ter abrangência em sua atuação com êxito.A profissão contábil é importante
diante dos novos contextos, para que as empresas consigam acompanhar este avanço, consiga desenvolver
estratégias para se situar dentro destes avanços. Para que as empresas consigam obter este desempenho,
elas precisam contar com o apoio do profissional contábil, o qual desenvolve serviços de acompanhar nos
desenvolvimentos de estratégias para se situar diante das demandas do mercado.
PALAVRAS-CHAVE: perspectivas, profissão contábil, atualidade.
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SATISFAÇÃO DOS PACIENTES INTERNADOS EM RELAÇÃO ÁS DIETAS OFERECIDAS EM HOSPITAL
PÚBLICO DE OEIRAS-PI.
Luana Pereira De Carvalho-FAESF
Maria Neyara Silva Ramos Sá-FAESF
Cristiane Pinheiro Mendes Fontes-FAESF
Izabela Paixão De Souza Mouzinho-FAESF
Barbara Pereira Da Costa-FAESF

Introdução: Ter uma alimentação saudável e individualizada é essencial para garantir todos os nutrientes que
o corpo precisa, e isso vale ainda mais para um paciente internado. Com isso, é importante que se tenha um
cardápio com quantidades e qualidades variáveis de alimentos, em que, a cor, o tempero, cortes e a técnica
de preparo despertem a atenção para a preparação das refeições. Objetivo: A pesquisa teve como objetivo
identificar a satisfação dos pacientes internados em relação ás dietas oferecidas em hospital público de
Oeiras-PI. Método: A amostra foi constituída por 15 pacientes internados a mais de dois dias, de ambos os
sexos, na faixa entre 18 a 80 anos de idade. Como ferramenta de pesquisa, foi realizada uma entrevista
utilizando um questionário composto por perguntas a respeito da visão do paciente sobre as principais
características sensórias dos alimentos e a satisfação sobre ás dietas oferecidas. Resultados: Os resultados
apontaram que os pacientes estavam insatisfeitos com ás dietas oferecidas, e que 100% dos pacientes
afirmaram que a aparência das refeições era o fator mais desagradável, relatando que não havia nenhum
meio de rastreamento sobre suas preferências alimentares, no qual, 6 (40%) pacientes afirmaram que
durante o período que estavam internados rejeitaram uma das refeições, e 9 (60%) pacientes relataram que
não rejeitaram as refeições servidas no hospital. Dos 40% dos pacientes que rejeitaram ás dietas, 3 (50%)
comentaram que os motivos estavam relacionados com a preparação, já 2 (33%) pacientes afirmaram que a
monotonia foi o motivo da rejeição e somente 1 (17%) relatou que estava relacionado com sua situação
clínica. Considerações finais: Foi possível concluir, que a avaliação da dieta hospitalar deve ser realizada de
forma contínua e abrangente, para que os fatores que influenciam na satisfação dos pacientes possam ser
detectados e modificados antes que comprometam sua recuperação.
PALAVRAS-CHAVE: Satisfação. Dietas hospitalares. características sensoriais. Alimentação.
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FAKE NEWS: UMA INTERFERÊNCIA NA COMUNICAÇÃO COM O FUTURO.
Tiago De Matos Osorio-FAESF
Cidielson Pereira Dos Santos-FAESF
Hamon Oliveira Leite-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

A partir do surgimento da rede mundial de computadores e da utilização intensificada dessa tecnologia,
através dos aplicativos de mensagens instantâneas e devido a facilidade para se inserir nesta realidade
virtual, tem se desenvolvido uma sociedade refém das informações em tempo real. Neste cenário surgem as
chamadas Fake News, que em português significa notícias falsas, cujo conteúdo busca chamar a atenção para
alguma situação para desinformar, ou até mesmo para a obtenção de vantagem, seja de cunho econômico
ou político, mas que no todo ou em parte são sabidamente falsas. O presente trabalho objetivou analisar as
diferentes formas de criação, propagação e os impactos causados na formação do intelecto das pessoas
submetidas a essas informações sem nenhuma credibilidade. Tratou de uma pesquisa exploratória e
descritiva utilizando-se da técnica de revisão de literatura através de análise bibliográfica realizada em base
de dados encontrados na web, documentos e textos referentes ao tema abordado. Verificou-se que as Fake
News podem ser criadas por qualquer pessoa que não tenha preocupação com a obediência a qualquer
princípio. A maneira como são transmitidas apresentam indícios que as caracterizam como notícias falsas. A
mudança na maneira de materialização da notícia apresenta-se como o motor que impulsiona a origem desse
tipo de informação, pois a dinâmica favorece a alteração de uma mensagem verdadeira tornando-a falsa
quase que instantaneamente, com a mesma rapidez que é gerada, basta um simples dispositivo eletrônico
para que ela atinja o objetivo desejado. O resultado é uma sociedade que não desenvolve o senso crítico
diante de problemas relevantes, que devem ser discutidos com bastante rigor nos campos político,
educacional, e social, tal comportamento não nos conduz a buscar a fonte, o fato e a veracidade de tais, nos
levando contribuir para o êxito de quem as produziu.
PALAVRAS-CHAVE: Fake News. Informação. Tecnologia
__________________________
TIAGO DE MATOS OSORIO
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SA, 2161 - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64808265 E-mail: matsso9@hotmail.com
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A CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMAS
Daniel Barbosa Leal Pereira-FAESF

No presente trabalho, observa-se que a legalização do porte de armas é caracterizada por ser uma prática
ilícita que se efetua no âmbito nacional no qual a população, por conta da falha na segurança pública acaba
por querer se proteger de uma forma ilegal. A violência, que atinge a todos enquanto sujeitos e vítimas,
atinge também a população do campo, sobretudo os trabalhadores, seja nas suas formas fatais, seja em
manifestações tais como lesões físicas, psíquicas e simbólicas (MYNAYO, SOUSA, 1993 apud Almeida, 1988).
Na tentativa de reprimir o porte de arma, sua atuação foi tomada como crime através do Estatuto do
Desarmamento, Lei 10.826/2003, onde afirma em seu art. 4º, que para adquirir o porte de arma de fogo
somente é permitido se o interessado declarar efetiva necessidade, além de comprovar idoneidade,
apresentação de documentos que comprovem a ocupação lícita e residência certa e capacidade técnica e
aptidão psicológica com o manuseio da arma de fogo. É possível constatar que a lei não contribuiu de maneira
significativa para a redução de homicídios, provocando ainda um grande desequilíbrio no fluxo de armas no
país, causando um efeito essencialmente contrário ao que se esperava. A real execução dessa ideologia
experimental do desarmamento terminou por revelar que a diminuição das armas com circulação legal no
país estimulou um crescente considerável na quantidade de mortes propositalmente violentas (PASSOS,
JASSE, 2018, apud SANTOS; DE MENEZES, 2015). Com o desenvolver desse trabalho foi possível compreender
a importância do conhecimento sobre o assunto em relação ao porte ilegal de armas e as consequências que
o tange. Foi possível observar que a sociedade recorre ao armamento ilegal por motivos de falha na
segurança pública, buscando a segurança pessoal e tendo como resultado um número considerável de
mortes, decorrentes da violência causada pelo uso de armas de fogo.
PALAVRAS-CHAVE: porte de armas. desarmamento. criminalização
__________________________
daniel barbosa leal pereira
avenida dirceu arcoverde, 590 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800430 E-mail: leal.daniel10@hotmail.com

265

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

INTEGRIDADE TISSULAR PREJUDICADA: DO DIAGNOSTICO A CONDUTA DE ENFERMAGEM.
Alison Alves Andrade-FAESF
Mateus Evaristo Dos Santos-FAESF
Karlla Karolynne Carvalho Pereira-FAESF
Rafael Alves Soares-FAESF
Prof. Esp. Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF

INTRODUÇÃO:O Enfermeiro é o profissional fundamental para assistir os indivíduos com infecção, devendo
acompanhar o paciente com suporte técnico-cientifico, através de avaliações como anamnese relacionando
perguntas se o paciente sente dor e verificando o aspecto da infecção de pele, quanto tempo que se encontra
na admissão hospitalar e sua evolução.OBJETIVO: Revisar a literatura pertinente a cerca de diagnósticos,
condutas necessárias e etiologias das infecções de pele.METODOLOGIA:Trata-se de uma revisão bibliográfica
sistemática do tipo meta-analise, utilizando uma abordagem qualitativa. Conforme Gil (2017), a pesquisa
bibliográfica desenvolve-se a partir de material já elaborado principalmente de livros e artigos científicos e
para o seu desenvolvimento são seguidas as seguintes etapas: escolha do tema, levantamento bibliográfico
preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório do assunto, busca de fontes, leitura do
material, fichamento, organização logica do assunto, e redação do texto.RESULTADO E DISCUSSÃO:O sucesso
no tratamento de feridas depende da competência e do conhecimento dos profissionais envolvidos, de sua
capacidade de avaliação e de selecionar técnicas e recursos disponíveis. A avaliação geral do cliente deve
levar em conta não apenas a lesão a ser tratada, mas o portador com suas características e necessidades,
estabelecendo assim um planejamento que instigue o paciente ao autocuidado. É importante ressaltar a
dependência dos portadores de lesões de cuidadores familiares ou profissionais.CONCLUSÃO:O
reconhecimento de infecções cutâneas que oferecem risco à vida é crucial para o diagnóstico precoce, o
tratamento cirúrgico e clínico adequados, e a terapia intensiva de suporte. Dessa maneira poderá ajudar no
diagnóstico precoce e na estratificação do tratamento, porem os fatores de risco se modifica com o passar
das décadas, com um os fatores que propiciam isso o uso de antibióticos, sendo papel do enfermeiro o
acompanhamento do cliente em todas suas fases de recuperação, criando planos de tratamentos adequado
e individualizado, com sua recuperação vertiginosa.
PALAVRAS-CHAVE: Infecção de pele. diagnostico de enfermagem. cuidados de enfermagem.
__________________________
Alison Alves Andrade
Rua santos drumond, 3 - Hermes Pacheco
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alisonaandrade@gmail.com
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AUTONOMIA DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Matheus Teles De Sousa-FAESF
Luiza Cristina Pereira Da Costa-FAESF
Roberth Soraes Da Silva Feitosa-FAESF
Arnaldo Messias Da Costa-FAESF

INTRODUÇÃO: A autonomia do direito processual trabalhista é regida por diversas teorias que entram em
conflito para explicar a sua independência dos demais ramos do direito. Entre elas se destacam a teoria
monista e a dualista. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo destacar as principais diretrizes que
regulam o processo do trabalho no que diz respeito à sua capacidade de gerir o direito no caso concreto.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: A teoria dualista prega que o Direito
Processual é um só. O direito processual do trabalho não seria regido por leis próprias ou estruturado de
modo específico. Não é pacífica a ideia de que o processo do trabalho é autônomo. Acredita-se que os
princípios que o regulam podem se aplicar também ao processo comum, com algumas variantes. Entendese que o direito processual civil está atrelado ao processo trabalhista. Em contraponto, a teoria dualista surge
para ponderar que há autonomia do processo do trabalho. Acredita-se que o que existe é uma autonomia
relativa, decorrente da subsidiariedade das normas aplicáveis ao processo civil. Na omissão da CLT, aplica-se
o CPC. Mas, não quer dizer que ele não seja independente. CONCLUSÃO: A pesquisa trouxe diversas
conceituações a respeito da autonomia do Direito processual trabalhista. Contudo, é necessário salientar que
o processo do trabalho possui princípios próprios, tem uma vasta matéria que o dispõe, inclusive, com
influências do direito material, sem sair da sua linha diretória. Possui uma instituição própria, que é a Justiça
do Trabalho. No direito moderno, ele está ligado a algumas matérias que possuem relações com outros
ramos do direito, mas isso não quer dizer que ele não tenha total autonomia para regulamentar as suas
ações.
PALAVRAS-CHAVE: AUTONOMIA. PROCESSO DO TRABALHO. INDEPENDÊNCIA.
__________________________
MATHEUS TELES DE SOUSA
RUA SETE DE SETEMBRO, 407 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800126 E-mail: matheus.telles3582@gmail.com
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FISIOTERAPIA MANUAL NO TRATAMENTO DA LOMBALGIA
Lázaro De Liz Sousa Brito-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Maria Francielica Da Costa Cruz-FAESF
José Vicente De Moura Neto-FAESF

INTRODUÇÃO. A Lombalgia é um sintoma presente em alterações musculoesqueléticas da região lombar que
gera incapacidade funcional, estando associada a elevado índice de ausência no trabalho e altos custos para
a saúde relacionada a ela, afetando 70 a 80% dos cidadãos. Entre os vários procedimentos de fisioterapia,
um dos mais utilizados é a terapia manual, que é uma das técnicas mais apropriadas para a reabilitação nos
casos das dores lombares. OBJETIVO. Avaliar a eficiência da terapia manual no tratamento da lombalgia.
METODOLOGIA. O estudo é de caráter bibliográfico, realizado através de artigos encontrados nas bases de
dados Google acadêmico, LILACS, SCIELO. Utilizando artigos do período de publicação entre 2014 e 2018,
dentre vários artigos encontrados, foram escolhido 15 artigos de relevância significativa para revisão de
resumo, utilizando apenas 6 artigos em português, inglês e espanhol, no qual foram traduzidos na plataforma
Google tradutor. RESULTADOS. O estudo mostrou a eficácia da TM (Terapia Manual) no alívio da dor e
melhora da função em indivíduos com lombalgia subaguda e crônica. Entre os artigos selecionados nesta
revisão, quatro utilizaram a técnica de manipulação associada à mobilização articular. A massagem
terapêutica (deslizamento profundo, rolamento, torção e fricção), realizada por um fisioterapeuta
experiente, melhorou significativamente a intensidade da dor e o nível de incapacidade funcional quando
comparada com a terapia física de rotina (TENS, U.S e exercícios gerais). CONSIDERAÇÃOES FINAIS. Baseado
nos achados é possível concluir que a eficácia da TM como tratamento depende da experiência do aplicador,
do tempo de intervenção, da forma de intervenção utilizada e de como o paciente percebe sua doença, uma
vez que as doenças crônicas estão relacionadas a fatores emocionais e psicológicos.
PALAVRAS-CHAVE: Lombalgia.Terapia manual. Dor lombar.
__________________________
LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO
RUA ANTONINO FREIRE, 2929 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lazarodeliz@hotmail.com
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A ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DOENÇA DE PARKINSON: REVISÃO DA LITERATURA
Thiago Da Silva Ramalho-FAESF
Brenda Luiza De Sousa Moreira-FAESF
Valdirene Rocha De Castro-FAESF
Alyane Ozório Rocha-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO: A doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade crônica e progressiva do sistema nervoso
caracterizada por sinais de rigidez, bradicinesia, tremor e instabilidade postural, que causa vários sintomas
como perturbações do movimento e marcha, alterações sensoriais, distúrbios da fala, voz, deglutição,
cognitivos e comportamentais. A fisioterapia voltada para a DP tem como objeti¬vo minimizar os problemas
motores, ajudando o paciente a manter a independência para realizar as atividades de vida diária e
melhorando sua qualidade de vida. OBJETIVO: Analisar a atuação da fisioterapia na doença de Parkinson.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão da literatura sobre a atuação da fisioterapia no paciente com
doença de parkinson. Onde, fez-se um levantamento documental cientifico a partir da análise de
aproximadamente 12 artigos científicos publicados nos últimos 13 anos, e a base de dados consultada foram
obras literárias do acervo disponíveis na SciELO e BVS utilizando os seguintes descritores: fisioterapia e
doença de Parkinson. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados analisados nesse estudo indicam que a
fisioterapia tem um papel importante voltada a doença de Parkinson com o objetivo de minimizar os
problemas motores, ajudando o paciente a manter a independência para realizar as atividades de vida diária
oferecendo melhora das condições musculares através de exercícios de relaxamento muscular,
alongamento, fortalecimentos globais, exercícios posturais, equilíbrio e exercícios respiratórios.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A fisioterapia é de extrema importância para manter e melhorar a qualidade de vida
do indivíduo. Assim, são essenciais medidas terapêuticas que possibilitem a esses pacientes manter a
independência para realização das atividades de vida diárias e para minimizar algumas de suas complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Doença de Parkinson.
__________________________
Thiago da Silva Ramalho
Rua afonso nogueira, 2393 - irapua
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: tramalho980@gmail.com
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ANALISE E ESTUDO DE CASO DAS IMPLATAÇÕES DE LOTEAMENTOS NA CIDADE DE FLORIANO-PI
Francisco Daniel Nunes Araujo-FAESF
Anderson Luiz Da Silva Aguiar1-FAESF
Keven Barbosa Da Silva Cunha-FAESF
Kelly Saraiva Mota-FAESF
Francisco Das Chagas Sa Cabedo Junior1-FAESF

INTRODUÇÃO
O procedimento de urbanização brasileiro teve início em meados do século XX, a partir do desenvolvimento
da industrialização, que foi significativamente impactante para o processo de deslocamento da população da
zona rural para a zona urbana, esse movimento desordenado de movimentação de massas trouxe a tona
problemas urbanísticos que acarretaram em outras adversidades, tanto diretos como indiretos, esses eram
relacionados a transtornos sociais, econômicos e ambientais.
OBJETIVO
O objetivo é estudar e avaliar todas as consequências que um loteamento de médio ou grande porte pode
causar no município de Floriano, além de relatar os impactos ambientes, econômicos e sociais de um
empreendimento de imobiliário e de terrenos, e por fim observar o gerenciamento civil, que garanta a
infraestrutura básica.
METODOLOGIA
A metodologia desse artigo cientifico se fez através do levantamento de dados, para identificar se os
loteamentos do munícipio de Floriano atendem a todos os requisitos básicos de infraestrutura e de legislação
de acordo com a lei vigente que rege e regulamenta os empreendimentos no que se diz respeito a
loteamento.
RESULTADOS
Os resultados foram indicados e encaminhado para o contexto de Floriano-PI, assim foi estudado o plano
diretor e o código de edificações do município junto a Lei Federal nº .6766/79 que foi revisada pela Lei
9785/99, assim, foram abordados como estudo de caso 3 dos principais loteamentos do centro urbano da
cidade, o primeiro localizado no bairro São Borja que segundo Lei se encontra irregular, os outros dois, que
são o Loteamento Bom Lugar e Loteamento Conviver encontram-se em situação regular e com avanços
significativos de infraestrutura básica.
CONCLUSÃO
De forma geral, os empreendimentos respeitando as normas vigentes, apesar de modificar o meio ambiente,
contribuem significativamente para o desenvolvimento do município, gerando empregos e renda, caso
contrário, alteram de forma danosa.
PALAVRAS-CHAVE: Urbanização; Loteamento; Infraestrutura, legislação.
__________________________
Francisco Daniel Nunes Araujo
Av Petrônio Portela, 850 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64809233 E-mail: araujo2025@outlook.com
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REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO: O PAPEL DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NO PRÉ E PÓSOPERATÓRIO
Lázaro De Liz Sousa Brito-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
José Alan Miranda Silva-FAESF
Sávio Oliveira Lima-FAESF

INTRODUÇÃO. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte nos países
desenvolvidos e sua ocorrência tem aumentado de forma epidêmica nos países em desenvolvimento. Essas
doenças, na realidade brasileira, ocupam a liderança das causas de morte e de internação hospitalar,
correspondendo a 32,6% dos óbitos de causa determinada. 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. OBJETIVO. Mostrar o importante papel do
fisioterapeuta no pré e pós-operatório de revascularização do miocárdio. METODOLOGIA. Foi realizada uma
revisão bibliográfica nos bancos de dados LILACS, SCIELO e Google acadêmico, usando apenas artigos
atualizados e de grande relevância. artigos, no período de publicação entre 2014 e 2018, A amostra inicial foi
composta de 14 artigos RESULTADOS. O resultados mostraram que a fisioterapia respiratória é de extrema
importância nos pacientes submetidos a revascularização de miocárdio tanto no pré como no pós-operatório.
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Pelo exposto, fica claro que comumente a cirurgia de revascularização do miocárdio
leva a alterações na função pulmonar, bem como a utilização da intervenção fisioterapêutica respiratória na
reversão delas. Considera-se de fundamental importância a atuação da fisioterapia respiratória no pré e pósoperatório de cirurgia de revascularização do miocárdio, porém, verifica-se a necessidade de novos estudos
que enfoquem essa temática por meio de desenhos metodológicos específicos sobre as várias técnicas
utilizadas na tentativa de padronização dos procedimentos.
PALAVRAS-CHAVE: revascularização do miocárdio. fisioterapia respiratória. cuidados pré-operatórios.
Complicações pós-operatórias.
__________________________
LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO
RUA ANTONINO FREIRE, 2929 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lazarodeliz@hotmail.com
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O DESCARTE ADEQUADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE
FLORIANO
Keven Barbosa Da Silva Cunha-FAESF
Anderson Luiz Da Silva Aguiar-FAESF
Francisco Daniel Nunes Araújo-FAESF
Kelly Saraiva Mota-FAESF
Francisco Das Chagas Sá Cabedo Júnior-FAESF

INTRODUÇÃO
Devido ao crescimento populacional e o avanço tecnológico, a geração de resíduos sólidos vem aumentando
de forma intensa onde segundo a Organização das Nações Unidas, nas três últimas décadas a quantidade de
resíduo
gerado
aumentou
três
vezes
mais
rápido
que
a
população
mundial.
OBJETIVO
A presente pesquisa objetiva-se implantar medidas no intuito de reduzir a geração de resíduos na Faculdade
de Ensino Superior de Floriano (FAESF).
METODOLOGIA
Utilizou-se de ferramentas de pesquisas bibliográficas, levantamento da quantidade de materiais utilizados
por um período letivo que corresponde a cinco meses, cedido pelo o setor de compras da FAESF, que
possibilitou uma previsão da quantidade de resíduos gerados pela faculdade.
RESULTADOS
A instituição dispõe de lixeiras com coleta seletiva do lixo, promovendo um descarte adequado desse lixo.
Observou-se também a geração de uma quantidade elevada de copos de plástico (cerca de 160 mil unidades),
além de 150 mil folhas de papel e 3300 unidades de sacos de lixo de variados tamanhos. Nesse cenário, o
uso de materiais reciclados é essencial, haja vista que um copo descartável leva cerca de 250 anos para se
decompor, enquanto que o sistema de copos reutilizáveis é até 25 vezes menos impactantes para o meio
ambiente. Além disso, os copos descartáveis, segundo uma pesquisa desenvolvida pela UFBA (Universidade
Federal da Bahia), em contato com o café quente, podem soltar uma quantidade de xenoestrogênio, acima
do considerado seguro pelo Ministério da Saúde, podendo causar câncer. Assim é fundamental uma
campanha de conscientização ambiental, como “adote um copo”, influenciando os alunos, professores e
funcionários a utilizarem cada vez menos copos descartáveis.
CONCLUSÃO
É notório que adotando medidas como o descarte de resíduos adequado como a coleta seletiva, a opção por
materiais reciclados e uma campanha de conscientização ambiental, a faculdade contribui para minimização
de problemas ambientais causados pelo lixo.
PALAVRAS-CHAVE: descarte .resíduos. meio ambiente
__________________________
keven Barbosa da Silva Cunha
Loteamento Conviver Quadra 21, 10 - BAIRRO MELADÃO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: keven_17cunha@hotmail.com
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AS DIRETRIZES DA AÇÃO PENAL NO PROCESSO PENAL
Luiza Cristina Pereira Da Costa-FAESF
Matheus Telles De Sousa-FAESF
Roberth Soares Da Silva Feitosa-FAESF
José De Arimatea Dourado Leão-FAESF

INTRODUÇÃO: A ação penal é o direito de pedir ao Estado-Juiz a aplicação do direito penal objetivo a um
caso concreto. Ela se classifica em pública, condicionada ou incondicionada, e privada. OBJETIVO: Este
trabalho tem como objetivo destacar as principais características da ação penal. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica. RESULTADOS: A ação penal pública é a regra geral, sendo a privada, a exceção.
Para se poder exigir a prestação jurisdicional no caso concreto, é necessário o preenchimento das condições
da ação. Além das já aplicáveis, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para agir, é
imprescindível que se proceda à ação penal, a representação do ofendido e requisição do Ministro da Justiça;
entrada do agente no território nacional; autorização do Legislativo para a instauração de processo contra
Presidente e Governadores, por crimes comuns; e o trânsito em julgado da sentença que, por motivo de erro
ou impedimento, anule o casamento, no crime de induzimento a erro essencial ou ocultamento do
impedimento. A ação penal pública incondicionada tem como titular o Ministério Público. A ação penal
condicionada é aquela cujo exercício se subordina a uma condição, podendo ser manifestada por vontade
do ofendido ou de seu representante legal. Mesmo assim, a ação penal continua sendo pública, exclusiva do
Ministério Público, ficando as suas atividades subordinada a uma dessas condições. A ação penal privada é
aquela em que o Estado, titular exclusivo do direito de punir, transfere a legitimidade para a propositura da
ação penal à vítima ou ao seu representante legal. O titular dessa ação é o ofendido ou seu representante
legal. CONCLUSÃO: A pesquisa apresentou inúmeras características da ação penal, sendo ela pública ou
privada. Vale destacar que é indispensável para a caracterização dessas ações, a natureza do delito praticado,
ou melhor, a autoria e materialidade.
PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO PENAL. PRINCÍPIOS. CARACTERÍSTICAS.
__________________________
Luiza Cristina Pereira da Costa
Rua Milton Lavor, 25 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: luizacristinapereiracosta@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO EM IDOSOS ACAMADOS.
Rayane Miranda Sousa-FAESF
Shêline Honório De Sousa-FAESF
Josenice Maria De Sousa-FAESF
Prof. Esp. Joelho Pereira Da Silva-FAESF

INTRODUÇÃO As lesões por pressão (LP) são fenômenos antigos, que persistem ao longo dos anos,
acometendo pacientes hospitalizados e em cuidados domiciliares, são lesões que compreendem uma
categoria, que na maior parte das vezes poderiam ser evitáveis, e cuja ocorrência acarreta altos custos para
o sistema de saúde, além de gerar impactos negativos na vida dos indivíduos e familiares. OBJETIVO O
presente trabalho tem como objetivo promover assistência de enfermagem para prevenir lesão por pressão
em pacientes idosos acamados. METODOLOGIA Trata-se de um estudo de revisão de literatura cientifica
acerca de mecanismos para prevenção de lesão por pressão, realizada no período de 2018. A coleta de dados
foi realizada em julho a outubro de 2018, na qual realizou-se um levantamento de dados através de artigos
científicos encontrados Google acadêmico, scielo e em revistas. RESULTADOS. De acordo com Rodrigues et
al 2015 os danos de tecidos podem ser prevenidas através de medidas como: Instruir o paciente a manter a
pele sempre limpa, utilizando água e sabão, evitando força e fricção, pois isso pode ser um dos fatores
desencadeantes para o aparecimento da lesão, hidratar a pele com emolientes, realizar mudança de
decúbitos em 2 /2 horas, incentivar o paciente a tomar líquidos com frequência, orientar sobre uma
alimentação saudável e balanceada. CONCLUSÃO O aparecimento e desencadeamento de úlceras por
pressão estão associados ao bom desempenho da assistência de enfermagem prestada a esses indivíduos,
embora esta não seja a única causa de desenvolvimento dessas lesões. É de suma importância conhecer a
história de vida do paciente e sua realidade socioeconômica e os fatores de risco são fundamentais para
combater as lesões por pressão e suas complicações.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso.prevenção.lesãoporpressão
__________________________
rayane miranda sousa
travessa francisco alvarenga, 87 - taboca
floriano-PI CEP: 64800275 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com
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A COMPETENCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NO PROCESSO PENAL
Eliane Mendes Dos Santos-FAESF
Adelmar Ferreira De Sousa¹-FAESF
Eliane Mendes Dos Santos³-FAESF
Heliuvan Aires Da Silva-FAESF
Arimatea Leao-FAESF

A competência ratione personae pode ser analisada sob dois aspectos. No primeiro aspecto olhamos a figura
do magistrado e se ele pode exercer função jurisdicional naquele momento do processo. Hipoteticamente o
Ministro do STF tem competência para analisar casos praticamente de todas as matérias e detém
competência territorial em todo território nacional, mas não poderia proferir decisões em processos em
curso no primeiro grau de jurisdição. Trata-se da competência funcional vertical. Anteriormente, no que toca
a jurisprudência do STF, vigorava o entendimento constante da sumula nº 394 que entendia que cometido o
crime durante o exercício funcional, prevalecia a competência especial por prerrogativa de função, ainda que
o inquérito ou a ação penal fossem iniciados após a cessação daquele exercício. Portanto, quando um
determinado indivíduo que possuía a prerrogativa de função praticava um delito, não importaria a cessação
durante o trâmite do processo, pois o julgamento iria prosseguir no tribunal a que ele tinha a referida
prerrogativa. Através de uma ampla pesquisa bibliográfica o presente resumo ganha aporte teórico nos
estudos de Fernando Capez com considerações relevantes sobre o tema em estudo, trazendo-nos reflexões
sobre a decisão do STF na Ação Penal 937, decisão de maior relevância no tema prerrogativa de função desde
o cancelamento da antiga Súmula 394 da mesma Corte, deixando claro que seus reais e completos efeitos
dependerão de discussões futuras, pois a decisão proferida em questão de ordem na referida ação penal
originária considerou apenas a prerrogativa dos membros do Congresso Nacional, sendo necessário o
acompanhamento da jurisprudência quanto aos demais cargos. Da mesma forma, faz-se necessária maior
discussão sobre os critérios a serem adotados para a definição de quais seriam os crimes praticados no
exercício da função e em razão dela
PALAVRAS-CHAVE: Competência, Exercício de Função, Processo Penal
__________________________
ELIANE MENDES DOS SANTOS
RUA ONZE DE FEVEREIRO, 230 - AREIAS
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: hellimendes@hotmail.com
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A INTERDIÇÃO
Eliane Mendes Dos Santos-FAESF
Adelmar Ferreira De Sousa-FAESF
Eliane Mendes Dos Santos-FAESF
Heliuvan Aires Da Silva-FAESF
Jeonísio Lopes Dos Reis-FAESF

O ato de interdição de um indivíduo se dá através de um processo judicial pelo qual o juiz avalia o nível de
compreensão que tem o indivíduo adulto, assim decidindo se ele tem capacidade ou não para praticar por si
os atos da vida civil. O Código Civil disciplina no seu art. 1767, uma lista de pessoas que podem estar sujeitas
à interdição e o Código de Processo Civil no seu art. 747 a lista dos legitimados a propositura do processo. O
presente estudo tem como objetivo, orientar as pessoas que não possuem conhecimento a cerca do tema,
comentando-o de forma simples e compreensível visando de que seja atingida a esperada compreensão.
Tendo ciência das pessoas sujeitas a interdição e as causas que remetem a referida situação, após dada a
entrada na petição Inicial, o juiz convocará o interditando para ouvi-lo, e por meio dessa oitiva averiguar o
seu estado mental. Terminada a audiência o interditando terá 15 dias para impugnar o pedido de interdição,
decorrido este prazo será determinado pelo juiz a produção de prova pericial para avaliação da capacidade
do interditando para praticar os atos da vida civil, declarando depois de consultar o laudo pericial e de acordo
com a situação um curador, fixará os termos da curatela considerando o estado e o desenvolvimento mental
do interdito. Conclui-se que o processo de interdição é um procedimento de jurisdição contenciosa que busca
evitar o reconhecimento da incapacidade do interditando para praticar os atos da vida civil, fazendo-se
necessário compreender que dependendo do nível da incapacidade a interdição poderá ser total ou parcial,
podendo a mesma ser cessada quando cessar a causa que a determinou.
PALAVRAS-CHAVE: Interdição, Vida Civil. Interditando. Incapacidade.
__________________________
ELIANE MENDES DOS SANTOS
RUA ONZE DE FEVEREIRO, 230 - AREIAS
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: hellimendes@hotmail.com
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UM CONCEITO SOBRE RACISMO E A LEI 10.639/03: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Victor Emanuel Da Silva Rufino-FAESF
Victor Emanuel Da Silva Rufino-FAESF
Matheus Silva Mouzinho Lima-FAESF
Bruno Borges Ribeiro-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

O racismo pode ser explicado tanto como um conceito bem como, um sistema de ideias, sendo abrangido
como opinião quando o que se almeja apenas é o esclarecimento sobre diversos tipos de raças que existem
no mundo. Este trabalho tem como objetivo geral mostrar através de uma revisão bibliográfica o conceito e
conteúdo sobre o racismo, assim também como a Lei 10.639/03. A metodologia utilizada foi a pesquisa
descritiva, exploratória e revisão. Para a realização desta pesquisa, foram feitos levantamentos bibliográficos,
por meio de consultas nos bancos de dados científicos, Scielo, Bireme, BVS, Google Acadêmico, Lilacs,
Monografias, Sites, Livros e Periódicos. Foram baixados 64 artigos, na qual apenas 33 foram estudados devido
aos critérios de exclusão. Como critérios de inclusão, foi aceito artigos em português, que tivesse entre o ano
de 2012 e 2015. A batalha histórica dos movimentos sociais dos negros no Brasil passam a serem importantes
na divulgação das condições de desigualdade em que brancos e negros são tratados. Contribui também para
construção de ações que afirmam na garantia da inserção do negro na sociedade como cidadão. Com isso,
surgi a Lei 10.639/03 com a obrigatoriedade de que todos os estabelecimentos de ensino da educação básica
e no ensino médio que mostrem a temática das relações étnicas raciais como forma de desforço de negação
a que a população negra sempre viveu e busca batalhar o racismo e todas as formas de discriminações.
Mostra-se que através da luta dos movimentos sociais negros, de intelectuais comprometidos com o
combate ao racismo e também da ação efetiva do Estado no combate ao racismo, tem que garantir que todas
as crianças, adolescentes, jovens e adultos convivam com a diferença e a diversidade e construa uma relação
de respeito entre elas livres de preconceitos e racismo.
PALAVRAS-CHAVE: Racismo. Preconceito. Lei 10.639/03.
__________________________
Victor Emanuel da Silva Rufino
Avenida Pedro Simplício, 101 - Nossa Senhora da Guia
Floriano-PI CEP: 64807380 E-mail: victorrufino577@gmail.com
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O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NO INQUÉRITO POLICIAL À LUZ DA LEI 13.245/2016
Leonardo Torres Da Silva-FAESF
Camila Araújo Moura De Sousa-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

O princípio da ampla defesa tem como objetivo mostrar que ao réu há a possibilidade de o direito se valer
de amplos e extensos métodos para se defender da imputação feita pela acusação. Encontra fundamento no
art. 5.º, inciso LV da Constituição Federal. Considerado, no processo, parte hipossuficiente por natureza, uma
vez que o Estado é sempre mais forte, agindo por órgãos constituídos e preparados, valendo-se de
informações e dados de todas as fontes às quais tem acesso, merece o réu um tratamento diferenciado e
justo, razão pela qual a ampla possibilidade de defesa lhe afigura a compensação devida pela força estatal.
Daí o contraditório dá o direito de participar de um procedimento que lhe possa trazer alguma espécie de
repercussão jurídica, onde não tem como pressuposto a existência de partes adversárias. Se há possibilidade
de defesa, é porque há exercício do contraditório. Através de uma pesquisa bibliográfica, com embasamento
teórico no artigo do advogado Francisco Sannini Neto, contribuindo para um entendimento mais abrangente
do tema em questão, mostra-nos que a nova lei 13.245/2016 não estabeleceu que o inquérito policial deve
ser regido pelo princípio do contraditório e ampla defesa, mas apenas garantiu assistência de advogados para
os investigados. Portanto, podemos afirmar que mesmo com as alterações promovidas pela lei 13.245/2016
as investigações criminais continuam centralizadas, pois embora seja possível o indiciado ser assistido por
advogados, todas atividades desenvolvidas na persecução penal extrajudicial, continuam concentradas nas
mãos de uma única autoridade. Conclui-se que essa inovação na lei constitui um avanço para a investigação
criminal, democratizando ainda mais esse procedimento, dando mais transparência aos atos praticados nesta
fase da persecução penal e fortalecendo os elementos de prova nela produzidos.
PALAVRAS-CHAVE: Lei 13.245/2016. Contraditório. Ampla Defesa. Inquérito Policial.
__________________________
Leonardo Torres da Silva
Rua Andrade Sobrinho, 85 - Sambaíba Nova
Floriano-PI CEP: 64804220 E-mail: leo-t-1997@hotmail.com
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A OBESIDADE COMO IMPEDIMENTO À INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO TENDO A (DES)
IGUALDADE FUNDADA NA LÓGICA DO (IR) RAZOÁVEL
Bento Bruno De Alcântara Soares-FAESF
Gabriel Henrique Meireles Ilva-FAESF
João Victor Mota Figueiredo-FAESF
Joilson Vieira-FAESF

1. INTRODUÇÃO:
A Administração Pública funciona como instrumento de concretização da teleologia do Estado Social e
Democrático de Direito. Portanto, somente se justifica a partir dos princípios insculpidos no texto
Constitucional, onde se podem ler o valor imanente da dignidade da pessoa humana, o princípio da
legalidade e a coroar a temática que se pretende aqui discorrer, o princípio da igualdade.
2.OBJETIVO:
Nesse passo, ao se pontuar a temática da Administração Pública emerge a significação do interesse público
primário, levando-se em consideração que a ação do Estado somente se justifica quando voltada para o
benefício da coletividade, mesmo que atue tendo por objetivo o atendimento de algum interesse estatal
imediato.
3. MÉTODOLOGIA:
Desse modo, procura-se com o presente trabalho responder tais questões, sem ter a pretensão de esgotar o
assunto. A fim de que, por meio do método indutivo possa-se chegar a uma conclusão que atenda o interesse
estatal, sem ferir os direitos fundamentais dos candidatos, preservando o princípio da igualdade.
4. CONCLUSÃO :
A significação da igualdade é de difícil elucidação, como se pode concluir. Sua essência perpassa o fenômeno
jurídico, associando-se à noção de justiça, em várias acepções teóricas, ao longo da história da humanidade.
De outra parte, o princípio da igualdade se constitui em pedra de toque, a partir da qual se fundamenta e se
justifica o Estado Democrático de Direito. Portanto, o âmbito das diferenças deve ser vislumbrado pelo
princípio da igualdade. E nesse sentido, o princípio da igualdade tem sua realização condicionada ao respeito
simétrico
e
igualitário
das
diferenças.
PALAVRAS-CHAVE: princípio da igualdade; interesse público primário; acesso aos cargos públicos; obesidade
como fator de discrímen.
__________________________
Bento Bruno de Alcântara Soares
Rua Djalma Nunes, 100 - Via Azul
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: bruno_tornado07@hotmail.com
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SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO: PROBLEMAS DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS
Laisi Barbosa De Sousa-FAESF
Vitória Regina Gomes Monteiro Mota-FAESF
Lara Sofia Alves Barboza-FAESF
Solano Da Fonseca Neto Mousinho-FAESF
Glaucia Da Costa Mariano-FAESF

INTRODUÇÃO: A ressocialização de presos que passam por instituições penitência rias não vem obtendo
êxito, consequentemente, não há entre eles a possibilidade de quitação da pena imposta por meio desta
reintegração. Problema este, causado principalmente pela superlotação e condições insatisfatórias no qual
os presídios se encontram. METODOLOGIA: a metodologia aplicada no presente estudo se fundamentou em
pesquisa bibliográfica e exploratória, empregando técnicas da revisão de literatura. Foram usados artigos
científicos, sites da internet, livros. Indo no Google Acadêmico, mais especificamente na pesquisa avançada
foi colocado "Ressocialização de presos", surgiram ao todo 12.900 resultados, então foi estrito para “Desde
2018” e posteriormente “Classificar por data”, logo se obteve 111 resultados, e então apartir desta restrição
ouve o foco a artigos que mais corroboravam com o tema. OBJETIVO: o presente trabalho científico tem
como objetivo analisar as questões acerca da ressocialização dos presos na sociedade e compreender as
condições que estes são submetidos, se estas interferem no objetivo de ressocialização. RESULTADOS: os
resultados obtidos no presente estudo mostram que é possível afirmar que o nosso atual sistema carcerário
encontra-se em uma situação de tamanha obscuridade, que dificilmente será revertido se medidas não forem
implementadas pelo governo ou por empresas privadas que terceirizam esse tipo de serviço. Pois esta
desestruturação do sistema prisional traz o descrédito da prevenção e reabilitação do condenado. Desta
forma é nítido que a sociedade brasileira encontra-se em momento de perplexidade em face do paradoxo
que é o atual sistema carcerário, pois de um lado temos um enorme avanço da violência, o clamor pelo
endurecimento das penas, e de outro, a superpopulação prisional e as mazelas carcerárias. CONCLUSÂO:
portanto, apartir deste estudo devemos reconhecer o cenário em que se encontra os sistemas penitenciários
brasileiros perante a reintegração e ressocialização de presos a sociedade que não cumprem seu papel
ressocializante.
PALAVRAS-CHAVE: RESSOCIALIZAÇÃO. PRESOS. PENITENCIÁRIAS
__________________________
Laisi Barbosa de Sousa
Rua Orlando Rodrigues, 251 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808470 E-mail: laisibarbosa.18@gmail.com
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AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO MAPA DE RISCO EM UMA CLÍNICA ESCOLA DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Jose Victor Barbosa De Sousa-FAESF
Luanna Carvalho Santos-FAESF
Marina Bucar Barjud-FAESF

O ministério do trabalho a partir do PPRA (Programa de prevenção de riscos ambientais - NR 9) normatiza
em seu anexo IV, a elaboração do mapa de risco, que é uma representação gráfica dos riscos que
eventualmente poderão vir a ocorrer em um ambiente de trabalho. Esse estudo tem como objetivo
diagnosticar riscos potenciais inerentes às atividades realizadas na clínica escola, avaliando as necessidades
da implementação do mapa de risco. Justifica-se a execução do mapa de risco na Clínica Integrada Jasmina
Bucar, localizada na Faculdade de Floriano – FAESF, pelo fato de não haver um trabalho direcionado com tal
objetivo já exposto. A metodologia utilizada foi de pesquisa descritiva através das observações “in situ”,
entrevistas por meio da aplicação de questionário a respeito dos principais riscos, pesquisas bibliográficas,
artigos acadêmicos, TCC’s, sites, e na norma regulamentadora nº 9, de 24 de setembro de 2014. A partir de
dados coletados, chegou-se a resultados que mostram o desconhecimento de alguns utilizadores quanto a
exposição a agentes danosos. Perguntados em questionário sobre mapa de risco, 52,63% de um total de 19
entrevistados, responderam desconhecer o termo. 57,89% desconhecem a sigla CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes). Indagados sobre a contribuição positiva da instalação de placas contendo as
identidades dos agentes danosos mais frequentes em cada ambiente, 63,15% dos entrevistados mostraram
acreditar no progresso com a implantação. Por conseguinte, concluímos que existe real necessidade da
execução de um mapa de risco na clínica escola, visando dar aos utilizadores conhecimento sobre os possíveis
riscos existentes, bem como subsidio para que adotem as devidas medidas preventivas. Além do que, buscase minimizar possíveis responsabilizações aos gestores da clínica causadas pela inobservância das
orientações geradas pelo mapa. Ressalto que o presente estudo trata-se de “um projeto piloto” o qual
espera-se gerar condições de melhorias para esta IES.
PALAVRAS-CHAVE: Segurança do trabalho. riscos de acidentes. mapa de risco.
__________________________
JOSE VICTOR BARBOSA DE SOUSA
Conjunto Hermes Pacheco, QA C11, 11 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64600000 E-mail: jvbsousa@gmail.com
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PRESOS PROVISÓRIOS NO ESTADO DO PIAUÍ: UMA REALIDADE PRESENTE NOS DIAS ATUAIS.
Glauce Barros Santos-FAESF
Arnon Rodrigues De Carvalho-FAESF
Laís Eduarda Marreiros Carvalho-FAESF
Joffreson Gomes Santos-FAESF
Sammuel Chaves Oliveira-FAESF

O Relatório de Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais (Cniep), divulgado mensalmente
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apontou que, no ano de 2015, 62% da população carcerária do Piauí
correspondia a presos provisórios, ou seja, 2.270 estão ainda dentro do sistema penitenciário aguardando
julgamento. Segundo o (Cniep), divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (2015), o Piauí foi considerado
o 3º Estado com o maior número de presos provisórios no país. O presente estudo tem como objetivo
descrever a situação atual do Estado do Piauí no que tange aos presos provisórios e as ações implantadas no
Estado para a melhoria da situação dos mesmos. O artigo teve como metodologia a pesquisa descritiva,
exploratória e de revisão bibliográfica, utilizando-se de informações foram coletadas de forma remota por
meio de consulta aos dados disponibilizados no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão fiscalizador
dos Tribunais de Justiça brasileiro, sites do Tribunal de Justiça e da Corregedoria do Estado do Piauí e de
diversas fontes de pesquisa. De acordo com site Capital Teresina (2017) o Tribunal de Justiça do Estado do
Piauí tem realizado várias ações de melhorias, visando melhores condições dos presos provisórios no Estado
do Piauí, como constantes revisões dos feitos com mais de 60 dias dos presos provisórios, esforços
concentrados no prazo de 90 dias, designações de magistrados para varas movimentadas e diversas
audiências de custódia,bem como a implantação de centrais integradas de alternativas penais, centrais de
monitoramento eletrônico, centrais de serviços e assistência social e câmaras de mediação penal.
PALAVRAS-CHAVE: Presos Provisórios. Prisão Provisória. Medidas Protetivas. Audiência de Custódia.
__________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO, 1505 - SÃO CRISTOVAO
FLORIANO-PI CEP: 64800820 E-mail: glauce.barros@bol.com.br
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A REVISÃO CONTRATUAL NOS CONTRATOS CIVIS E DE CONSUMO
Bianca De Araújo Luz-FAESF
Raimundo Martins Neiva Filho-FAESF
Camila Silva Vieira Da Paz-FAESF
Maria Da Guia Brenda Gomes Bezerra-FAESF
Vívian Feitosa Saraiva-FAESF

Propomos, neste estudo, sobre a revisão contratual, no código civil e no código de defesa do consumidor que
diz a respeito ás causas extintivas das relações contratuais. Analisaremos a interferência judicial nos
contratos e estabelecendo uma regulamentação de interesses entre as partes com o escopo de adquirir,
modificar ou extinguir relações judiciais de divergência jurisprudencial que se faz presentes nas doutrinas
civis acerca da aplicação da teoria da imprevisão fundada nas alterações da economia (planos econômicos).
O direito das obrigações exerce grande influência na vida econômica, em razão da inegável constância das
relações jurídicas obrigacionais no mundo contemporâneo. Intervém o direito contratual na própria vida
econômica, principalmente, nas relações de consumo, sob diversas modalidades e na distribuição dos bens.
Entendemos que o Código Civil conserva uma certa confusão conceitual e substancial quanto aos termos
extinção e resolução, mas sabendo que o contrato passa por um momento de renovação teórica relacionada
à socialização das suas bases e princípios, o que importa em cada caso será apurar e interpretar a intenção
das partes.
Todavia, demonstraremos que a inovação do Código Civil é dirigir a liberdade de contratar nos limites e em
razão da função social do contrato, que deve ser concluído e executado de forma socialmente responsável a
fim de garantir o equilíbrio social. A solução mais coerente parece ser a análise do julgador em cada caso
concreto, ou seja, optar por permanecer com a contratação, proporcionando apenas a correção mais justa
em determinadas situações, e em outras, optar pela resolução contratual, em razão dos prejuízos serem
maiores, tornando-se insubsistente a possibilidade de manter a relação jurídica obrigacional. A socialidade e
a conservação do contrato são parâmetros que devem ser seguidos no momento do cumprimento e da
execução do negócio jurídico,entre as partes.
PALAVRAS-CHAVE: REVISÃO CONTRATUAL.INTERFERÊNCIA JUDICIAL,VIDA ECONÔMICA.LIBERDADE
__________________________
Bianca de Araújo Luz
Rua Demerval Neiva de Sousa, 31 - Taboca
Floriano-PI CEP: 64801390 E-mail: biancaaraujoluz@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA: REVISÃO DA LITERATURA
Susidárlem Batista Da Silva-Uespi
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Lorena Valter De Sousa-Uespi
Tássia Íris De Carvalho-Uespi

INTRODUÇÃO: A enfermagem trabalha o suporte a família e, por conseguinte, o cuidado aos idosos. Sendo o
envelhecimento populacional um fenômeno notório no Brasil, é responsabilidade dos profissionais favorecer
um ambiente de confiança e respeito a esse idoso prestando encaminhamento correto para cada situação
de cada vítima. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca da assistência de enfermagem aos
idosos vítimas de violência. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica onde foram
realizadas buscas por produções cientificas publicadas na integra e em português, em bancos de dados como
Google Acadêmico, Scielo e Lilacs, entre os anos de 2013 a 2018 utilizando os descritores: assistência de
enfermagem, violência, idoso. A busca ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2018. Deste processo
foram selecionados 11 publicações. RESULTADOS: Após a análise observou-se que dentre as estratégias de
proteção à pessoa idosa, a Rede de Atenção Primária a Saúde é uma porta de entrada para verificação de
violência. Mesmo com a formulação de politicas públicas voltadas a prevenção e combate a violência contra
o idoso, alguns profissionais ainda se sentem pouco capazes de abordar determinadas situações. Os tipos de
violência mais comuns contra idosos percebidos pelos enfermeiros foram: negligência, abandono, violência
econômica, psicológica, autonegligência, e em menor proporção violência física e sexual. O principal objetivo
do plano de ação da enfermagem para o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa é promover ações
que levem ao cumprimento do estatuto do idoso e do plano de ação internacional para o envelhecimento
saudável. CONCLUSÃO: Os profissionais dizem reconhecer os sinais de violência, mas relatam a necessidade
de educação permanente, maior comunicação entre as instâncias responsáveis pela denúncia e acolhimento;
e articulação de políticas públicas na realização de ações que acionem o governo na proposição de mudanças.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem, Violência, Idoso.
__________________________
Susidárlem Batista da Silva
Conj Petrônio Portela, 9 - Cohab
Guadalupe-PI CEP: 64840000 E-mail: susi.batistadasilva@gmail.com
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CRITICIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
Glauce Barros Santos-FAESF
Arnon Rodrigues De Carvalho-FAESF
Joffreson Gomes Santos-FAESF
Sammuel Chaves Oliveira-FAESF

A pena restritiva de direitos é uma punição penal em substituição a pena privativa de liberdade que consiste
na remoção ou diminuição de um ou mais direitos do acusado, tendo como características a autonomia e a
substitutividade. Desse modo a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, deve ser suficiente para
reprovação e prevenção a prática de novas infrações penais. Sabemos ainda que, na prática, a alteração da
pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, é realizada ainda sem qualquer fundamentação.
Nesse sentido, o artigo tem como objetivo fomentar o debate sobre a aplicação das penas restritivas de
direitos, baseando-se na ausência de elementos judiciais e no sentimento de impunidade e desigualdade que
isso pode provocar. A metodologia utilizada foi a descritiva, exploratória e revisão de literatura. Cabe
observar que, a pena restritiva aplicada ao agente, mantenha sempre a sua natureza de pena, fazendo com
que o criminoso possa sentir pelo que fez, na prática, um certo grau de incômodo pelo ato cometido,
referindo-se a culpabilidade do agente, sendo proporcional a pena aplicada ao fato cometido. Percebe-se
que as penas restritivas de direito se apresentam como alternativa às penas privativas de liberdade, apesar
disso, é preciso critério em sua aplicação, sob pena de quebra de harmonia organizada e promoção da
impunidade. A extensão do dano, a proporcionalidade da pena, o fato típico, entre outros, mostra ao juiz, a
luz da aplicação nas penas restritivas de direito, uma vez que deva ser suficiente para reprovação e prevenção
a prática de novas infrações penais.
PALAVRAS-CHAVE: Penas Restritivas. Infrações Penais. Direito
__________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO, 1505 - SÃO CRISTOVAO
FLORIANO-PI CEP: 64800820 E-mail: glauce.barros@bol.com.br
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FEMINICÍDIO: UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO E PATRIARCALISMO
Jhennifer Teresinha Sidra Seifert-FAESF
Joyce Maryele Alves Messias-FAESF
Eva Maria Pereira Vieira-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

De acordo com Rodrigues (2016) O feminicídio é a expressão mais cruel do patriarcado, e define este como
o fenômeno que compreende as mortes femininas em decorrência de gênero.A palavra teve sua origem em
um discurso de Diana Rusell durante uma sessão no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres. O
presente artigo tem como objetivo mostrar que muitas mulheres morrem apenas por conta de seu gênero,
e que a desigualdade e o abismo entre os direitos de homens e mulheres, criado pelo patriarcalismo, trouxe
uma imagem de submissão às mulheres. A metodologia usada foi a pesquisa exploratória e descritiva, de
cunho qualitativo, no qual houve uma revisão de literatura de artigos na base de dados Google Acadêmico
com o uso das palavras chave Feminicídio, criminalização, violência de gênero e direito penal, sendo retirado
a pesquisa por parênteses e citações, se obteve 602 resultados, porém filtrando por mês, ano e região se
obteve 22 artigos, foram utilizados 5 destes artigos. Tornou-se perceptível que a tipificação é sim necessária
para que se possa acabar com a impunidade quanto a crimes desse porte e também para que se entenda os
contextos ou o caráter social por trás de um homicídio que envolve mulheres, pois muitas são assassinadas
por motivo, que em sua grande parte não ocorre com os homens. E antes de tudo é precisoque se entenda
a real diferença entre gênero e sexo. Ou seja só o Direito Penal não vai exterminar ou reduzir os números
sozinho, é preciso que a justiça, a sociedade e a política se unam para que haja além de punição, uma
exposição e conscientização de como isso acontece e se potencializa .( AZEVEDO, 2015;
BORGES,GEBRIM,2014; RODRIGUES,2016; DE MELLO, 2015)
PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio, violência de gênero, criminalização, Direito Penal.
__________________________
Jhennifer Teresinha Sidra Seifert
Loteamento conviver, 13 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64808652 E-mail: Jhennyseifert@gmail.com
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O EMPENHO LEGISLATIVO BRASILEIRO EM REPRESSÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHER.
Glauce Barros Santos-FAESF
Sammuel Chaves Oliveira-FAESF
Arnon Rodrigues De Carvalho-FAESF
Joffreson Gomes Santos-FAESF
Kennedy Lemos De Sousa-FAESF

A violência contra a mulher é um assunto pertinente, possui um vasto alcance na sociedade, pois marca
presença na cultura como todo, no trabalho, na relação familiar, no credo religioso, e até mesmo na arte. Tal
agressão não se limita apenas a forma física, possui diversas variações como psicológica, patrimonial, sexual,
e vão desde a exclusão de regalias populares até a depreciação da imagem. O Direito atua como medida de
contrapeso ao preconceito, possui um papel fundamental em assegurar a igualdade independente do
gênero, segundo foi constituído no artigo 5º da Magna Carta a qual concebe dispondo ao seu cidadão e
estrangeiro residente, o gozo do exercício civil. A pesquisa tem como objetivo descrever as legislações
existentes no combate a violência contra a mulher. A metodologia utilizada foi a descritiva, exploratória e
revisão de literatura. Os principais instrumentos normativos auxiliadores no combate a violência contra a
mulher é o Artigo 5º, o 226 § 8º da Constituição Federal, além da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006),
sendo que o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal do Brasil é capaz de fomentar segurança,
pois possui o poder de alicerçar, delimitar leis de combate a agressão contra mulher. É por meio desta norma
que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) encontra-se amparada, sendo esta a principal legislação
nacional expressa para certificar a punição ao agressor. Embora o Brasil tenha um vasto amparo legal do
mecanismo de combate ao tema sugerido, à população mantêm-se afastada de boa parte de conhecimento
positivado sobre o assunto, tornando a luta menos efetiva. Nesse sentido, faz-se necessário explorar e expor
toda a legislação eficaz para o combate da violência contra a mulher, trazendo o nivelamento entre os
relacionamentos de poderes entre homens e mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Contra Mulher. Legislações. Combate.
__________________________
GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO, 1505 - SÃO CRISTOVAO
FLORIANO-PI CEP: 64800820 E-mail: glauce.barros@bol.com.br
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SELETIVIDADE PENAL DO ESTADO BRASILEIRO: UM ESTUDO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Rita Thaynne Gomes Da Silva-FAESF
Mayara Gondra Arruda-FAESF
Rejany Sá Gomes Correia Dias-FAESF
Ítalo Cristiano Silva E Souza-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

O debate sobre criminalidade e segurança pública no Brasil é bastante vasto e cercado de polêmicas. No que
tange ao sistema prisional, os estudos destacam sua fragilidade e seletividade. O presente trabalho objetivou
analisar a seletividade penal do Estado brasileiro através de uma revisão bibliográfica. Trata-se de uma
pesquisa exploratória e descritiva, no qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental realizada
a base de dados especializados encontrados na web, documentos e textos referente ao tema abordado. De
acordo com a INFOPEN entre os anos de 2014 e 2016; a população carcerária é caracterizada, em razão da
cor, classe social e nível de escolaridade. Conforme mesma fonte, o percentual de pessoas em cárcere de
pele de cor branca por UF, é somente de 37%, enquanto os de cor negra é de 64%, e apenas 10% da população
carcerária chegou a cursar o ensino médio e apenas 1% o ensino superior. O atlas da violência 2018 traz
dados comparativos no que diz respeito a taxa de homicídios em razão do indivíduo no período de 2005 e
2015, neste período, houve um crescimento de 18,2% na taxa de homicídio de negros, a mortalidade de
indivíduos não negros diminuiu 12,2%. O material bibliográfico analisado mostrou que o sistema penal de
fato é seletivo no que diz respeito a punição daqueles que cometem todo e qualquer ato infracionário, tendo
em vista que o sistema carcerário é composto por negros, pobres e analfabetos. Destarte, conclui-se que,
não obstante o sofrimento vivido por essa classe em razão de uma omissão estatal, pois o Estado não
assegura ao indivíduo um direito constitucional, tipificado no art. 6º da CF/88 (saúde, segurança e educação),
estes, também sofrem preconceitos em razão de sua cor da pele, considerando que a taxa de homicídio a
essa classe aumentou significativamente.
PALAVRAS-CHAVE: Negro. Pobre. Seletividade penal. Estado
__________________________
Rita Thaynne Gomes da Silva
loteamento conviver, 3 - urbano
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: thaynnegomes1@gmail.com
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RISCOS DE AUTOMEDICAÇÃO DE ANTIBIÓTICO E RESISTÊNCIA BACTERIANA.
Karla Layane Carneiro Da Silva-FAESF
Yasmin Lima Feitosa-FAESF
Luizabel Brasileiro Ferreira-FAESF
Prof. Esp. Anne Karollyne De Freitas Bonfim Figueiredo-FAESF

O uso indiscriminado de remédios e das agregações de fármacos torna maior a morbidade devido aos
eventos adversos e à toxidade destes. De acordo com a Associação Médica Brasileira. A automedicação é
uma prática bastante difundida não apenas no Brasil, mas também em outros países. O frequente hábito de
automedicação, o consumo de diferentes doses e o aumento do número de medicamentos disponíveis,
podem causar prejuízos econômicos, sociais e à saúde ainda mais significativa. OBJETIVO: Revisar literatura
existente sobre Riscos de Automedicação de Antibiótico e Resistência bacteriana. METODOLOGIA: Trata-se
de uma revisão bibliográfica sistemática do tipo meta-análise utilizando uma abordagem qualitativa. As
fontes utilizadas para essa pesquisa foram periódicos nacionais, que abordam a temática proposta, escritos
em português, principalmente periódicos, mediante a utilização de palavras chaves “Riscos de
Automedicação de Antibiótico ’Resistência bacteriana’’. RESULTADOS:A venda livre de uma grande
quantidade de fármacos É válido ressaltar que o conceito da automedicação responsável não deve ser
confundido com auto prescrição, ou seja, utilização de medicação tarjada. O uso incorreto e indiscriminado
de antibióticos pode resultar em resistência bacteriana e o agravamento de processos infecciosos. Apesar de
serem medicamentos de venda sob prescrição médica, o uso irracional de antibióticos preocupa
infectologistas do mundo todo. Quanto mais antibióticos são prescritos maiores são o número de resistência
bacteriana que pode surgir. Um dos principais motivos por intoxicação medicamentosa é quase sempre
relacionado ao uso de medicamentos sem acompanhamento profissional. Dessa forma, o uso indiscriminado
de medicamentos tornou-se uma das grandes dificuldades enfrentadas pela saúde no âmbito mundial.
CONCLUSÃO: Com base nos resultados encontrados, observa-se que a resistência bacteriana se dá pelo uso
indiscriminado de antibióticos consequentemente pela venda sem retenção da receita. A venda incontrolável
de medicamentos sem a retenção da receita médica, tornando impossível o controle dos antibióticos.
PALAVRAS-CHAVE: resitência bacteriana. farmacos. uso indiscriminado.
__________________________
Karla layane Carneiro da Silva
Q F, 03 - Ze Pereira
Floriano-PI CEP: 64808780 E-mail: Karla.l.flamenguista@hotmail.com
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GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
Joseane Alves Barbosa-FAESF
Diego Damasceno Rocha-FAESF
Hitalo Giordano Dantas Araújo-FAESF
Pâmela Da Silva Araújo-FAESF

Relacionar-se com o cliente deixou de ser apenas o momento da venda ou cobrança e passou a ser uma
ferramenta estratégica de manutenção da carteira de clientes, mas também, um diferencial competitivo
gigantesco em qualquer segmento do mercado. O ato de desenvolver uma boa relação comunicativa entre
cliente e empresa tornou-se um grande diferencial competitivo. Assim, os estudos atuais sobre o tema
buscam em como tornar isso prático, as empresas criaram softwares capazes de desenvolver este trabalho,
são os chamados sistemas CRM. Quem dominar a metodologia CRM, Customer Relationschip Management
e, investe em sistemas automatizados possuirá ganhos em escala. Em sua essência, CRM é uma estratégia
voltada para o foco das necessidades dos clientes, o que acaba se tornando uma metodologia de
gerenciamento não limitada apenas em um aplicativo operacionalizado. Este estudo teve como objetivo
entender o posicionamento das pessoas em relação a diferença entre estratégia CRM e sistema CRM.
Metodologia: Pesquisa qualitativa, bibliográfica, para a coleta de dados bibliográficos realizou-se pesquisa
em livros, artigo, assim como em sites referentes ao tema proposto ao estudo. os resultados apontaram que
o termo estratégia CRM não é conhecida, ao passo que sistema CRM possui ampla abrangência sob o
conhecimento popular inclusive das empresas, que investem mais em sistemas do que em ações para
desenvolver metodologias de abordagens, comunicação e afins mais eficientes fora do mundo web. Assim
sendo, pôde-se concluir que ainda existe uma confusão entre estratégia CRM e sistema CRM. Contudo,
Gestão de Relacionamento com o Cliente é uma ideologia voltada para a maior eficiência no atendimento ao
cliente, sendo este potencializado através de sistemas com o armazenamento conjunto de dados entre
outras vias para facilitar o processo de contato entre empresa e cliente.
PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO. CRM. CLIENTE.
__________________________
JOSEANE ALVES BARBOSA
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: seane_88@yahoo.com.br
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SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS CIVIS
Daniela Alves De Sousa-FAESF
Elaine Silva Camelo-FAESF
Monica Da Conceição Ribeiro-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

INTRODUÇÃO: Os direitos civis fazem parte dos direitos humanos e referem- se às liberdades individuais,
como o direito de ir e vir, de dispor do próprio corpo, o direito à vida, à liberdade de expressão e
pensamentos, à propriedade, à igualdade perante a lei, a não ser julgado fora de um processo regular, a não
ter seu lar e seus bens violados. OBJETIVO Compreender a atuação do Serviço Social frente aos direitos civis.
METODOLOGIA. Estudo descritivo e bibliográfico. RESULTADO/DISCUSSÃO. A Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948, afirma em seu art. 1º, que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos”. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito
de fraternidade. Nesse sentido, o Serviço Social apoiado em seu projeto profissional assume um
compromisso com a cidadania,à garantia dos direitos civis é de natureza social e a efetivação desses direitos
e consequentemente dos direitos civis no que tange a orientar e assegurar que a população tenha suas
liberdades individuais protegidas, pautando sempre sua atuação na defesa da democracia,assumindo ao
mesmo tempo o compromisso e a responsabilidade de zelar para que essas liberdades existam para todos.
CONCLUSÃO. Ressaltamos a atuação do serviço social em torno da efetivação dos direitos civis e que os
mesmos são de suma importância para a sociedade, pois significa que todos sejam tratados em igualdade
perante a lei, proporcionado assim melhorias e garantindo aos cidadãos integridade física e mental e
exercício pleno da sua cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS CIVIS.SERVIÇO SOCIAL.CIDADANIA
__________________________
Daniela Alves de sousa
Rua paulo Ramos, 1146 - São Cristóvão
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: danielamurada08@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM AMNIORREXE PREMATURA
Aline Rocha Da Silva Santos-FAESF
Prof. Esp. Ana Maria De Araújo Dias-FAESF
Dougllas De Oliveira Santos-FAESF
Rosane Vieira De Carvalho-FAESF
Maria José Ribeiro Da Cruz-FAESF

A amniorrexe ou ruptura prematura de membrana (RPM) é definida como a perda de líquido amniótico antes
de iniciado o trabalho de parto, independente da idade gestacional. Quando iniciado antes da 37ª semana
de gravidez é designada como RPM pré-termo. Esta revisão sistemática tem como objetivo apontar á
assistência de enfermagem na amniorrexe. Constituem-se de uma revisão sistemática de literatura realizada
nos meses de outubro e novembro de 2018 por meio de busca de artigo publicados entre os anos 2008 a
2017 na base de dados eletrônicos GOOGLE ACADÊMICO, SCIELO . Foram utilizados os descritores
“Amniorrexe’’, “Assistência” e “Enfermagem”. Foram identificados 15 estudos que abordam o tema com o
perfil da clientela de interesse. A leitura dos referenciais bibliográficos contemplados mostra que a maioria
dos casos de amniorrexe não possui uma causa identificável. Na assistência de enfermagem é imprescindível
observar e orientar repouso hospitalar, leitura do prontuário antes dos cuidados de enfermagem, exame
físico, mensurando a altura uterina e avaliando a perda de liquido amniótico relatando a quantidade e cor,
para comparar com as perdas anteriores, ausculta dos BCF para identificar os riscos de sofrimento fetal,
avaliação dos sinais de infecção para a mãe e os cuidados de higiene corporal e íntima, não efetuar toque
vaginal antes do trabalho de parto. Ao final conclui-se que os cuidados de enfermagem precisam estar
voltada para solicitações e queixas das gestantes, afim de identificar precocemente a ruptura prematura da
membrana ovular, para que com o tratamento adequado a gestante possa levar a gravidez até o final, tendo
assim um parto seguro para ela e o feto.
PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA. ENFERMAGEM. AMNIORREXE.
__________________________
Aline Rocha da Silva Santos
Avenida Santos Dumont, 1470 - Campo Velho
Floriano Pi-PI CEP: 64808515 E-mail: alinerocha2020@gmail.com
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PERFIL DE PACIENTES ACOMETIDOS POR CHYKUNGUNYA
Aline Rocha Da Silva Santos-FAESF
Prof. Esp. Joélio Pereira Da Silva-FAESF
Maria José Ribeiro Da Cruz-FAESF
Maria Dalva De Sousa Oliveira-FAESF

INTRODUÇÃO: A chykungunya é uma arbovirose que tem como agente etiológico o vírus chykungunya, que
é propagada por mosquitos fêmeas do tipo Aedes Aegypti e Aedes albopictus e insetos, que estejam
contaminados com o vírus, e faz parte de um grupo de doenças consideradas emergentes e reemergentes.
OBJETIVO: Traçar o perfil de pacientes que vem sendo acometidos por chykungunya. MÉTODOS: Trata-se de
uma pesquisa do tipo de revisão de literatura, a obtenção dos dados foi feita nas bases de dados (BVS, SCIELO,
MEDLINE, LILACS) usando os descritores “chykungunya”, “pacientes de chykungunya”. A pesquisa durou 7
dias. Os artigos encontrados foram analisados de acordo com a concordância com a temática, e de acordo
com o limite temporal estabelecido de 2010 a 2018. Ao todos foram baixados 20 artigos, dos quais 10 foram
selecionados para serem tomados por base nessa pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante do exposto
foi possível obter que o perfil de pacientes acometidos por chykungunya é composto de pessoas em sua
maioria do sexo feminino, crianças e adulto jovens com idade entre 25 a 59 anos. As mulheres são mais
cometidas por passar mais tempo em ambiente doméstico, as crianças por terem o sistema imunológico
ainda em formação. Os grupos de risco para adquirir a chykungunya segundo o ministério da saúde, são:
gestantes, maiores de 65 anos, menores de 2 anos e pacientes com comorbidades. CONSIDERAÇÔES FINAIS:
A chycungunya é uma doença de graves proporções que requer uma grande atenção devido aos males que
pode causar. É necessário atentar-se para o perfil de risco para assim prestar uma assistência mais adequada.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência ao paciente; Dengue; Doença.
__________________________
Aline Rocha da Silva Santos
Avenida Santos Dumont, 1470 - Campo Velho
Floriano Pi-PI CEP: 64808515 E-mail: alinerocha2020@gmail.com
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DESIGUALDADES ÉTNICOS-RACIAIS NO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO
Luma Karolinne Rodrigues Pacheco-FAESF
Alane Ferreira Dos Santos Matos-FAESF
Ludmilla Meirelly Brandão Silva-FAESF
Maria Morgana Mendes Araújo-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

A desigualdade racial trata do resultado de distinções hierárquicas entre grupos étnicos dentro de uma
sociedade, podemos ver isso na discriminação que ocorre dentro do meio em que vivemos quase que
diariamente, é notório também no mercado de trabalho brasileiro ainda marcado pela cor do preconceito.
OBJETIVO: Analisar criticamente as desigualdades étnico-raciais existentes no mercado de trabalho
brasileiro. METODOLOGIA: Descritivo e Bibliográfico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao analisarmos o mercado
de trabalho brasileiro podemos perceber uma grande diferença entre os executivos que o compõem, de uma
população onde 55% é formada por afrodescendentes, e ao fazer um balanceamento do quadro de
funcionários das 500 maiores corporações do Brasil, notar que apenas 4,7% é composta por essa parte da
população, conforme a pesquisa feita pelo Instituto Ethos, organização que estimula negócios socialmente
sustentáveis. Para Cida Bento, psicóloga social, iniciativas que promovam a inclusão racial são “um caminho
efetivo para contribuir para a construção de um ambiente empresarial e organizacional mais democrático,
que respeite os direitos humanos, aposte no desenvolvimento econômico e social do País e reflita a
sociedade em que a empresa está inserida, valorizando-se com isso um dos principais patrimônios do Brasil:
a riqueza da diversidade do seu povo.” A maioria dessas pessoas que sofrem descriminação, que não
conseguem adquirir emprego, são jovens negros da periferia com pouco acesso à educação qualificada, em
consequência disso nota-se que muitos entram no mundo da criminalidade roubando e traficando para suprir
suas necessidades. CONCLUSÃO: Desta forma, ao analisarmos os dados percebemos que a disparidade racial
entre negros e brancos é alarmante, o que nos traz a discussão sobre a necessidade de serem criadas e
efetivadas ações afirmativas para aumentar a inclusão racial nas corporações, ações essas, indispensáveis
para que ocorra uma diminuição nas desigualdades existentes no mercado de trabalho no nosso País.
PALAVRAS-CHAVE: Desigualdades. Raça. Trabalho.
__________________________
Luma Karolinne Rodrigues Pacheco
Rua João de Sousa e Silva, 0 - Conjunto Luzia Soares
São Francisco do Maranhão-MA CEP: 65650000 E-mail: lumaduarte88ld@gmail.com
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TIJOLOS ECOLÓGICOS SUSTENTÁVEIS
Maykon Douglas Da Silva Sa-FAESF
José Nisvaldo Alencar De Sousa Júnior-FAESF
Iasmyn Gomes Martins-FAESF
Gabriel Gleno De Sousa Pereira-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

No Brasil, desde a década de 60, iniciaram pesquisas e estudos a respeito do tijolo ecológico, também
conhecido como solo-cimento. O produto possui inúmeras vantagens, que fizeram dele a peça principal de
um dos métodos construtivos sustentáveis mais importantes nos dias atuais. O objetivo do presente trabalho
é buscar novas maneiras de tornar o tijolo solo-cimento uma alternativa cada vez mais sustentável. Com
pesquisas a respeito de novas composições, estudou-se a viabilidade e a possibilidade de incrementar a
mistura com outros componentes, sem alterar bruscamente a resistência do material. Justifica-se tal
incremento como uma maneira de reciclar materiais que seriam descartados, muitas das vezes de forma
imprópria, em lixões e locais a céu aberto, como: entulhos de construções, borracha de pneus velhos e
materiais orgânicos. Desta forma, essa nova composição não alteraria a resistência do produto e seria uma
alternativa para diminuir o descarte irregular de materiais sólidos. A metodologia utilizada foi a realização de
visita in loco, entrevista com o autônomo Josivaldo, cujo mesmo possui uma micro-empresa de tijolos
ecológicos na zona rural do município São Francisco do Piauí. Também foram realizadas pesquisas sobre o
conceito de sustentabilidade, segundo RATTNER (1999). A partir do acompanhamento do processo de
produção do tijolo ecológico, foi feito um estudo a respeito da proporção dos materiais utilizados,
quantidade de produção, visibilidade no mercado e capital necessário para iniciar o negócio. Apresentou-se
a adição de materiais orgânicos na mistura, buscando o equilíbrio entre o ecológico e o sustentável, sendo
produzidos corpos de prova para serem testados. O processo de produção do tijolo ecológico com a mistura
de materiais reciclados trata-se de uma inovação na construção civil que busca acima de tudo, o respeito e o
cuidado pela natureza, tornando o produto ecológico e sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Construção civil. Sustentabilidade. Tijolo ecológico.
__________________________
MAYKON DOUGLAS DA SILVA SA
Conjunto Paraíso, 20 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808105 E-mail: mayk2026@gmail.com

295

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

FISIOTERAPIA NO MAL DE ALZHEIMER
Bruna De Moura Aquino-FAESF
Anna Karla Gonçalves De Sousa-FAESF
Joana Carolina Da Costa Guimarães-FAESF
Beatriz Martins De Almeida Tomaz-FAESF
Alyane Osório-FAESF

Introdução: O Alzheimer é uma doença que se dá pelo acumulo de uma proteína, de maneira anômala no
cérebro, que resulta na perda de funções cerebrais na terceira idade, a principal atividade afetada é a
memória. Apresentando três estágios, onde o tratamento precoce da Doença de Alzheimer (D.A.) pode
estender a vida útil do paciente. Objetivo: Analisar a atuação do fisioterapeuta na melhora psíquica e motora
do idoso com o mal de Alzheimer. Metodologia: tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva,
utilizando-se da técnica de revisão sistemática com os seguintes elementos: definição da pergunta; a busca
do estudo foi realizada a partir do buscador “Google acadêmico”, foram encontrados 50 resultados, sendo 7
livros, 2 revistas e 41 artigos, para a elaboração desse trabalho, após realizar uma apuração 23 artigos foram
excluídos que fugiram do tema proposto. Os critérios de inclusão: artigo publicado em português,
disponibilizados online no ano de 2016 ate os dias atuais. Resultado/Discussão: os artigos analisados
revelaram que a fisioterapia atua de modo positivo no tratamento do mal de Alzheimer, mesmo a doença
não tendo cura, as técnicas usadas aprimoram a condição psíquica e motora do paciente, ajudando-o a
movimentar-se com menos dificuldade, mantendo alguma autonomia, evitando assim que os músculos se
atrofiem, melhorando as articulações, prevenindo quedas com fraturas e dando uma melhor qualidade de
vida ao portador da doença. A assistência prestada pelo fisioterapeuta é feita levando em consideração o
estagio do paciente, e aplicando alguns exercícios simples favorecem o idoso com D.A. Conclusão: Portanto
a analise realizada é que a fisioterapia é de fundamental importância para a promoção e tratamento do
portador de DA. Tendo em vista que ao realizar uma intervenção fisioterapêutica no tratamento do idoso
com DA é visível à melhora na parte motora e psíquica no mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Tratamento. Alzheimer
__________________________
Bruna de Moura Aquino
AV. Euripedes de Aguiar, 412 - centro
floriano-pi-PI CEP: 64800000 E-mail: brunademouraaquino@gmail.com
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O FATO CONCORRENTE DO CONSUMIDOR COMO (NÃO) EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL
PELO CDC
Diana Dos Santos Sousa-FAESF
Letticia Alves Lemos-FAESF

RESUMO:
INTRODUÇÃO: Esse resumo vem apresentar e abranger o fato concorrente do consumidor como não
excludente de responsabilidade civil pelo Código de Defesa do Consumidor, no qual as partes majoritárias
dos doutrinadores aderem a essa hipótese. Nesse Código, vem apresentado as excludentes de
responsabilidade do fornecedor, disposto no seu art. 12, § 3ºe 14, §3º na qual não apresenta um fato que
venha a concorrer com a responsabilidade do consumidor e sim, elimina a total culpa do fornecedor
atribuindo exclusivamente para o consumidor tornado assim, o exposto limitado sem demonstrar a
concorrência. Segundo alguns autores, essa concorrência vem a fugir do intuito do código que é a de proteger
o consumidor. OBJETIVO: Esse trabalho tem como intuito mostrar que a culpa concorrente não deva ser
usada, apresentando que o Código é limitado, apresentando apenas hipóteses que resguardam o consumidor
e uma breve excludente que dar a eles fato contrário. MÉTODO: Esse estudo utiliza o método explorativo,
com base em pesquisas bibliográficas em artigos e legislação vigente. RESULTADOS: Para obter os resultados
foram utilizados e analisados 12 (doze) artigos para formulação do presente resumo. A lei deixa explicito nos
arts. 12, § 3º e 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor as hipóteses de exclusão do fornecedor não
contendo fato concorrente. CONCLUSÃO: Portanto, demonstra que não tem concordância em falar de culpa
concorrente, por essa não condizer com o que o código vem a ter como principal função que é a de proteger
o consumidor, mesmo apresentado caso de excludente.
PALAVRAS-CHAVE: Direito do consumidor. Responsabilidade Civil. Excludente de responsabilidade.
__________________________
DIANA DOS SANTOS SOUSA
Avenida Santos Dumont - lado ímpar, 1050B, 1050 - CAMPO VELHO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: dianasousa655@gmail.com
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PLANEJAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS: UM ESTUDO DE CASO NA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
EM FLORIANO-PI.
Jasonnayra De Araujo Lopes-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF
Thays Barbosa Araújo Costa-FAESF
Edilza Alves De Almeida-FAESF

Um canteiro de obras é a parte inicial para qualquer construção, seu planejamento e execução adequada
possibilita a junção de um ambiente agradável organizado e com segurança para a obra. O planejamento do
layout envolve a definição do arranjo físico de trabalhadores, materiais, equipamentos, áreas de trabalho e
de estocagem (FRANKENFELD, 1990). Com a pesquisa pretende-se apresentar o planejamento de canteiro
de obras da Galeria de águas pluviais na cidade de Floriano – PI. O objetivo de pesquisa foi identificar a
implementação adquirida para o canteiro de obras adotada conforme o projeto de produto, produção e
layout. Justifica-se tal analise uma abordagem de uma construção de grande porte. A metodologia utilizada
foi uma pesquisa in loco no qual se percebeu a existência de várias etapas , a inicial deu preferência ao
cronograma físico, locação e fundação, foi feito uma entrevista com mestre de obras que disponibilizou todas
as informações possíveis, chegada de material sua organização ,utilização de contêineres, pré-moldado,
eletrônicos topográficos e maquinários pesados, demanda de material e mão-de-obra com 60 trabalhadores,
na área de convivência disponibiliza de refeitórios, banheiros, cozinha ,alojamento e estacionamento a
administração fica separada por contêineres, com também os laboratórios de solos e concreto e área de
máquina, a parte de confecção das aduelas que fica separado por um galpão de pré-moldado exclusivamente
para essa obra. Podendo-se assim considerar o planejamento de canteiro obras é de suma importância para
construtoras que se preocupam com a segurança e crescimento da obra com qualidade e sustentabilidade,
pois utilizam de forma otimizada o espaço, reduzindo os desperdícios e custos, e aumentam a produtividade
com o crescimento ordenado.
PALAVRAS-CHAVE: canteiro de obra , planejamento, sustentabilidade
__________________________
jasonnayra de araujo lopes
pedro simplicio, 15 - são borja
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jasonaira09@gmail.com
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DESAFIOS DOS EMPREENDEDORES FRANQUEADOS DA CIDADE DE FLORIANO-PI
Joseane Alves Barbosa-FAESF
Juliana Reis Bernardes-FAESF
Mary Correira Moreira Kalume-FAESF
Alisson Ramon Santos E Silva-FAESF

O empreendedorismo surgiu no Brasil nos anos 90 com o momento de instabilidade econômica que o país
passava, as pessoas eram incentivadas a abrir suas próprias empresas para fugir do desemprego e do colapso
que era a crise, após o momento de instabilidade que o país passou, a economia ganha um novo enfoque, a
construção dos shoppings e a chegada de empresas estrangeiras no país, foram ai que surgiram as primeiras
franquias, que são modelos de negócio já pronto e com nível altíssimo de know-how, pode-se dizer que o
que as define é exatamente o fato delas serem opções de venda de uma marca, onde quem vende ou seja o
franqueador emite uma licença da marca de produtos e quem compra o franqueado compra essa marca com
garantia de ter um negócio reconhecido no mercado. Com base nas informações expostas logo acima, o
presente trabalho apresenta os fatores determinantes para quem quer investir em franquias, analisando as
estratégias utilizadas pelos empreendedores franquiados da cidade de Floriano-PI, e ainda externando sobre
os pontos positivos e negativos das franquias. As ferramentas utilizadas neste estudo foram: um questionário
elaborado contendo 10 perguntas referentes a realidade das franquias com uma abordagem quantitativa
tendo uma natureza descritiva e exploratória, a técnica de dados foi a de survey e o instrumento utilizado a
escala likert. Na análise dos dados os entrevistados relataram seus maiores desafios e as vantagens e
desvantagens desse tipo de investimento. Os resultados alcançados demonstram que apesar de suas
peculiaridades e dos desafios enfrentados na gestão, as franquias são sim as melhores opções para quem
deseja investir em um negócio seguro e com garantia de rentabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento. Empreendedorismo. Franqueado.
__________________________
JOSEANE ALVES BARBOSA
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUÁ II
FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: seane_88@yahoo.com.br
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CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTOS DE PACIFICAÇÃO E JUSTIÇA
Veronica Lopes De Melo-FAESF
Mayara Gondra Arruda-FAESF
Rejany Sá Gomes Correia Dias-FAESF
Rita Thaynne Gomes Da Silva-FAESF
Arnaldo Messias Da Costa-FAESF

Em uma investigação histórica sobre a existência de conflitos, nota-se que, bem antes do surgimento de uma
sociedade organizada e regida pelo Estado, a existência de conflitos já se fazia presente na vida das pessoas,
não sendo diferente nos dias atuais, porém em proporções distintas. O legislador, afim de uma redução nas
demandas, criou meios de incentivos consensuais para a solução de litígios. Esta pesquisa teve como objetivo
compreender a lei n° 13.105/2015, que trouxe meios novos e eficazes de alcançar a pacificação social.
Utilizou-se do método exploratório e descritivo na modalidade revisão de literatura a partir de obras
especializadas e artigos científicos rastreados na web. Ainda convém lembrar, que o Estado por ser o
responsável pela tutela dos interesses das pessoas, não detém a estrutura capaz de atender uma crescente
demanda existente na esfera judicial, o que acarretou em uma crise do Poder Judiciário. Os meios
alternativos de resolução de conflitos são, portanto, apontados como uma das soluções para esse problema.
A redução do número de conflitos levados para a solução do Poder Judiciário será apenas uma consequência
da consolidação dessas práticas consensuais, pois a tendência é que os cidadãos busquem espontaneamente
solucionar seus conflitos por meio da composição comum de um acordo. Desta forma, pode-se concluir que
a principal característica é buscar a formação de uma nova mentalidade acerca das relações conflituosas
existentes na sociedade, de modo que, com o passar do tempo, torne-se natural que as pessoas venham a
acionar o Poder jurisdicional somente quando frustradas as tentativas de acordo oferecidas pelos meios
consensuais. Já dizia Mahatma Gandhi, “o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente’’.
PALAVRAS-CHAVE: Conflitos. Poder Judiciário. Soluções.
__________________________
Veronica Lopes de Melo
RUA LUIS DE SOUSA BRANDÃO, 10 - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64808280 E-mail: lopesdemeloveronica@gmail.com
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PAPEL DO ESTADO NA SOCIEDADE
Viviane Dos Santos Vieira-FAESF
Lanna Beatriz Silva Freitas-FAESF
Júlia Nicassia Da Silva Mousinho-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

O Estado Liberal, surgido, principalmente, após a Revolução Francesa de 1789, atendeu aos interesses da
burguesia, garantindo, ideias de liberdade. Nesse Estado Liberal, o papel dele e em palta a assegurar a “paz
externa e a segurança interna”, tendo em vista que cada cidadão tem sua ampla escolha o funcionamento
da atividade econômica e social. Com o surgimento do Estado Social, podemos observar que o Estado passou
a frente das relações produtivas: projetos públicos, para resolver o problema do desemprego, por exemplo.
Assim, Estado nos meio social e econômico, passou a garantir as liberdades contratuais e econômicas de
forma ampla e direta por meio de lei. Com a Constituição Democrática de 1988 houve uma interação
positivada do Estado Democrático de Direito, o povo passaria a eleger seus representantes que formularia
as leis responsáveis pela ordem numa nação. Dessa forma ,podemos verificar que o Estado e seu papel na
sociedade foram sendo reformulado de acordo com a mudança dos anseios sociais, sendo alterado com o
passar dos anos.
Além disso, no modelo regulatório, o Estado deixa de atuar diretamente no domínio econômico, passando a
atuar de forma indireta: ele usa de determinados instrumentos normativos (poder normativo das agências
reguladoras) e de competências políticas para fazer com que os particulares atinjam o bem-comum
pretendido. Ou seja, a intervenção estatal indireta agora é a regra no novo modelo de estado; a intervenção
direta do Estado no domínio econômico só se dá em casos excepcionais previstos na Constituição.
O Estado Social caracteriza-se como o Estado Intervencionista e garantidor de direitos como: saúde,
educação, lazer, habitação, alimentação, previdência e assistência social.
PALAVRAS-CHAVE: Liberal. Estado Social. Constituição Democrática.
__________________________
viviane dos santos vieira
rua 13 de maio, 704 - riacho fundo
floriano-PI CEP: 64803530 E-mail: vivi31111@bol.com.br
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CONTROLE DE QUALIDADE DE CREMES A BASE DE DEXAMETASONA: ANÁLISE COMPARATIVA

Maria Eduarda Dos Santos Lima-FAESF
Rondenelly Brandão Da Silva-FAESF
Luiz Antônio Soares De Carvalho Mendes-FAESF
Bruno Oliveira Mendonça-FAESF
Letícia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

A dexametasona é um glicocorticoide sintético com ação anti-inflamatória e imunossupressora. Doses
suprafisiológicas de dexametasona, no entanto, podem propiciar complicações, como esteoporose,
osteonecrose, insuficiência da glândula suparrenal, imunodepressão, hiperglicemia, entre outras.
Identificou-se a operacionalização do controle de análise de qualidade de cremes à base de acetato de
dexametasona, como também analisou-se a utilização das substâncias e de como é feito cada processo desse
controle de qualidade. A pesquisa foi realizada em um laboratório de uma indústria farmacêutica localizada
no município de Floriano-PI, inserida no mercado farmacêutico há mais de 100 anos. Para realização dessa
pesquisa, foram utilizados cremes a base de dexametasona de três marcas e laboratórios diferentes, onde
duas dessas marcas e laboratórios foram escolhidas de forma aleatória por meio de um sorteio simples. Já o
terceiro laboratório foi escolhido de forma intencional, pois o mesmo sedia esta pesquisa. O estudo trouxe
como beneficio à possibilidade de identificação do controle de qualidade dos cremes a base de acetato de
dexametasona disponíveis a venda nas principais farmácias. Além disso, a pesquisa servirá como fonte para
estudos futuros já que a mesma pôde mostrar à qualidade ou não qualidade dos cremes a base de acetato
de dexametasona. Os testes foram realizados de acordo com a Farmacopéia Brasileira, onde foram
observados os seguintes ensaios: descrição, identificação, peso médio, pH e doseamento. Os resultados da
pesquisa através dos ensaios analisados, demonstraram que os devidos parâmetros (pH e doseamento) estão
de acordo com as normas da Anvisa, bem como as amostras estão dentro do especificado. Nesse cenário,
constatou-se a eficácia e qualidade dos produtos, confirmando que os mesmos podem ser utilizados com
segurança.
PALAVRAS-CHAVE: Farmacopeia. Dexametasona. Doseamento.
__________________________
Maria Eduarda dos Santos Lima
Rua godofredo messias, 397 - Catumbí
Floriano-PI CEP: 64806295 E-mail: dudalimas@hotmail.com
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL
ESPÁSTICA
Natalha Correia Siqueira-FAESF
Uiara Beatriz Gomes De Oliveira- FAESF

A definição de Paralisia Cerebral (PC) é: um grupo não progressivo, mas frequentemente mutável, de
distúrbio motor (tônus e postura), secundário a lesão do cérebro em desenvolvimento. A forma espástica é
a mais comum, pode ser definida como uma resistência ao estiramento passivo de um músculo ou de um
grupo muscular (hipertonia), devido acometimento do neurônio motor superior Sistema Nervoso Central
(SNC). O objetivo geral é caracterizar os efeitos do fisioterapeuta na assistência ao paciente com paralisia
cerebral. Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica, foram feitos levantamentos bibliográficos, onde
foram utilizados uma busca da literatura, por meio de consultas nos bancos de dados científicos, Scielo,
Bireme, BVS, Google Acadêmico, Lilacs, Monografias, Sites, Livros e Periódicos, foram selecionados e
baixados de forma aleatória 73 artigos, s Somente 53 foram incluídos na pesquisa, devido os outros (20
artigos) fugirem do tema, e serem publicados anos anteriores (2000), não estarem na língua portuguesa e
inglesa, livros, dissertação, monografias e revistas também fizeram parte da amostra. O tratamento
fisioterapêutico é de suma importância para a prevenção de deformidades musculoesqueléticas, visa a
manutenção do tônus muscular, redução da espasticidade, minimizar contraturas, reeducar os padrões de
movimento, melhorar a marcha e o equilíbrio, a capacidade respiratória e aeróbica, melhora da circulação
sanguínea, com o objetivo de promover experiências normais de desenvolvimento. A pesquisa cumpriu com
o objetivo proposto, “Caracterizar os efeitos do fisioterapeuta na assistência ao paciente com paralisia
cerebral”, e as “técnicas fisioterapêuticas” que são mais utilizadas na assistência desses pacientes.

Palavras-Chave: Paralisia Cerebral. Espasticidade. Fisioterapia.
PALAVRAS-CHAVE: Paralisia Cerebral. Espasticidade. Fisioterapia.
__________________________
Natalha correia siqueira
Ondina de carvalho, 1256 - Irapua 2
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: natalhasiqueira03@hotmail.com
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COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO FÍSICO EM TESTES DE EQUILÍBRIO CORPORAL EM IDOSOS
CAIDORES E NÃO CAIDORES
Thaís Alves De Araújo-Fasef
Mariany Pimentel De Vasconcelos-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-Fasef
Luna Rhara Martins Moura-FAESF
Wender Lima-FAESF

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno observado mundialmente e ocorre devido à
crescente expectativa de vida. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a expectativa para o ano de 2020 é cerca de 11% da população brasileira.O envelhecimento é
caracterizado como um processo biológico de declínio dos sistemas do corpo. Este processo predispõe à
população idosa a um risco maior a quedas. Alterações posturais, diminuição da força e potência muscular,
sarcopenia, acúmulo de gordura, atrofia intramuscular e diminuição de unidades motoras são fatores
encontrados nesta população. Objetivo: analisar o desempenho físico em testes de equilíbrio em dois grupos
de idosos. Materiais e métodos: O presente artigo é uma revisão bibliográfica do tipo exploratória, iniciouse no dia 30 de outubro de 2018 até o dia 30 de outubro de 2018, no qual foram utilizados 17 artigos como
referencial teórico para a busca de evidencias cientificas na comparação do desempenho físico em testes de
equilíbrio corporal nesses dois grupos de idosos, sendo que 07 deles não correspondiam com o tema. Dentro
dos bancos de dados utilizados, foi realizadas pesquisas em sites como: google acadêmico, scielo, lilacs,
medline, repositório ufsc, Frontiers media SA, PubMed. Resultado:Vários testes têm sido desenvolvidos com
o objetivo de avaliar funcionalmente o equilíbrio e estabelecer parâmetros para identificação de idosos com
maior suscetibilidade de cair. Foram selecionados quatro testes: TAF, TUG, EEB e POMA. Conclusão: Os dados
do presente estudo permitem concluir que os testes de avaliação de equilíbrio de idosos EEB, TUG, POMA e
TAF são complementares, tendo em vista que não se correlacionaram fortemente e mostraram-se com
particularidades e limitações distintas. Torna-se razoável, portanto, a aplicação conjunta desses
instrumentos para melhor avaliar o equilíbrio das idosas.
PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento. Testes de equilíbrio. Limitações
__________________________
Thaís Alves de Araújo
Rua Marizalra Atten, 11 - Manguinha
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: thaysaraujosb@hotmail.com
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ESTUDO DAS MANIFESTAÇÕES DO PAPILOMA VÍRUS HUMANO: INCIDÊNCIA DOS SINTOMAS NA
MUCOSA ORAL
Joana Carolina Da Costa Guimarães-FAESF
Gustavo Aguiar De Sousa-FAESF
Beatriz Martins De Almeida Tomaz-FAESF
Bruna De Moura Aquino-FAESF
Marcos André Arrais De Sousa-FAESF

Sabendo que o papilomavírus (HPV) é um DNA vírus do grupo papovavírus, que é altamente transmissível
sexualmente, sendo frequente na região ano-genital e raro na mucosa oral, mas quando na mucosa
apresenta manifestações como: papiloma, condiloma acuminado, verruga vulgar, hiperplasia epitelial focal,
leucoplasias, líquen plano e carcinoma. Sendo assim, este trabalho objetivou realizar um levantamento
bibliográfico a cerca das manifestações clinicas orais do HPV publicados entre 2008 a 2018. Os bancos de
dados utilizados para a busca dos artigos foram Scielo e Google acadêmico. Utilizaram-se os seguintes termos
de pesquisa "HPV" e "ORAIS". Foram excluídos artigos de revisão e capítulos de livros, 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. A busca nas bases de dados cientifica rendeu total de 30 artigos, dos
quais após a realização da seleção, aplicando critérios de exclusão e inclusão foi selecionada 15 artigos para
análise. Os artigos analisados revelaram que a pratica do sexo oral é um dos principais fatores para a
progressão da biopatologia desenvolvida pelo HPV, sendo mais prevalente em homens. Vários trabalhos da
literatura relataram que o diagnóstico do papiloma vírus e dado pelo exame clinico, biopsia e através das
técnicas de biologia molecular. O tratamento tem a finalidade da cura clinica visto que não há erradicação
definitiva do vírus. Álcool, tabagismo aliado ao vírus HPV, aumenta a probabilidade de desenvolver câncer
de boca. Tem-se a vacinação como forma de prevenção. Com base na analise dos estudos nota-se que apesar
de várias estratégicas de prevenção, ainda é uma doença que acomete uma grande parte da população. Com
isso a necessidade de uma atuação mais ativa do profissional de saúde, levando informações da doença.
PALAVRAS-CHAVE: HPV. MUCOSA ORAL. INCIDÊNCIA
__________________________
joana carolina da costa guimarães
avenida euripedes de aguiar, 412 - centro
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: joanaccg12@icloud.com
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ANALISE DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO EM BARÃO DE GRAJAÚ
Victor Siqueira Santos-FAESF
Ernande Almeida De Freitas-FAESF
Francimauro Azevedo-FAESF
Gabriel Fonseca De Carvalho-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

Os antigos egípcios utilizavam à larga a pedra como material de construção, seja para edificar suas moradias,
seja para construir fortificações. A pedra era ótimo material de construção pois era durável e resistia bem a
esforços de compressão (quando usada como pilares). O presente trabalho tem o objetivo à discussão a
respeito de análise sobre as vigas atuais existentes em Barão de Grajaú- MA. Justifica-se a necessidade de tal
análise pelo fato de ainda haver poucos estudos a respeito da resistência de tração das vigas, pois o material
concreto armado é bastante resistente a compressão, porém baixa resistência a tração. Desse modo, utilizouse como estudo, vigas de concreto armado da cidade de Barão de Grajaú- MA, Lei Nº 2.352, onde busca fixar
as características exigíveis para as barras de aço comum, destinadas a armar concreto, e as condições técnicas
para o seu fornecimento. A metodologia utilizada consistiu na tração de vigas através de pesquisas
bibliográficas realizadas a partir de livros (CONCRETO ARMADO EU TE AMO, 2014). O estudo que foi realizada
por meio de coletas de dados em obras privadas. Para o levantamento dos dados foi feita a partir de visitas
técnicas em obras contendo estruturas de concreto armado para o melhor entendimento a respeito da força
de tração exercida sobre as vigas. Para o levantamento de mais informações concretas foi feita a análise da
lei Federal Nº 2.352/1940. Portanto, a partir de pesquisas realizadas, verificou-se que a cidade de Barão de
Grajaú, existe uma boa quantidade de recursos para a análise das vigas de concreto armado, porém, a cidade
está carente de mais estudos relacionados a temática mencionada anteriormente.
PALAVRAS-CHAVE: Concreto armado. Vigas. Construção Civil.
__________________________
Victor Siqueira Santos
Rua Luis de Sousa Brandão, 12 - São Borja
Floriano-PI CEP: 64808252 E-mail: victorsiqueira96@hotmail.com
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O PAPEL DO DELEGADO NO INQUÉRITO POLICIAL.
Carlos Daniel Da Silva Mousinho-FAESF
Danielle Da Conceição Morais-FAESF
Jamilla Lourena De Brito Aguiar-FAESF
Lucas Osório De Carvalho-FAESF
José De Arimatea Dourado Leão-FAESF

É notável a importância do delegado de polícia na condução da investigação criminal por meio do inquérito
policial, o qual incumbe o rumo da apuração de elementos que atestam a materialidade e autoria das
infrações penais. A presente pesquisa teve como objetivo tratar do inquérito policial com ênfase no papel do
delegado de polícia, que teve sua primeira previsão legal no decreto imperial 4.824/1871, que regulamentou
integralmente os procedimentos policiais administrativos necessários para investigação da policia judiciária
brasileira. Nesta perspectiva, este trabalho busca explanar a importância desse processo administrativo para
apurar fatos criminosos, e como deve proceder o delegado nos procedimentos de reunir os elementos que
apontem a materialidade e conduta do autor do crime. O método de aplicação abordado é a bibliográfica,
baseada em estudos doutrinários de Nestor Távora, Rosmar Rodrigues Alencar, Guilherme do Sousa Nucci, e
legislação referente à situação desse procedimento administrativo, relacionado com as atividades do
delegado de polícia. Certificou-se que umas das principais causas da ineficiência do inquérito policial é a
limitação da atuação do delegado de policia, uma vez que o mesmo tem seu poder da atuação limitado,
sujeitando-se sempre a determinações do juiz para poder requer diligências, por exemplo, instruir o
indiciado. Outro ponto, não menos importante, é a possibilidade do inquérito policial influenciar diretamente
a decisão final do juiz, que pode determinar a condenação do indiciado, assim sendo o inquérito deveria ser
uma peça indispensável, visto a sua importância para determinar a culpa do indiciado na condução do
procedimento investigatório para apuração do crime. Conclui-se que pode ser atribuído ao delegado de
polícia, além das coletas de elementos de materialidade e autoria, outras funcionalidade pode ser destinadas,
observando o princípio da verdade real, como a conclusão da inexistência do fato e inocência do investigado.
PALAVRAS-CHAVE: Inquérito policial.Delegado.Eficiência.
__________________________
Carlos Daniel da Silva Mousinho
Rua Hermano Brandão, 722 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: carlosdanielsm77@outlook.com
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OS JOGOS NA APRENDIZAGEM NO ENSINO DE FÍSICA NO ENSINO SUPERIOR
Edson Pereira Da Silva-FAESF

1. INTRODUÇÃO
A física contribui bastante para o desenvolvimento da sociedade em vários aspectos. Assim é importante que
o professor possa introduzir novas técnicas para que possa incentivar seus alunos a ter uma intimidade com
a física, para isso muitos profissionais da educação vem buscando através dos jogos despertar cada vez mais
o interesse dos alunos por essa disciplina.
O objetivo geral dessa pesquisa foi mostrar como os jogos em sala de aula podem contribuir no processo de
ensino-aprendizagem na disciplina de física com alunos do ensino superior. E os específicos foram:
Compreender o jogo como uma ferramenta facilitadora para o processo de ensino-aprendizagem da Física,
no desenvolvimento das inteligências múltiplas, dos saberes e na construção do conhecimento do aluno do
ensino superior.
2. MATERIAL E MÉTODO
Jogo de tabuleiro: Conhecendo a Física
Jogo educativo que foi desenvolvido para ser aplicado no curso de engenharia civil- FAESF e que se refere
aos temas encontrados no currículo da disciplina de física .
Tipos de Estudo
Para coleta de dados foi feita inicialmente a observação, definição do problema e hipótese, contudo foi feita
uma revisão de literatura sobre o tema.
Locais do Estudo
As bases de dados serão consultadas principalmente na SciELO e Periódicos Capes, livros, revistas e artigos
já publicados.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Assim o objetivo geral dessa pesquisa foi alcançado pois foi mostrado como os jogos em sala de aula podem
contribuir no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de física com alunos do ensino superior.
4. CONCLUSÕES
Desse modo podemos concluir a importância na aplicação dos jogos didáticos nessa disciplina. No entanto
essa forma dinâmica de aprendizagem deve ser aplicada de maneira que o aluno possa não apenas se divertir,
pois o objetivo dessa modalidade de ensino é facilitar a aprendizagem dos conteúdos de física.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos educativos. O ensino de Física. O lúdico
__________________________
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ASSÉDIO MORAL: QUAIS OS IMPACTOS DAS SUAS CAUSAS NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS?
Hector Dias Feitosa Leao-FAESF
João Vitor Silva-FAESF
Luiza Sthéfane Pereira Da Silva-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF
Adison Almeida Do Nascimento-FAESF

O assédio moral nas relações trabalhistas devém do desenvolvimento de uma sociedade de constantes
mudanças e da intensificação das próprias relações trabalhistas. Sabe-se que o trabalho é essencial para
atender as necessidades e desejos de todos que dele estão envolvidos, além de ser uma fonte de
reconhecimento social e uma realização para o trabalhador. É um mal antissocial e aético que ocorre em
diversas camadas e níveis sociais, estando presente em entidades como a família, nas escolas, no mundo
político, nos esportes, e principalmente no ambiente de trabalho, este último, tendo tomado maiores
proporções a nível social nos últimos anos, com a constatação de trabalhadores com alto nível de stress e
autoestima baixa. Causado por gestos, palavras e comportamentos que atingem a dignidade de uma pessoa,
o mesmo nasce das relações hierárquicas plantadas há muito tempo dentro das organizações, onde existe o
superior e os subordinados. Dessa forma, as vitimas têm buscado o amparo da justiça trabalhista brasileira
por
se
sentirem
menosprezados
e
humilhados
moralmente.
A pesquisa tem como objetivo abordar o impacto do assédio moral nas relações trabalhistas, assim de acordo
com a exploração do estudo apresenta-se um escopo de buscar entender o assédio moral através de suas
definições e com foco maior nas causas, prevenções e como combatê-lo. A metodologia utilizada foi à
descritiva, exploratória e revisões de literatura. Obteve-se como resultado desta pesquisa que o tema é
pouco discutido, que o mesmo pode causar impactos nocivos tanto para o empregado para o empregador,
notou-se também que o ordenamento jurídico, o poder legislativo é um sistema carente frente a esse
assunto, os mesmos precisam dar mais atenção para o assunto, garantido um meio ambiente de trabalho
mais sadio e equilibrado tutelando os trabalhadores em geral através da Constituição e dos princípios que a
norteiam e das legislações infraconstitucionais.
PALAVRAS-CHAVE: Assédio Moral. Trabalho. Impactos.
__________________________
HECTOR DIAS FEITOSA LEAO
rua analia moura, 259 - pau ferrado
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: isadora-dias@hotmail.com
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL: CAUSAS, EFEITOS E IMPACTOS NA SOCIEDADE.
Carla Denise Lopes Marreiros Carvalho-FAESF
Letícia Francisca Gomes Alves-FAESF
Pablo Miranda Da Silva-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

A redução da maior idade penal vem sendo muito debatida por toda a sociedade, devido aos altos índices de
criminalidade praticados por menores. Contudo, se faz necessário analisar cuidadosamente todos os
aspectos que envolvem o tema, desde as possíveis razões para o elevado índice à eficácia dessa alteração e
os possíveis frutos coletivos. O presente trabalho objetivou entender a partir de revisão de literatura as
causas, os efeitos e os impactos na sociedade com a redução da maioridade penal. Tratou-se de uma pesquisa
descritiva de cunho qualitativo no qual verificou-se através de análise bibliográfica realizada em base de
dados especializados encontrados na web, documentos e textos referentes a temática abordada, bem como
o estudo sobre a legislação vigente no país. O material bibliográfico analisado revelou que a ineficiência de
políticas públicas direcionadas, o fácil acesso ás drogas ilícitas tendem a favorecer a formação do cenário de
violência divulgadas diariamente nos meios de comunicação. Aponta, ainda, que a vulnerabilidade social do
público em questão associada ao contexto familiar, considerando, não obstante, o meio em que é submetido,
a sua inserção na sociedade, bem como a inimputabilidade garantida e aplicada pelo artigo 228 da
Constituição Federal de 1988, sendo reforçada pelo artigo 27 do Código Penal e pelo artigo 104 do Estatuto
da Criança e do Adolescente, vem a influenciar nos resultados percebidos, sugerindo uma possível ineficácia
da norma vigente, indicando a necessidade de ampliar os debates com o objetivo de modificar a realidade
atual, de forma eficaz, tendo em vista se tratar de assunto labiríntico de interesse público.
PALAVRAS-CHAVE: Maior Idade Penal. Menor infrator. Crimes Praticados Por Menor.
__________________________
Carla Denise Lopes Marreiros Carvalho
Residencial portal da Guia L 16 Q14, 160 - Nossa Senhora da Guia
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cdcarla@hotmail.com
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MÓDULO DIDÁTICO PARA ENSINO-APRENDIZAGEM DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Rômulo Eduardo Castro Martins Ribeiro-FAESF
José Victor Barbosa De Sousa-FAESF
Marcos Antonio Da Silva Pereira-FAESF
Dário Sabino Beserra Guimarães-FAESF
Adelfran Pereira De Castro-FAESF

O mercado de trabalho atualmente exige dos seus profissionais um vasto conhecimento nas áreas de sua
atuação, no ramo da elétrica não seria diferente. Alternativas como os módulos didáticos aplicados em cursos
especializados por profissionais capacitados, vêm a ser formas facilitadoras da disseminação desse
conhecimento. O objetivo é facilitar e dar suporte ao ensino-aprendizagem dos alunos do vindouro curso
profissionalizante de extensão do laboratório de instalações elétricas, a partir desses módulos didáticos.
Justifica-se o desenvolvimento desse trabalho pelo fato de que a implementação dos módulos é hoje uma
forma de criar mecanismos didáticos para o laboratório do curso profissionalizante de extensão da Faculdade
de Ensino Superior de Floriano-FAESF. Onde esses alunos terão a possibilidade de criar, montar e instalar
circuitos de iluminação e tomadas, bem como seus diversos tipos de acionamentos. A metodologia utilizada
foi baseada na experiência adquirida na disciplina de instalações elétricas do curso de engenharia civil-FAESF,
pesquisas realizadas em cursos profissionalizantes existentes, artigos, sites correlatos e literaturas
especializadas. O resultado adquirido nos remeteu a um módulo didático de baixo valor construtivo e de
simples concepção, conferindo ao público alvo uma experiência completa e participativa dos conceitos
praticados. Dentro do exposto nesse experimento, concluímos que o desenvolvimento do módulo didático é
uma forma de dar aos alunos do curso de extensão uma maior experiência prática de conceitos teóricos
básicos em instalações elétricas, onde os benefícios apresentados deste experimento se manifestam nos
conhecimentos adquiridos com Kit didático como também no baixo custo de implementação do mesmo, são
os pontos positivos gerados durante execução desse projeto.
PALAVRAS-CHAVE: Instalações elétricas.laboratório.módulo didático.
__________________________
Rômulo Eduardo Castro Martins Ribeiro
Residencial Maria Rita II, 96 - Taboca
Floriano-PI CEP: 64801190 E-mail: romulozik_smef@outlook.com
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PRINCÍPIOS DA ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Inacio De Sousa Coutinho Neto-FAESF
Amanda Kelly De Morais Polo-FAESF
Pedro Henrique Da Silva Rocha-FAESF
Raynara Karoline Da Silva Oliveira-FAESF
Adelfran Pereira De Castro-FAESF

Durante muitos anos a humanidade utilizou os recursos naturais do planeta de forma desenfreada,
desprezado as consequências futuras. A demanda crescente por energia elétrica contrasta com as
dificuldades e custos, cada vez maiores no processo de ampliação dos sistemas de geração, transmissão e
distribuição de energia. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o princípio de utilização da energia
solar fotovoltaica, assim como sua eficiência, considerando os materiais e equipamentos aplicados ao
sistema, obtendo uma visão geral da utilização da luz solar para produção de energia elétrica.
A energia solar fotovoltaica é a energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade através do
efeito fotovoltaico. Isto ocorre por meio de um dispositivo conhecido como célula fotovoltaica, que são feitas
a partir de materiais semicondutores. O efeito fotovoltaico é gerado quando a célula é exposta à luz e parte
dos elétrons do material iluminado absorve fótons.
O experimento baseou-se no fornecimento de energia de um módulo didático solar para um circuito com
lâmpadas LED. Realizando para isso uma adaptação à potência elétrica fornecida pela placa para a carga
mencionada, unindo dois pares de LED, o suficiente para o fornecimento do módulo didático solar utilizado
de 5W de potência Pico.
A comprovação do funcionamento da placa solar fotovoltaica por meio do experimento foi satisfatória pois
observou-se o resultado da transformação da energia solar em elétrica. Essa fonte de energia é vista como
uma tecnologia do futuro, sendo que se utiliza uma fonte limpa e inesgotável que é o sol. Apesar de ainda
apresentar necessidade de incentivos econômicos para se tornar popular, o sistema fotovoltaico já é
utilizado. Tais incentivos, sendo fornecidos, irão propiciar o avanço tecnológico do sistema, fazendo assim
com que reduzam seus custos e colaborando para o aumento do uso de energia sustentável no país.
PALAVRAS-CHAVE: "ENERGIA SOLAR.FOTOVOLTAICO.FÓTON.ENERGIA LIMPA"
__________________________
INACIO DE SOUSA COUTINHO NETO
RUA COMANDANTE OLIVEIRA, 239 - CAIXA D'ÁGUA
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: inacionetocout19@hotmail.com
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A INFLUÊNCIA DA RENDA NAS ESCOLHAS ALIMENTARES
Renan Mendes De Sousa-FAESF
Dennya De Oliveira Silva-FAESF
Maria Do Perpétuo Socorro Carvalho Martins-FAESF

INTRODUÇÃO: Alimentação saudável nada mais é do que ter uma alimentação balanceada e variada, ou seja,
conseguir incluir durante as refeições para um dia os alimentos de todos os grupos alimentares. O estado
nutricional dos indivíduos pertencentes às classes sociais mais baixas é inadequado comparado ao das classes
sociais mais altas e está associado às escolhas alimentares. No Brasil, o número de pessoas que vive na linha
da pobreza é extremamente alto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. OBJETIVO:
Identificar as escolhas alimentares do consumidor, levando em consideração sua renda. METODOLOGIA:
Foram feitos levantamentos bibliográficos nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde–BVS, Scielo,
Bireme, com descritores “alimentação saudável”, “estado nutricional”, “alimentos” e “renda”. Foram
selecionados 100 artigos e após a leitura, foram excluídos artigos que não abordavam o tema, totalizando no
final apenas 10 artigos. RESULTADOS: Hábitos alimentares são consequências de uma complexa interação de
características multifatoriais, como fatores biológicos, sociais, culturais e econômicos. No Brasil, o consumo
alimentar das famílias de baixa renda é caracterizado pela grande presença de cereais, óleos e gorduras
saturadas, açúcares, carnes gordas e alimentos industrializados, com alta densidade energética. Em paralelo
ao consumo insuficiente e monótono de hortaliças e frutas (praticamente restrito a tomate, alface, banana
e laranja). Quando comparadas às famílias brasileiras de classes sociais mais altas, alimentos considerados
saudáveis e com qualidade nutricional são mais frequentes em suas escolhas como: grãos integrais, peixes,
leites e derivados desnatados, carnes magras e frutas e hortaliças. CONCLUSÃO: Os brasileiros que possuem
baixa renda destinam um considerável percentual de sua renda total na compra de alimentos sem qualidade
nutricional e com calorias vazias. Isso levanta a necessidade de ações voltadas para essas camadas com
orientação sobre melhores escolhas alimentares e as consequências positivas para a saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Escolhas alimentares. Renda. Qualidade nutricional.
__________________________
RENAN MENDES DE SOUSA
RUA ALBERTO DRUMONT, 2221 - Pau-Ferrado
FLORIANO-PI CEP: 64806575 E-mail: renanmendes94@hotmail.com
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CAUSAS QUE JUSTIFICAM A DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Vanessa Raielly Nolêto De Freitas-FAESF
Valerya Ranna Soares Pacheco-FAESF
Yslena Dailma Soares Pacheco-FAESF

CAUSAS
QUE
JUSTIFICÃO
A
DEPRECIAÇÃO
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
ALUNAS: Vanessa Raielly Nolêto de Freitas, Valerya Ranna Soares Pacheco e Yslena Dailma Soares Pacheco.
PALAVRAS-CHAVE:
depreciação,
causa,
máquinas
e
equipamentos.
Depreciação é a alocação sistemática do valor depreciável de um Ativo ao longo da sua vida útil, (Item 6 da
Normas Brasileiras de Contabilidade aplicada ao Setor Público TG 27). A partir desse conceito , é criada a NBC
T 16.9. Essa norma tem a finalidade de calcular a perda do valor dos bens do Ativo imobilizado por meio do
desgaste físico (após entrar em operação, com o decorrer do tempo, os bens adquiridos para uso se
desgastam provocando enfraquecimento da capacidade de produção), ação da natureza (quando expostos
aos rigores das variações atmosféricas como: frio, calor ,ventos ,chuva ,sol entre outros ,os bens de uso
sofrem desgastes e têm enfraquecida a capacidade de produção), ou em obsolescência (em decorrência da
evolução da tecnologia, os bens se tornam-se arcaicos ,ultrapassados ,antiquados e caem em desuso para
dar lugar aos novos inventos) evidenciando a redução da potencialidade de benefícios pelo uso do bem.
Almeja-se por meio deste apresentar e ruminar sobre as causas que justificam a depreciação de máquinas e
equipamentos em entidades publicas, afim de contribuir para o enriquecimento do conhecimento e passalo de forma clara e objetiva. Seguindo os preceitos da revisão sistemática a partir de buscas online das
palavra-chave depreciação, causa, máquinas e equipamentos e também revisão bibliográfica. Como
resultado do estudo, podemos sondar que, é necessário que se conheça as causas e as formas de depreciação
para que seja contabilizada de forma verídica sabendo que existem causas distintas que levam a tal fato;
consequentemente as formas de contabilizar e registrar esses eventos também será diferente.
Referências:
https://portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade/article/view/24529/16711
SARAIVA, editora. Contabilidade gerencial fácil. 9° ed. São Paulo.2013
PALAVRAS-CHAVE: depreciação.causa.maquinas e equipamentos
__________________________
Vanessa Raielly Nolêto de Freitas
ROD BR 34322, 2260, 2260 - REDE NOVA
FLORIAO-PI CEP: 64800490 E-mail: vanessaraielly321@gmail.com
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BULIMIA E ANOREXIA: UMA ABORDAGEM SOBRE AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS E NUTRICIONAIS EM
ADOLESCENTES.
Julianny De Andrade Dias-FAESF
Maria Do Perpétuo Socorro Carvalho Martins-FAESF
Dennya De Oliveira Silva-FAESF
Mirela De Sousa Oliveira-FAESF
Paloma De Sousa Lima-FAESF

INTRODUÇÃO: Os Transtornos de Comportamento Alimentar (TCA) são denominados como distúrbios
psiquiátricos de etiologia multifatorial, caracterizados por consumos, padrões e atitudes alimentares
extremamente distorcidas e de preocupação exagerada com o peso e a forma corporal, sendo que os mais
conhecidos são anorexia nervosa (AN) e bulimia nervosa (BN). OBJETIVO: Descrever as causas e fatores de
riscos dos TCA’s em adolescentes do sexo feminino. METODOLOGIA: Para isso foram usados as bases de
dados, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILALS), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica
(MEDLINE) e Google acadêmico, para busca de 11 artigos, 1 manual e 1 guia, em idiomas português, com
datação de 2013 a 2018. RESULTADOS: Os resultados mostraram que as causas comuns foram a cultura social
e familiar na cobrança por um corpo magro e ideal, o estresse escolar, a influência da mídia e os meios de
comunicação no qual exercem forte influência no comportamento alimentar. Em relação aos fatores de riscos
nutricionais a insatisfação corporal relacionada ao ganho ou perda de peso compulsivo corresponde à 25,3%
em adolescentes do sexo feminino. Estudos registraram a deficiência de energia, macronutrientes e
micronutrientes, sendo que os principais seriam, cálcio e ferro. CONCLUSÃO: Como também adoção de dietas
da atualidade realizadas de forma inadequada. Contudo concluímos que em relação aos aspectos sociais a
mídia e os meios de comunicação tem ainda um grande impacto nas atitudes de jovens adolescentes, assim
como os fatores de risco nutricionais com deficiência de macro e micronutrientes com impactos as vezes
irreversíveis nessas jovens.
PALAVRAS-CHAVE: Anorexia. Bulimia. Adolescentes. Implicações.
__________________________
Julianny de Andrade Dias
Rua Francisco Castro, 870 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: juuh_andr4d3@hotmail.com
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ATUAÇÃO DA GOVERNANÇA COORPORATIVA NAS EMPRESAS DE MÉDIO PORTE DA CIDADE DE
FLORIANO PI
Ana Maria Ferreira Dos Santos-FAESF
Frannk Jammes Araújo Dos Santos-FAESF
João Carlos Carvalho Gonçalves-FAESF
Prof Alison Ramon Santos E Silva-FAESF
Profa. Esp. Mary Correira Moreira Kalume-FAESF

O presente artigo buscou analisar a implementação das praticas de governança corporativa proposta pelo
(IBGC) dentro das empresas de médio porte no mercado de Floriano. O objetivo da pesquisa envolve o
mercado financeiro e a gestão por representar um espaço privilegiado em discussão desse assunto e se as
mesmas estão sendo aplicadas. Após coleta de dados, informações e pesquisas em artigos percebe-se que
atualmente os seus métodos são bastante usados no mundo para se ter um bom ambiente organizacional,
onde se busca hierarquizar tarefas entre acionistas, administradores, auditores e conselho de administração
e demais colaboradores da instituição, com o intuito de trazer maior rentabilidade aos investidores com
princípios básicos para recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e
otimizar o valor econômico de longo prazo da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo
para a qualidade da gestão, sua longevidade e o bem comum. Contudo essa metodologia não foi e nem é de
fácil aceitação por maioria das empresas, devido problemas como tradição familiar e falta de planos de
carreira que gera monopólio no poder politico e administrativo da organização. A utilização das boas praticas
de Governança proporciona o aprimoramento e transparência entre investidores, administradores e demais
envolvidos para que suas decisões visem melhores interesses consolidando sua percepção positiva no
mercado. A importância dos conceitos envolvidos e suas ferramentas ajuda a potencializar sua aplicação a
um universo crescente de empresas que estão abrindo seu capital, tornando mais abrangente no mercado
por modelos de gestão das empresas de capital aberto ou fechado. Existe diferentes tipos de modelos no
mundo, alguns apresentou mudanças positivas ao longo dos últimos anos, principalmente no que se refere
a uma busca pelo atendimento de demandas não só de acionistas, mas também de outros integrantes da
cadeia gerencial.
PALAVRAS-CHAVE: Governança.Transparência.Gestão.Mercado.
__________________________
ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
RUA FRANCISCO CASTRO, 970 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800185 E-mail: ferreiradossantosa4@gmail.com
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HISTÓRIA DA MULHER NA ENGENHARIA CIVIL
Gabrielly Osorio Macedo-FAESF
Maria Luisa Saraiva Ribeiro-FAESF
Giovanna Tainara De Morais Sousa-FAESF
Ana Lígia Santos Leal-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

Até meados do século XIX o sistema patriarcal era dominado pelo homem, e as mulheres cuidavam do serviço
doméstico e dos filhos, sem poderem contestar o marido. Somente a partir do século XX, após a Segunda
Guerra Mundial, as mulheres começaram a ser inseridas nos espaços profissionais, exigindo mão de obra,
independente do sexo, para a aceleração do processo industrial e a volta da competição. O objetivo é mostrar
a trajetória das mulheres na engenharia civil e realçar que com o decorrer dos anos as suas escolhas mudaram
e introduziram-se em profissões que era dotada somente por homens, pois no Brasil, a presença das
mulheres na construção é bem inferior quando comparada à presença masculina. mas os números tendem
a aumentar, a contratação de mulheres na construção civil deu um salto de 44,5% e estima-se que mais de
200 mil mulheres trabalhem na área. Justificar que historicamente as mulheres foram afastadas dos cargos
dominados por homens, por serem denominadas com o sexo frágil, porém essa barreira foi quebrada. O
método utilizado foi revisão literária, do artigo: “A engenharia brasileira contemporânea e a contribuição das
mulheres nas mudanças recentes do campo profissional” de Maria Rosa Lombardi, 2006. fundamentar que
durante toda a década de 90 e nos primeiros anos do novo milênio, veio crescendo lenta e continuamente o
número de mulheres que ingressaram nos cursos de engenharia no Brasil. Esses números permitem concluir
que a engenharia está incluída nas escolhas profissionais das mulheres, embora, como se viu, esse processo
venha evoluindo lentamente. Assim, a evolução e atuação da mulher na construção civil ainda é pequena,
pois ao passar dos anos a imagem de que a engenharia civil seria adequada somente para os homens foi
mudada de acordo com suas gerações, fazendo assim aumentar a quantidade de mulheres no curso e
profissão.
PALAVRAS-CHAVE: Mulher na engenharia. Trajetória das mulheres. Atuação da mulher.
__________________________
gabrielly osorio macedo
rua antonio neto, 52 - catumbi
floriano-PI CEP: 64800092 E-mail: gabriellyosoriogaby@hotmail.com
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LESÃO POR PRESSÃO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Maria Neide Coêlho Alves-FAESF
Kayrone Dias De Carvalho-FAESF
Fernanda Leite De Souza-FAESF
Isadora Gomes De Sousa Lima-FAESF
Jonalba Mendes Pereira-FAESF

A lesão por pressão (LPP) é um tipo de ferimento que é resultante da compressão não aliviada por um longo
tempo do tecido mole da pele entre uma proeminência óssea e uma superfície externa, finalizando com a
necrose do local. São um relevante problema para a saúde no Brasil, dado a sua grande incidência e
prevalência, sobretudo nas Unidades de Terapia Intensiva, são classificadas em estágios dos quais a literatura
cita da seguinte forma: Estágio I, estágio II, estágio III e estágio IV, cada um com características inerentes e
peculiares. O presente trabalho tem como objetivo identificar através de uma revisão sistemática de forma
clara e objetiva o assunto sobre a lesão por pressão. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cuja busca de
artigos foi realizada nas bases de dados eletrônicos Bireme, Scielo e BVS, foram adotados, como critérios de
inclusão, os que apresentam especificidade sobre o tema, utilizando como critérios de seleção artigos
publicados entre 2008 a 2016, somente 13 foram incluídos na pesquisa, devido os outros (12 artigos) fugirem
do tema, e serem publicados anos anteriores, não estarem na língua portuguesa e inglesa, livros, dissertação,
monografias e revistas também fizeram parte da amostra. Os resultados apresentados que a lesão por
pressão é ocasionada pela pressão não aliviada geralmente por pessoas que estão com a mobilidade
prejudicada, na qual pode prejudicar na qualidade de vida das pessoas, a ferida pode evoluir para uma
infecção. Portanto o referido trabalho alcançou os objetivos, pois através desta revisão sistemática foi
conceituado a lesão por pressão, e observou-se que processo de formação da Lesão se dá pela compressão
que danifica o fornecimento de sangue de forma adequada ao tecido causando à insuficiência vascular,
anóxia
tecidual
e
morte
das
células.

Palavras-Chave: Lesão por Pressão. Idosos. Enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: Lesão por Pressão. Idosos. Enfermagem.
__________________________
Maria Neide Coêlho Alves
Rua Assad Kalume, 1068 - centro
Floriano-PI CEP: 64800074 E-mail: marianeidealves04@outlook.com
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ATIVISMO JUDICIAL: IMPLICAÇÕES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
Cidielson Pereira Dos Santos-FAESF
Luana Gonçalves De Carvalho-FAESF
Saionara Guimarães Do Nascimento-FAESF
Arnaldo Messias Da Costa-FAESF
Raimundo Martins Neiva Filho-FAESF

A atuação do Poder Judiciário tem sido manifestada nos últimos tempos, em virtude da expectativa criada
pela sociedade a respeito da atuação deste Poder. Neste sentido observa-se o ativismo judicial, expressão
usada para caracterizar a atuação do Judiciário frente as decisões discricionárias com interferência nos outros
poderes, fazendo uso de competências que não estão previstas na Constituição Federal. Diante disto, o
presente trabalho objetivou analisar as implicações do ativismo judicial no ordenamento jurídico brasileiro.
Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de revisão de literatura, na qual verificou-se através de
análise bibliográfica realizada em base de dados especializados encontrados na web, documentos e textos
referentes ao tema abordado. Diante dos estudos observou-se que a expressão ganhou notoriedade com o
advento da Constituição de 1988, quando esta atribuiu prerrogativas ao magistrado de modo que o mesmo
tivesse uma atuação mais visível na sociedade. Esta participação do Poder Judiciário de modo mais proativo
proporciona uma ideia de maior participação na concretização de direitos e garantias elencados pela
Constituição, levando o mesmo a interferir no espaço de atuação dos outros Poderes. O ativismo judicial se
efetiva em casos que, no entendimento do Judiciário, se faz necessária à proteção de direitos fundamentais
quando estes não se encontram revestidos de previsões legais sobre a sua regulamentação. Entretanto,
podem ser observadas decisões tomadas pelo Poder Judiciário que envolva assuntos de natureza política
refletindo sobre o Poder Legislativo ou sobre o Poder Executivo. Conclui-se que a atuação do Poder Judiciário,
sobretudo do Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões não se restringem apenas a sua função típica,
mas passa a atuar de modo ativo e moderno na ordem jurídica e social, sendo esta atuação é justificada em
razão do retardo ou até mesmo da omissão pelo Poder Público de obrigações que estão expressas no texto
constitucional.
PALAVRAS-CHAVE: Ativismo Judicial. Poder Judiciário.Decisão.
__________________________
CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS
São Jeronimo, 05 - Líder
São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: cidielson.santos@hotmail.com
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ALIENAÇÃO PARENTAL: VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA COM EFEITOS DEVASTADORES
Mayara Gondra Arruda-FAESF
Rejany Sá Gomes Correia Dias-FAESF
Rita Thaynne Gomes Da Silva-FAESF
Verônica Lopes De Melo-FAESF
Raimundo Martins Neiva Filho-FAESF

Garantir o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente é dever dos pais. No entanto, quando
acontece a ruptura da vida conjugal o sentimento de rejeição ou raiva de um dos parceiros cede espaço à
vingança, iniciando todo um processo de destruição da imagem do outro genitor diante dos filhos. O presente
trabalho objetivou identificar, a partir de um estudo de revisão de literatura, as condutas da alienação
parental e as consequências psíquicas para a criança ou adolescente, apontando as penalidades ao genitor
alienante. Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, através de análise documental realizada em
base de dados especializados encontrados na web. O material bibliográfico analisado revelou que a
problemática do tema não é nova: usar os filhos como instrumento de vingança pela dissolução do
casamento ou união estável sempre foi algo recorrente. No entanto, com a sanção, em 2010, da Lei da
Alienação Parental nº 12.318, o termo popularizou-se e ganhou notoriedade devido ao grande número de
casos na Justiça. De acordo com a lei, a alienação parental é a interferência na formação psicológica da
criança ou adolescente conduzida por um dos genitores, avós ou outra pessoa que detenha a guarda na
tentativa de fazer com que o menor não estabeleça vínculos com um de seus pais, podendo gerar uma
síndrome conhecida como SAP - Síndrome da Alienação Parental, ao criar fortes sentimentos de ansiedade e
temor em relação ao genitor alienado. Isto posto, a intervenção do Estado se mostra crucial para a efetiva
aplicação de medidas coercitivas em busca da proteção do infante, tendo na guarda compartilhada uma das
possibilidades legais para inibir essa conduta devastadora. Concluiu-se que esta prática é um abuso moral
contra a criança e fere o direito fundamental de convivência saudável, podendo causar consequências graves
e até irreversíveis ao menor.
PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental. SAP. Responsabilidade Civil. Consequências da Alienação. Vítima de
alienação.
__________________________
Mayara Gondra Arruda
Loteamento Conviver, 09 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64808652 E-mail: mayaragondra@hotmail.com
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MARKETING DIGITAL COMO ESTRATÉGIA PARA PEQUENAS EMPRESAS
Yasmin Rochelle Carreiro Da Silva-FAESF
Antonio Henrique Alves Barbosa-FAESF
Pedro Jorge Silva Veloso-FAESF
Mary Correia Moreira Kalume-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

Construir um negócio de sucesso é uma tarefa que requer dedicação e, especialmente para aqueles de menor
porte. Apesar de todas as dificuldades, hoje esse tipo de empreendimento também pode se valer de soluções
que, até pouco tempo, só fazia parte da rotina das grandes corporações. A presente pesquisa teve como
objetivo ,mostrar os benefícios que o marketing digital oferta como diferencial nas vendas em meio a
concorrência. Tendo em foco o uso das redes sociais para promover o negócio, vendas de produtos e serviços.
Esta pesquisa trata-se revisão sistemática descritiva, foram feitos levantamentos bibliográficos, que foram
utilizados uma busca da literatura, por meio de consultas nos bancos de dados científicos, Scielo, Google
Acadêmico, Monografias e Periódicos, publicados no período entre 1970 à 2018. Como resultado de estudo
constatou-se que o crescente número de usuários da internet comprando produtos online está despertando
o interesse das empresas e (EPP) empresas de pequeno porte em se inserir no mercado digital, e que esta
nova ferramenta do Marketing esta sendo um grande parceiro das vendas devido a sua eficácia virtualmente
global, em quesito captação de informações, fidelização de clientes, e aumento da lucratividade. Conclui-se
que o uso dessa ferramenta tende a trazer benefícios positivos, estando um passo a frente daqueles que não
usam o meio virtual, tem sido trabalhado de forma planejada e estratégica, possibilitando às empresas várias
oportunidades e vantagens. Contudo ainda é preciso conscientizar empresários a perceber que não é
qualquer pessoa que pode fazer o marketing digital, pois esta ferramenta em mãos despreparadas pode
causar a auto destruição do negocio, propagando conteúdos que afastem os consumidores.
PALAVRAS-CHAVE: Estratégia. Marketing Digital. Redes Sociais. Vendas. Competitividade.
__________________________
YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA
RUA ASSAD KALUME, 958 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: yasminrochelle@hotmail.com
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EXPERIMENTO: AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL
Elisete Pereira Da Silva-FAESF
Ítallo Benício Alves Ferreira-FAESF
Laís Mirelly Nonato Dos Santos-FAESF
Adelfran Pereira De Castro-FAESF
Edson Pereira Da Silva-FAESF

A automação elétrica residencial e industrial está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Um dos motivos
desse constante desenvolvimento foi à necessidade de economia de energia e menor intervenção humana.
Novas inovações tecnológicas crescem em diversas áreas de forma ágil, sempre visando eficiência, proteção
e controle.
Para isso, descreveremos de forma simples, o uso dessa tecnologia na automação, através de experimento
com o acionamento automático de circuitos com direcionamento residencial, de uma bomba hidráulica,
mediante dispositivo de chaveamento controlado por relé, acionado via tempo ou manualmente. Com
finalidade de aprendizagem quanto a montagem e funcionamento de seus componentes, visando sua
aplicação no uso de sistema de irrigação em jardins, abastecimento de reservatórios de água, coleta e reuso
de águas pluviais como um processo sustentável e eficiente.
O experimento foi realizado instalando um circuito energizado com fase e neutro e tensão 220 volts, ligando
a fase ao disjuntor de proteção de corrente 10 amperes e o neutro em barramento apropriado. A energização
seletiva do circuito temporizado alimentará a bomba submersa de 220 v e 15 w de potência, de acordo com
a programação de acionamento. A opção manual permite o funcionamento da bomba de forma direta sem
a intervenção do temporizador.
Essa tecnologia poderá atender demandas em residência ou condomínio de grande escala, na indústria ou
processo de irrigação com redução de custos de energia através de redução de tarifas, como também, em
uma variedade de outros empreendimentos, como alternativas para soluções de comandos elétricos, e, área
de atuação dos engenheiros civil, o mercado de automação impulsionará a criação de novos empregos e
oportunidades para um produto ainda pouco explorado nos projetos.
PALAVRAS-CHAVE: Controle. Automação. Temporizador.
__________________________
Elisete Pereira da silva
Rua Padre Reis, 877 - Sambaíba
Floriano-PI CEP: 64803165 E-mail: elisetepsilva@outlook.com
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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL
Maria Da Guia Brenda G. Bezerra-FAESF
Adison Almeida-FAESF
Bianca De Araújo Luz-FAESF
Kamila Silva Vieira Da Paz-FAESF
Vívian Feitosa Saraiva-FAESF

Controle de constitucionalidade, significa “de modo geral, adequar a legislação ordinária às determinações
magnas emanadas da Lei Maior”.O Brasil adotou o controle híbrido ou misto de constitucionalidade, isto é,
existe o controle concreto e o abstrato.
O controle de constitucionalidade concreto foi o primeiro a ser criado por Marbury x Madison. Possui como
principais características o fato de ser um controle ex tunc e inter partes, ou seja, ele produz efeitos
retroativos, mas somente para às partes litigantes do processo. Já o controle de constitucionalidade abstrato,
foi idealizado por Hans Kelsen e positivado na Constituição Austríaca de 1920.
No Brasil o Tribunal competente para julgar essa matéria é o STF, o que se depreende do art.102, I, “a” da
Constituição. Os instrumentos que compõe controle de constitucionalidade abstrato são: a ação direta e
indireta (omissão) de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental,
declaratória de constitucionalidade e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Ademais, o controle
abstrato de constitucionalidade possui, em regra, como principais características: ser erga omnes, possuir
efeitos ex tunc e ser um processo objetivo, ou seja, a decisão é para todos, os efeitos são retroativos e o
processo tem como escopo a análise da lei em tese.
O controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário pode ser realizado na forma preventiva ou repressiva.
O preventivo é aquele feito no momento da elaboração/formação da lei ou do ato normativo, isto é, no seu
trâmite. Já o controle repressivo ocorre após promulgação da lei ou ato normativo.
É importante mencionar, também, a possibilidade da realização do controle de constitucionalidade
preventivo de projeto de lei por alegação de inconstitucionalidade material (conteúdo). Entendimento (STF)
nos casos em que há afronta clara e direta à Constituição da República.
Do exposto, o Brasil adotou um controle de constitucionalidade híbrido (controle concreto abstrato).
PALAVRAS-CHAVE: Controle. Inconstitucionalidade. Preventivo. Repressivo
__________________________
Maria da Guia Brenda G. Bezerra
R. Maria José Ribeiro, 00 - Vila do Bec
Barão de Grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: brendagomesbezerra2013@gmail.com
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA ALIMENTAÇÃO INFANTIL
Barbara Pereira Da Costa-FAESF
Maria Do Perpétuo Socorro Carvalho Martins-FAESF
Dennya De Oliveira Silva-FAESF
Sayonnara Da Rocha Sousa-FAESF
Luana Pereira De Carvalho-FAESF

INTRODUÇÃO: A alimentação, em todas as fases da vida, é construída e transformada pelo contexto social e
cultural em que vivemos. O público infantil é o mais vulnerável aos apelos promocionais de propaganda e
publicidade que envolve a promoção de diversos alimentos industrializados. A mídia vem cumprindo
importante papel na evolução dessa problemática, no que se refere às propagandas apresentadas na
televisão, internet, jornais e revistas, contribuindo e estimulando o consumo de alimentos sem valor
nutricional. OBJETIVO: Analisar a influência da mídia na alimentação infantil observando os tipos de
alimentos mais consumidos. METODOLOGIA: Foram usadas as bases de dados, Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILALS), Sistema Online de Busca e
Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e Google acadêmico. Foram selecionados 200 artigos e após a
leitura, foram excluídos artigos que não abordavam o tema, totalizando no final apenas 15 artigos.
RESULTADOS: Observou-se que os pais possuem papel fundamental no processo educativo dos filhos, e
acabam sendo influenciados pelos pedidos das crianças que por sua vez são levadas pelos anúncios atrativos
da mídia a escolherem alimentos como: biscoitos, refrigerantes, fast-food e alimentos semiprontos
industrializados. Desta forma é gerado um descontrole nos hábitos alimentares sem constatar a magnitude
da situação. A literatura pesquisada mostra diversas facetas do posicionamento da criança diante da mídia.
Alguns afirmam que quando uma criança fica exposta a algum tipo de meio de comunicação, especialmente
da televisão, ela não é receptora passiva e demonstra a sua interatividade com o veículo, sendo assim uma
má influência. CONCLUSÃO: Podemos concluir que é preciso que os pais e educadores contribuam na
formação alimentar das crianças mostrando o outro lado da televisão, proporcionando uma analise critica
para que estas não caiam na força do marketing e passem a ter uma alimentação sadia.
PALAVRAS-CHAVE: Mídia. Nutrição Infantil. Hábitos alimentares.
__________________________
Barbara Pereira da Costa
Rua: João Dantas, 1709 - Irapuá I
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: barbara_costa96@hotmail.com
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EXPERIMENTO: MODULO DE MANUTENÇÃO DE LAMPADAS LED
Haudrey Haldo Marques Fonseca-FAESF
Matheus Junior De Sousa Silva (Aluno FAESF)-FAESF
Miguel Ângelo Da Silva Leite De Vasconcelos (Aluno FAESF)-FAESF
João Marcos Ribeiro De Negreiros (Aluno FAESF)-FAESF
Adelfran Pereira De Castro (Orientador)-FAESF

A tecnologia LED está dominando o mercado para substituir as lâmpadas fluorescentes e incandescentes. E
com a constante presença desse material no mercado é interessante entender e praticar e ter condições de
dar manutenções nos mesmos, reciclando os componentes defeituosos, evitando ao aumento de lixo
eletrônico e o desperdício produzido. Sendo essa a motivação para a elaboração deste modulo experimental
como possível ferramenta de ensino em curso de extensão a ser ministrado no laboratório de instalações
elétricas
da
Faculdade
de
Ensino
Superior
de
Floriano
–
FAESF.
No processo da manutenção das lâmpadas de LEDs, os primeiros procedimentos foram identificar os LEDs
queimados e logo em seguida fazer a remoção manual dos mesmo. Após essa ação foi utilizado solda
eletroeletrônica para dar continuidade ao circuito dos demais Led em funcionamento, e, com o auxílio do
multímetro para verificação da corrente e tensão de operação. Todo esse processo de manutenção foi
simulado e dimensionado para ser executado no módulo construído no laboratório da FAESF para tornar essa
manutenção mais fácil.
Para o funcionamento do modulo foi utilizado um interruptor e uma tomada com fios neutro, fase e terra
para interligar dois soquetes para o funcionamento das lâmpadas de LEDs e uma extensão para interligar
diretamente no modulo, com a utilização do alicates e furadeira para adequação do modulo para o suporte
do ferro de solda. Com base no que foi elaborado e projetado nesse modulo, obtivemos resultados
significativos e uma boa resposta na manutenção de lâmpadas LED, que com base nesse prática, cada aluno
que venha a utilizar esse módulo poderá obter êxito com a manutenção desse serviço inovador no mercado.

PALAVRAS-CHAVE: LED, Manutenção, Módulo Didático.
__________________________
haudrey haldo marques fonseca
Rua maria gomes e silva, 30 - São Borja
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: haudreyaldo@hotmail.com
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A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLACAS
FOTOVOLTAICAS NA FACULDADE DE FLORIANO-PI
Anderson Luiz Da Silva Aguiar-FAESF
Keven Barbosa Da Silva Cunha-FAESF
Francisco Daniel Nunes Araújo-FAESF
Francisco Das Chagas Sá Cabedo Júnior-FAESF

INTRODUÇÃO
Em busca de alternativas renováveis na matriz energética do Brasil, a energia solar fotovoltaica se apresenta
como uma das melhores alternativas, pois, o Brasil tem um dos maiores potenciais de energia Solar do
mundo. Além disso, se trata de uma energia totalmente limpa, pois se utiliza apenas radiação solar que são
capitadas por meio de painéis fotovoltaicos e convertidas em eletricidade.
OBJETIVO
Estudar a viabilidade de implantação da energia solar na Faculdade de Floriano- FAESF.
METODOLOGIA
A pesquisa iniciou pela busca do consumo energético por mês do prédio sede da instituição, disponível na
tarifa mensal da concessionária. Outro fator determinante é conhecer a irradiação solar que chega ao
município, ou O HSP (Horas de Sol por Pico), disponível no site CRESESB, que varia de região para região.
Além destes, foi considerado as perdas de energia no sistema devido a fatores como poeira, temperatura,
modelo do inversor, que afetam de forma direta no rendimento do sistema. De posse desses valores,
consegue calcular a potência desejada das placas fotovoltaicas.
RESULTADOS
No período de julho de 2017 a julho e 2017 foi registrado um consumo mensal de energia na FAESF de
23530kwh, assim viabilizou calcular a quantidade de placas e a sua potência unitária, chegando a um total
de 530 placas solares com 330W cada, o que significa uma potência instalada de 174KWp,assim necessitando
de uma área mínima de 1425,60 m² para a instalação. Com isso a produção energética fica-se caracterizada
como uma míni usina fotovoltaica. Todo esse sistema custaria em sua implantação cerca de R$ 550 mil, com
retorno aproximado 10 anos.
CONCLUSÃO
É relevante a importância que se vem ganhando o uso de energias renováveis ao longo dos anos, trazendo
benefícios como redução do custo de energia elétrica, minoração de problemas ambientais e o crescimento
de pesquisas acadêmicas na área.
PALAVRAS-CHAVE: Energia fotovoltaica. Economia. Meio ambiente.
__________________________
Anderson Luiz da Silva Aguiar
Rua João Dantas, 1709 - Irapua 1
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: Andersonluag@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES EM FASE TERMINAL
Carla Eduarda Moraes Feitosa Dos Santos-FAESF
Andressa De Araújo Neres-FAESF
Fabrício Da Silva Miranda-FAESF
Saynara Martins Dantas Fernandes-FAESF
Ana Maria De Araújo Dias-FAESF

INTRODUÇÃO: Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se
impõe para, através de seus procedimentos, garantir qualidade de vida. Onde tem por objetivo melhorar a
qualidade de vida dos pacientes que se encontram na fase terminal da doença. É um cuidado voltado para
prevenir e aliviar o sofrimento, através do tratamento da dor e outros sintomas físicos, psicossociais e
espirituais, na concepção da reafirmação da vida e da visão da morte como um processo natural. Sofrimento
físico, medo e angústia são comuns aos pacientes que defrontam com a morte iminente. Onde o cuidado da
enfermagem vai muito além. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca das principais ações de
enfermagem e cuidados em fase terminal. METODOLOGIA: Esta pesquisa partiu de uma revisão sistemática
da literatura mais recente sobre enfermagem e os cuidados em fase terminal através da base de dado da
scielo, BVS, bem como livros relacionados a esse tema. Onde se trabalhou com 05 artigos a partir dos
descritores enfermagem e os cuidados em fase terminal. RESULTADOS: Estudo expõe suas concepções acerca
do que consideram cuidados paliativos, trazem as peculiaridades de um cuidado que vem sendo
aperfeiçoado ao longo do tempo profissional na oncologia, principalmente no que se refere aos voltados
para o alivio da dor e do sofrimento com a finalidade de promover qualidade de vida, no compartilhar da
existência junto aos pacientes terminais e seus familiares. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo com base
filosófica dos cuidados paliativos a comunicação entre os enfermeiros e o paciente terminal, ressalta a
importância de um cuidar centrado no paciente em sua totalidade, e não, apenas, em sua doença aonde o
enfermeiro busca abordar as necessidades físicas, os aspectos sociais, emocionais e espirituais da pessoa
enferma.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidados Paliativos, Assistência e Enfermagem.
__________________________
Carla Eduarda Moraes Feitosa dos Santos
Avenida Petrônio Portela, 711 - Escalvado
Amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: Carlae617@gmail.com
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APLICAÇÃO DO PLANO DIRETOR NA CIDADE DE FLORIANO
Jonas Mikael Silvestre Da Silva-FAESF
Moisés Cabêdo Rodrigues-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

O plano diretor é visto como uma ferramenta central do planejamento das cidades no Brasil. Tem como
principal orientador o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), e é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e expansão urbana visando o diálogo entre os aspectos, físico-territoriais e os objetivos
sociais, econômicos e ambientais de cada cidade. Tem como objeto de estudo a analise da implantação do
Plano Diretor Municipal (Lei Nº416/07) na cidade de Floriano, com base no próprio plano diretor. A escolha
foi baseada na importância da continuidade da aplicação desse projeto, e assim mostrando a sua efetividade
em vários âmbitos. A metodologia aplicada para o desenvolvimento e entendimento da pesquisa consistiu
através de estudos realizados a cerca de sites, artigos relacionados ao assunto, como “Políticas de
planejamento e desenvolvimento urbano: Análise do plano diretor de Floriano” (2014) feito por Caroline de
Alencar Carvalho; Luanna de Carvalho Santos, onde fizeram um estudo do plano diretor geral, e depoimentos
cedidos por gestores da prefeitura de Floriano. A cidade estava sem organização dos usos do solo urbano e
das redes de infraestrutura. Apenas em 2007 surge o Plano diretor, que ao longo do tempo era pra ser
executado. Após 11 anos de implantação que começaram a ser postas em práticas as principais partes do
mesmo, como sinalização adequada e asfaltamento de algumas ruas. A implantação tem um interesse social
que regula o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental. Concluímos que o planejamento está em execução, porém possuem
grandes dificuldades a serem eliminadas para conseguir executar todo o plano, beneficiando os cidadãos
florianenses.
PALAVRAS-CHAVE: Plano Diretor. Floriano. Planejamento. Desenvolvimento
__________________________
Jonas Mikael Silvestre da Silva
Rua Frutuoso Pacheco, 149 - Catumbi
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jonas-mikael@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DO DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) EM UMA
INSTALAÇÃO.
Lourenço Marcos Pereira Da Cruz-FAESFpi
Higor Medeiros Leite-FAESFpi
Eleusson Dos Santos Silva-FAESFpi
Ana Carolina Sousa Veiga-FAESFpi
Adelfran Pereira De Castro-FAESFpi

Resumo
Uma boa instalação elétrica depende de algumas recomendações necessárias para desempenhar um bom
papel e ter bom funcionamento, para isso deve-se dispor da correta adequação e normas em sua utilização.
Esse experimento tem como objetivo mostrar a importância de fazer uma instalação residencial usando um
(DR) em seu quadro de distribuição, ao invés de usar apenas um disjuntor convencional. A principal função
do dispositivo residual é proteger as pessoas e animais contra os efeitos do choque elétrico por contato
direto ou indireto, causado por fuga de corrente na instalação. O dispositivo DR desliga o circuito
imediatamente quando ocorre fuga de corrente, já o convencional não faz o mesmo. A vantagem de fazer
este
experimento,
é
mostrar
essa
eficiência.
Para a realização deste estudo em laboratório, alguns materiais foram utilizados na sua preparação, materiais
estes como: Um manequim para simular uma pessoa; um dispositivo residual (DR); um disjuntor
convencional; um interruptor simples e uma lâmpada colocada acima da cabeça do manequim, para simular
a passagem de corrente simulando um choque elétrico. Estes foram os materiais utilizados para fazer o
experimento
e
comprovar
a
eficiência
entre
os
dois
dispositivos.
Com este experimento espera-se contribuir na qualidade e segurança dos circuitos projetados e aumentar a
utilização do disjuntor diferencial residual para reduzirmos os acidentes domésticos que ocorrem em
instalações sem essa preocupação técnica necessária.
PALAVRAS-CHAVE: Energia Elétrica, Segurança, Disjuntor Diferencial Residual.
__________________________
Lourenço marcos Pereira da Cruz
Rua Valdemar Gomes de Almeida, 1880 - Tamboril
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: lourencoads2011@hotmail.com
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CONSULTORIA CONTÁBIL: UMA NOVA PERSPECTIVA DA PROFISSÃO CONTÁBIL
Lorena Mineiro Machado-FAESF
Eulalya Machado Sá-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

O objetivo é apresentar como o Contador pode ampliar suas atividades, não delimitando-se apenas a função
operacional de lançamentos, elaboração e análises de balanços e apuração de impostos. É apresentar a
atividade de consultor aplicada principalmente dentro do escritório contábil. A maneira como a pesquisa foi
realizada é descritiva , utilizando-se da técnica da revisão sistemática. Definição da pergunta ; O porque da
aplicabilidade do serviço de consultoria dentro do escritório contábil? A compreensão através de um estudo
de revisão sistemática a relação entre a consultoria e os escritórios contábil, assim ajudando e facilitando ao
cliente que busca o escritório primeiramente aos serviços de escrituração contábil e fiscal. Que agregaria
valores à prestação de serviços realizada , sendo uma peça fundamental para a empresa auxiliando em
tomadas de decisões utilizando a contabilidade gerencial voltadas a investimentos e toda vida financeira da
empresa. Contabilidade é, objetivamente , um sistema de informação e avaliação destinado a prover seus
usuários com demonstrações e analises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, com
relação à entidade objeto de contabilização. (PRONUNCIAMENTO DO IBRACON APROVADO PELA CVM
ATRAVES DA DELIBERAÇÃO Nº 29/1986). No plano interno de operações de uma empresa, as informações
contábeis devem ser obtidas e registradas de forma meticulosa e sistemática, tendo em vista as múltiplas
utilizações
que
podem
oferecer.
(PIZZOLATO,
2000
p.
03)
Por objetivo o patrimônio das entidades e seus controles, com proposito de ceder informações a seus
usuários . Mais do que escriturar e fiscalizar, o Contador tornou-se indispensável na vida financeira de uma
organização, com a função gerenciar e organizar as riquezas através da consultoria. O contador poderá atuar
em
diversas
frentes
quando
o
assunto
é
orientação
decisorial.

PALAVRAS-CHAVE: Consultoria. Escritório Contábil. Perspectiva.
__________________________
Lorena Mineiro Machado
Rua Maria Gomes e Silva, 110 - São Borja
Floriano-PI CEP: 64808004 E-mail: loresmineiro@gmail.com
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O IMPACTO DO ICMS NAS EMPRESAS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE TRIBUTAÇÃO NO PIAUI
Francimar Miranda Pascoa-FAESF
Esp. Elisa De Carvalho Barroso-FAESF

O impacto do ICMS nas empresas tem sido um vilão, o que deixa os empresários em situações
comercialmente falando constrangidos, segundo dados de informações nos estados da federação, mas o que
deixa quaisquer proprietários e sócios de empresas e contadores reflexivo, são as elevadas alíquotas e
cobrança do ICMS aplicadas nas empresas, principalmente de forma desproporcional no Estado do Piauí .
Diante desse quadro oneroso do ICMS, os empresários piauienses terão que tomar certas atitudes e uma
delas principalmente é buscar soluções quanto ao tema proposto neste artigo .O presente artigo tem por
objetivos despertar os empresários a se precaverem e buscar entendimento, pelos menos equacionar essas
majorações tributárias do ICMS que causam impactos relevantes nos preços das mercadorias, mas
sobremodos injustos , considerando os diferentes níveis de tributação aplicado no estado do Piauí .Foram
utilizados pesquisas em diversos sites e fatos conforme relato de experiência em escritório de
contabilidade.Diante desse quadro elevado de alíquotas e cobrança do ICMS aplicadas nas empresas
principalmente no tocante ao Estado do Piauí os impactos são:01-Repasse desses impostos nos preços das
mercadorias.02- Esses repasses ocorre quando o empresário tem conhecimento das formas adequadas
quanto a sua devida aplicação, porque caso contrário ocorre o denominado ilusão de preço de venda do
mercado, desse forma contribuindo para a empresa ter uma probabilidade a falência.Diante dos impacto do
ICMS causados nas empresas no Piauí , o presente artigo propõe ao empresário buscar orientação diante os
contadores devidamente qualificado no tocante ao assunto, para apresentar um mecanismo adequado, o
que seria apresentado diante desse impacto do ICMS nas empresas, é conveniente um planejamento
tributário.
PALAVRAS-CHAVE: O impacto do ICMS nas empresas; legislação do
__________________________
Francimar Miranda Pascoa
FRANCISCO CASTRO, 932 - MANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: francimarpascoa@hotmail.com
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E OS PRINCIPAIS MECANISMOS DE PROTEÇÃO NO
BRASIL
Evandro Ribeiro Noleto-FAESF
Rafaella Lopes De Sousa-FAESF
Sandro Noleto Da Silva-FAESF
Jenilson Santos De Novaes-FAESF
Mayara Cristina Alves Rodrigues-FAESF

Este trabalho constitui um estudo sobre a violência doméstica contra a mulher é os principais mecanismos
de proteção no Brasil. A escolha do tema decorreu do grande numero de violência nos últimos anos, um tema
complexo e amplamente abordado na contemporaneidade, no entanto, esse assunto remoto ao início da
vida em sociedade e ao próprio conceito de família. Para que haja entendimento dessa temática o objetivo
geral desses escritos é analisar a violência doméstica contra a mulher enfatizando os principais mecanismos
de proteção utilizados no Brasil. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, exploratória e de
natureza qualitativa, quanto ao método segue o dedutivo. As principais causas de agressão à mulher por seus
parceiros ou alguém do seio familiar são a dependência financeira pois a grandes maioria dos casos de
violência desse tipo se dar por conta só da figura masculina trabalhar, medo da ameaça que se qualifica em
uma prisão psicológica e outros traumas, de morte e o alcoolismo como alavanca para o cometimento do
crime, e em atividades grupais observou-se relatos espontâneo e nos prontuários médicos, registros de
demandas espontâneas; o mesmo não ocorreu em consultas individuais. A entrevista a algumas mulheres
detectou uma prevalência e casos muito maior. Então, a possibilidade de detenção de casos, seu acolhimento
e algumas respostas do serviço, requer especificidade de abordagem e cuidados próprios para que a violência
contra mulheres possa emergir como parte da demanda usual também na área da saúde. Também elencouse os tipos de violência doméstica, desmitificando a existência apenas da agressão física; e, identificou-se as
mudanças com o advento da Lei Maria da Penha e sublinhou-se as principais medidas de urgência para
assegurar o direito à vida, à saúde e a segurança da mulher na atual sociedade em que vivemos.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Mulher. Mecanismos de Proteção.
__________________________
Evandro Ribeiro Noleto
RUA DOS MORROS, 00 - Morrinhos
São Francisco do Maranhão-MA CEP: 65650000 E-mail: evandronetorb@gmail.com
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RESENHA CRÍTICA DO LIVRO 1984
Jhennifer Teresinha Sidra Seifert-FAESF
Ítalo Cristiano Silva E Souza-FAESF
Glauce Barros Santos-FAESF

O livro 1984 foi publicado no ano de 1949. O nome verdadeiro do autor é Eric Arthur Blair, George Orwell é
um pseudônimo, ele foi escritor, jornalista e ensaísta político. Suas obras tratam em grande parte de
injustiças sociais, oposição ao totalitarismo, ele retrata isso de uma forma muito inteligente, divertida, e
clara. O objetivo da resenha foi retratar a temática atual do livro, que critica a sociedade e retrata que os que
tem mais poder se aproveitam de quem tem menos, e se for preciso manipula-los para que não se rebelem
contra o poder será assim feito. É um livro de ficção utópica e distópica, política e científica social e é dividido
em três partes, a primeira parte é aonde o personagem principal começa a se dar conta das injustiças do
partido e começa a fazer um diário, a segunda parte fala do romance do personagem com uma integrante
do núcleo do partido, e a terceira retrata quando eles são pegos pelos policiais das ideias, a obra se passa na
Oceania e retrata um regime totalitário, aonde todos os integrantes do partido são vigiados pelas teletelas,
e por si próprios, para não terem pensamento-crime. A metodologia usada foi a descritiva exploratória. Se
tornou perceptível a proximidade desta realidade com a nossa em que as informações são distorcidas para
que quem está ou quer o poder não perca o controle da massa, e que quem tem o poder tende a querer ficar
nele independentemente das circunstâncias com que isso irá acontecer.
PALAVRAS-CHAVE: Resenha crítica. 1984.
__________________________
Jhennifer Teresinha Sidra Seifert
Loteamento conviver, 13 - Meladão
Floriano-PI CEP: 64808652 E-mail: Jhennyseifert@gmail.com
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SOLUCIONANDO CONFLITOS NA APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA ENTIDADE
Francimar Miranda Pascoa-FAESF
Francimar Miranda Pascoa-FAESF
Barbara Leticia Sousa Silva-FAESF

O tratamento empresarial e orientação contábil para empreendedores que não tem conhecimento
necessário do principio da entidade,buscar a capacitação seria atitude que todo empresário teria que
adquirir.O presente artigo tem por objetivos conscientizar os empresários a se precaverem das futuras
falências e conflitos empresariais nas empresas, e a maneira de ser atingido esse objetivo é utilizando e
aplicando o principio da entidade. Foram utilizados pesquisas em diversos sites e fatos conforme relato de
experiência em escritório de contabilidade. Pela dimensão do assunto, a aplicação do principio da entidade
é sem dúvida um caminho a ser trilhado pelo empresário que estar entrando no mercado empresarial, e isso
seria possível observando e aplicando o principio da entidade, pelo qual o contador estar apto a orientar
sobre o assunto.Seria relevante os empreendedores utilizar e registrar suas retiradas oficiais mensais e suas
movimentações econômicas e financeiras nas planilhas adequadas para os registros de caixa pessoal e
movimentação bancária No caso da não observância da aplicação do uso devido do principio teremos
empresa entrando em falência e conflitos generalizados por falta buscar capacitação disponíveis nos
profissionais contábeis. Dessa forma otimizaria o serviço correto da adequação da obrigação da Declaração
do imposto de renda pessoa física.A essencialidade se seguir um mecanismo que produz resultados
harmônicos e eficientes, seguindo de critérios obedientes provenientes do princípio da entidade teremos
empresários esclarecidos e ciente do seu papel como empreendedor sobre a ótica de pessoa física e pessoas
jurídica, ficará hábito para distinguir pessoa física e jurídica.Seguir as orientações do profissional em
contabilidade quanto a importância da obediência ao principio da entidade, evitará de teor afirmativo
conflitos de sócios participantes de sociedade empresaria e também empresa individ

PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: ICMS;tributário;onerosidade
__________________________
Francimar Miranda Pascoa
FRANCISCO CASTRO, 932 - MANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: francimarpascoa@hotmail.com

334

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Oral
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

O QUE ESPERAR DO MERCADO DE ENGENHARIA NOS PRÓXIMOS ANOS?
Lourenço Marcos Pereira Da Cruz-FAESFpi
Higor Medeiros Leite-FAESFpi
Ednara Barros De Freitas-FAESFpi
Joao Batista Moura De Carvalho-FAESFpi
Professora Ednara Barros De Freitas-FAESFpi

Engenharia sempre foi muito requisitada por jovens que prestam vestibular e anseiam por uma carreira bemremunerada no futuro. É sempre válido lembrar que o mercado de Engenharia é dividido em vários
segmentos
—
Mecânica,
Química,
Civil,
Automação,
Computação
etc.
Após o aumento da renda geral da população e, consequentemente, do consumo desenfreado, nos últimos
anos, a Engenharia Civil começou a apresentar elevados índices de crescimento, principalmente graças ao
mercado imobiliário.
Você pode se perguntar: “Mas a compra e venda de casas e apartamentos não decaiu após a última crise
financeira”? Sim, porém, além de já possuir projeções positivas para os próximos anos, o segmento não se
limita somente a esse mercado. Ele está presente na produção de energia, mineração, agronegócio, entre
outras áreas que estão em alta neste momento.
A economia não anda bem, não é mesmo? Você já deve ter percebido a quantidade assustadora de pessoas
desempregadas nesses últimos tempos. Afinal, até as grandes empresas têm que diminuir a quantidade de
funcionários em momentos de crise e, como consequência, há um aumento no nível de exigência de
qualificação técnica e teórica do trabalhador.
Para que o futuro engenheiro continue recebendo várias ofertas, com boas remunerações e em companhias
renomadas, é preciso que ele invista tempo para se qualificar ao máximo. O importante é se destacar e se
tornar um profissional acima da média.
Ter uma boa comunicação e saber trabalhar em equipe são duas qualidades que as empresas vão buscar em
um trabalhador. E, embora pareçam artifícios básicos de qualquer pessoa, muitos profissionais acabam
focando apenas nos conhecimentos técnicos e se esquecem de formar um bom relacionamento com a
equipe, os supervisores e clientes, o que acaba afetando o processo do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Mercado; Crescimento; Economia.
__________________________
Lourenço marcos Pereira da Cruz
Rua Valdemar Gomes de Almeida, 1880 - Tamboril
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: lourencoads2011@hotmail.com
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BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA NA CAPACIDADE COGNITIVA E FUNCIONAL DE IDOSOS PORTADORES
DE DOENÇA DE ALZHEIMER: PESQUISA BIBLIOGRAFICA
Raelma Brito Oliveira-Fasef
Gabriela Soares De França-FAESF
Wender Lima Leal-FAESF
Alyane Osorio Rocha-FAESF

INTRODUÇÃO: O aumento da população idosa vem sendo observado e confirma a cada ano, uma crescente
incidência de casos da doença de Alzheimer. A doença desencadeia incapacidades cognitivas, dificuldades na
mobilidade e no equilíbrio destes, o que os torna totalmente dependente de seus familiares. Atuação
fisioterapêutica tem papel importante no retardo do processo da, preservando as funções motoras o mais
próximo do normal possível. OBJETIVOS: Enfatizar os benefícios da abordagem fisioterapêutica no retardo
do comprometimento cognitivo e funcional de idosos que apresentam doença de Alzheimer. METODOLOGIA:
Foram selecionados 13 artigos extraídos das bases de dados LILACS, SCIELO E PUBMED, no qual foram
selecionados 3 artigos para a discussão dos resultados, a partir dos critérios de exclusão e de inclusão e
publicados entre os anos de 2013 e 2018.RESULTADOS: (ZAIONS et al., 2012) submeteu a avaliação
fisioterapêutica, ao programa de exercícios fisioterapêuticos e de memória e reavaliação após o período de
intervenção.E ao Mini exame do Estado Mental, Escala de Berg, mensuração da Amplitude de Movimento e
Força Muscular, observando melhora na amplitude de movimento, no equilíbrio, na autoestima e
manutenção da força muscular . E ao Mini exame do Estado Mental, Escala de Berg, mensuração da
Amplitude de Movimento e Força Muscular, observando melhora na amplitude de movimento, no equilíbrio,
na autoestima e manutenção da força muscular. (FERRETTI et al., 2014)realizou um programa de exercícios
de força e equilíbrio na mobilidade e cognição, o grupo apresentou melhora na sua capacidade funcional .
CONCLUSÃO: A intervenção fisioterapêutica estabelece uma beneficência na capacidade cognitiva e
funcional de idosos portadores de doença de Alzheimer, promovendo uma melhora na qualidade de vida nos
pacientes sequelados.
PALAVRAS-CHAVE: ALZHEIMER . IDOSOS . FISIOTERAPIA
__________________________
RAELMA BRITO OLIVEIRA
CONJUNTO PARAISO, QUADRA B, 9 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64808472 E-mail: RAELMASRN@HOTMAIL.COM
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DEPRESSÃO METODOS E CAMINHOS PARA CURA
Francimar Miranda Pascoa-FAESF
Mestre Juliana Reis Bernardes-FAESF
Especialista Barbara Leticia De Sousa Silva-FAESF

Somente pelo fato do ser humano habitar nesse mundo que vivemos, sujeita-se as oscilações do cotidiano,
em razão do trabalho, família, relacionamentos pessoais e sociais. Ao enfrentarmos o mundo
moderno,sujeitamos as turbulências,dificuldades e tristezas, essas emoções negativas são uma das causas
da Depressão. E por mais esforço manifestado, o ser humano torna-se passivo dessa doença. O presente
artigo tem por objetivo investigar os principais fatores que fomentam as doenças de ordem depressiva,
apresentando suas causas, efeitos da depressão ao mesmo tempo apresentar os métodos e caminhos para
essa doença. Foram utilizados o método qualitativo através de uma revisão da literatura com diferentes
autores, porém todos concernente ao assunto e tema proposto, e também relatos de experiência. Um dos
principais fatores que originam a depressão é o que poderíamos denominar de reação a determinadas
emoções e a mensuração do tempo de permanência do efeito no ser humano. As causas da depressão variam
muito de pessoa para pessoa, a ira, a culpa,o ressentimento,amargura, outras emoções subjacente da
depressão. Pela extensão do problema, se aconselha o paciente a procurar solução e os caminhos viáveis
para a cura dessa doença, que poderá ser através de psiquiatras, psicólogos, terapeutas especialistas na área,
apoio paralelo como o fator família, igrejas de doutrinas coerente e inteligível. A aplicação efetiva de modo
especifico, dando ênfase e destacando o seguimento de forma criteriosa do tratamento e o reconhecimento
da dimensão da doença trará a pessoa uma probabilidade de cura iminente,pois torna-se consciente e
cientificado que essa doença denominada depressão precisa de atenção especial e as discussões propostas
neste artigo considero como fundamental.
PALAVRAS-CHAVE: Depressão espiritual; métodos; cura
__________________________
Francimar Miranda Pascoa
FRANCISCO CASTRO, 932 - MANGUINHA
Floriano-PI CEP: 64800185 E-mail: francimarpascoa@hotmail.com
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TRÁFEGO E TRÁFICO DE ARMAS NO BRASIL
Beatriz Amanda De Sousa-FAESF

Esse trabalho tem o objetivo de demostrar um pouco da realidade da entrada e saída de armas no Brasil,
expondo temas, riscos para os cidadãos e como combater esse uso indevido de armas, nas mãos erradas.
O tráfico de armas é o fornecimento de armas ou munição a entidades (grupo de combatentes, organização
criminosa, ou Estado) em violação às normas internacionais sobre a venda de armas. Sua definição ainda não
está clara, muitas vendas de armas são feitas no “mercado negro” de armamentos.
A medida mais necessária, atualmente, para atuar nesse objetivo é o combate também ao tráfico de drogas.
Por outro lado, há também quem sugira que a melhor maneira é a legalização – ou, melhor dizendo, a
regulamentação – das drogas, principalmente as de menor peso, como a maconha. Esse tema, é bastante
polêmico, e de difícil consenso.
Para isso ocorrer, é fundamental coibir a corrupção policial, que atua tanto com o fornecimento direto de
armamentos
quanto
com
a
permissividade
ao
tráfico
em
troca
de
propinas.
Quanto às armas estrangeiras, é preciso intensificar também em parceria com os demais países a luta contra
o tráfico internacional, A regulação das fronteiras, embora seja uma ação muito difícil em razão da vastidão
do território nacional, também precisa ser intensificada.
o combate ao tráfico de armas é algo impossível de ser realizado a curto prazo. No entanto, medidas
emergenciais precisam ser tomadas para, ao menos, diminuir a violência causada pelas armas, haja vista que
o Brasil é o campeão mundial de mortes por amas ilícitas, com mais de 34 mil homicídios anuais. O problema
da violência, vale lembrar, vai muito além do tráfico de armas, pois é uma questão social muito complexa,
ligada até mesmo à educação e à qualidade de vida da sociedade
PALAVRAS-CHAVE: TRÁFEGO TRÁFICO ARMAS BRASIL
__________________________
BEATRIZ AMANDA DE SOUSA
RUA DAVID CALDAS, 310 - SAMBAÍBA
FLORIANO-PI CEP: 64803205 E-mail: lis250@outlook.com.br
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FISIOTERAPIA: A IMPORTÂNCIA DESTE PROFISSIONAL NA SALA DE PARTO NORMAL
Gabriela Soares De França-FAESF
Raelma Brito Oliveira-FAESF
Alyane Osorio Da Rocha-FAESF
Wender Lima Leal-FAESF
Nágila Silva Alves-Unfsa

Introdução: A dor do parto normal é uma das questões mais temidas pelas mulheres que vão ter um filho. A
parturiente sente dor durante o trabalho de parto e o parto é influenciado por diversos fatores e é única para
cada mulher. Estes fatores incluem ansiedade e medo, experiência anterior de parto, preparação para o parto
e suporte oferecido durante este processo. Objetivo: Identificar a importância do profissional
fisioterapêutico na sala de parto normal. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica. Foram
pesquisados os benefícios sobre a atuação fisioterapêutica no trabalho de parto normal e sobre a
permanência deste profissional na sala de parto normal. Foi realizada uma revisão literária, no período entre
Maio de 2002 e Maio de 2018, nos bancos de dados: Lilacs, Scielo e Google Acadêmicos, onde foram
selecionados 11 artigos científicos, revistas e livros correlacionados com o tema. Ao concluir esta pesquisa
pode-se verificar que a atuação do fisioterapeuta no trabalho de parto ainda é muito recente, onde estudos
sobre o referido tema precisam ser mais explorados. Através das técnicas obtidas podemos verificar a eficácia
do atendimento fisioterapêutico durante o trabalho de parto, tornando-o mais próximo ao fisiológico.
Considerações finais: relata que a atuação do fisioterapeuta abrange vários aspectos distintos, como o lado
social, psicológico e humano, porém a principal área de foco é a mobilização corporal realizada com
movimentos amplos e específicos, que levam ao trabalho de parto satisfatório, fisioterapeuta orienta a
parturiente sobre as formas de diminuir as tensões musculares, com objetivo de acelerar o trabalho de parto,
ou melhor, diminuir o período de dilatação
PALAVRAS-CHAVE: Parto normal. beneficio fisioterapêutico .exercícios durante o trabalho de parto.
__________________________
Gabriela Soares de França
conjunto paraiso, 9 - campo velho
Floriano-PI CEP: 64808440 E-mail: gabrielasoares.srn@outlook.com
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EFEITOS DO PEELING QUÍMICO NO TRATAMENTO DE MANCHAS NO ROSTO
Bruna Ryama Evelyn Mota-FAESF
Jader Rodrigues Figueiredo Da Silva-FAESF
Alyane Osório Reis Meneses Feitosa-FAESF
Thaylon Evelyn Mota-FAESF
Maria Francielica Da Costa Cruz-FAESF

A palavra “Peeling” vem do inglês “to peel” e significa a ação de pelar ou descamar. Atualmente o peeling é
um dos tratamentos estéticos faciais mais populares e seus efeitos têm atraindo bastante os olhares de
homens e mulheres que buscam soluções para problemas na pele como manchas, cicatrizes e principalmente
sinais de expressão. A utilização de ácidos nas alterações estéticas vem se tornando cada vez mais utilizado.
Para comprovar sua eficácia e segurança, várias pesquisas vêm sendo realizadas. O objetivo desse estudo é
o de realizar um levantamento bibliográfico a respeito da utilização de peelings químicos nos tratamentos
faciais, evidenciando assim sua eficácia,. Os objetivos específicos são: Descrever como é feito o procedimento
de peeling facial ; Descrever os tipos de ácido usado no peeling facial; Descrever a eficácia dos peelings faciais
no
tratamento
de
deformidades
da
pele.
. Metodologia: A revisão bibliográfica foi efetuada com base nas bases de dados GOOGLE ACADÊMICO,
SCIELO e ampliada em sites que tratam sobre o assunto, abrangendo o período de 2004 a 2017, com as
seguintes palavras chave: Peeling químico; ácidos; manchas na pele. Resultado: Identificou-se que os peelings
químicos apresentam resultados satisfatório nos seguintes distúrbios de pele: lesões epidérmicas, manchas,
cicatrizes, discromias, actínicas, rugas moderadas e profundas, queratoses, melasmas e outras imperfeições
da pele. Os agentes empregados para realização desses procedimentos são: Ácido glicólico, ácido retinoico,
ácido salicílico, ácido fítico, ácido kojico, ácido tricloroacético, ácido carbólico e fenol. Considerações finais:
Os estudos demonstraram poucos critérios de avaliação e poucos descrevem o tipo de pele utilizada nos
tratamentos.
PALAVRAS-CHAVE: peeling químico. ácidos. manchas na pele
__________________________
Bruna Ryama Evelyn Mota
Rua João Chico, 798 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800280 E-mail: bruna.evelyn27@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA NOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
Mário De Sousa Ribeiro-FAESF
Wesllei Alves Monteiro-FAESF
Harlan Bezerra Da Silva-FAESF
Jose Nilson Delmondes Junior-FAESF
Luanna De Carvalho Santos-FAESF

A Importância da implantação do Sistema de Reuso de água nos Projetos de Construção Civil
O problema que a pesquisa aborda são soluções para aplicar o reuso de água nas residências a partir dos
projetos. Visando reduzir custos com a reutilização da água nos aparelhos sanitários. Que servira para reduzir
o desperdício de água e consequentemente a preservação do recurso hídrico. O objetivo do estudo é abordar
soluções para reutilização da água a partir do inicio de uma obra e dar continuidade no dia a dia para reutilizar
a água de consumo diário. Justifica-se a importância do reuso de água nas construções que nos possibilita a
implantar métodos de bom consumo para si próprio, com essas ideias melhora o meio ambiente preservando
o ambiente em que vivemos. A pesquisa foi feita a partir de estudo obtido em documentários a técnica e
usada em Israel e foi implantado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Rio Grande do Norte. As novas
ideias para resolver o problema do desgaste de água e, implantar o sistema de reuso, na qual o objetivo deste
sistema e filtrar a água que e usada diariamente e reusar novamente podendo ser na irrigação de plantas em
casa liberando ela depois para os lenções freáticos, economizando a água usando em mais de uma função
no decorrer do dia-dia. O intuito da pesquisa e, buscar técnicas de uso para utilizar a água mais de uma vez,
de uma forma que o seu desgaste não seja grande, o significado desta pesquisa e uma forma de cuidar cada
vez mais do meio ambiente, tendo assim uma forma de preservação da natureza. Assim executando maneiras
de reuso podemos lucrar financeiramente como tendo uma ideia sensacional, através desta pesquisa o meio
ambiente agradece, de uma forma em que vamos reutilizar a água usada.

PALAVRAS-CHAVE: Reuso da água. Conservação da água. Meio ambiente
__________________________
MÁRIO DE SOUSA RIBEIRO
AVENIDA SANTOS DUMONT, 28 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mariodesousa2014@hotmail.com
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ESTUDO DE CASO: PROLAPSO UTERINO E A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS ENFERMAGEM
Aldenora Mendes Pereira-FAESF
Adriana Da Silva Barros-Uníeva
Amanda Gabriela Mendes Fontinele-Uníeva
Ana Maria Dias De Araújo-FAESF
Heliosana Barbosa Virtudes-FAESF

INTRODUÇAO. Prolapso é deslocamento total ou parcial da cúpula do órgão uterino em direção ao hiato no
sentido caudal .Mulheres que busca o serviço deve ter uma escuta qualificada um tratamento ético , com
abordagem humanizado ,respeitando os princípios da equidade e sempre com responsabilidade e
competência para melhor tratar as mulheres de modo em geral .Brasil 2016. OBJETIVO: conhecer os
problemas das mulheres com o prolapso uterino e aprender a importância do papel do enfermeiro
sistematizado e humanizado . METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso, através de prontuários e
visitas domiciliares ,num período de 6 meses ,e leituras de artigo. RESULTADO E DISCURSSÃO: ZMAS; idosa,66
anos; deambula com auxilio de bengala, alimentação satisfatória ,hipossódica, hídratada; com Prolapso
Uterino , Dificuldade em evacuar, Sensação de algo saindo pela vagina ,hipertensão, fazendo uso diário de
medição . Sente-se em paz e feliz, obesa ,depressiva, emociona-se com facilidade., A obesidade é outra causa
importante, porque provoca aumento crônico dapressão intra-abdominal, o que torna mais flácido e delgado
os músculos do assoalho pélvico, favorecendo a incidência de prolapsos. encorajar a aceitação da
interdependência entre os membros da família;Monitorar os problemas de interação familiar relacionado
aos cuidados do paciente; A cliente deve ser estimulada a comparecer nas consultas médicas de seguimento
e a realizar os exercícios perineais, caso estejam indicados. E preciso, intensificar o trabalho humanizado e
cuidados de enfermagem na prevenção de infecção. CONCLUSÃO: Prolapso está associado à atuação
multidisciplinar ,com mulheres acometidas com essa doença, pra melhora qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: COMPLICAÇÕES,MULHERES. PROLAPSO .UTERINO. ENFERMAGEM.
__________________________
Aldenora Mendes Pereira
JOSÉ REINALDO DE MENEZES, 76 - MATADOURO
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br
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O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTANCIA É UMA
ESCOLHA QUE VEM GANHANDO FORÇA NO PIAUÍ
Alison Vilarinho Pereira Da Costa-FAESF

O ensino sempre esteve em constante transformação, acompanhando os movimentos sociopolíticos, a
evolução dos meios de comunicação e das tecnologias da sua época. Os diferentes momentos culturais e
políticos sempre influenciaram na criação de novos modelos, modalidades e tendências pedagógicas de
ensino. Com o grande avanço tecnológico, em especial o desenvolvimento das tecnologias de informação a
disseminação das informações estão chegando mais rápidas as pessoas, mudando assim a forma de se
comunicar, relacionar, consumir e interagir. Nesse cenário, vivemos hoje um período de “adaptação” com a
necessidade de buscar novos recursos no meio educacional. Dentre esses recursos podemos citar o ensino a
distancia (EAD) que vem aos poucos conquistando o seu espaço, sendo utilizado como uma modalidade de
ensino que emerge das politicas públicas em educação, como possibilidade de um ensino mais flexível,
mudando o aspecto de um ambiente formal de aprendizagem para um ambiente virtual de interação de
conhecimentos via internet. Diante do que foi introduzido, esse trabalho busca fazer um estudo que buscar
entender como os alunos do curso de licenciatura em matemática do Centro de Educação Aberta e a
Distancia da Universidade Federal do Piauí polo de Floriano/PI enxergam o curso de matemática na
modalidade em EAD. Um estudo de natureza qualitativa que buscar responder se os alunos que optaram por
fazer uma graduação em matemática em educação a distancia escolheram essa modalidade por facilidade
ou pelas características desse ensino? Para responder essa pergunta utilizamos como procedimento
metodológico questionários, observações e entrevistas a um tutor presencial. Os dados foram coletados e
analisados descritivamente e apontaram que grande parte dos alunos escolheu o curso de educação a
distancia por apresentar flexibilidades de horário de estudos e modelos de participação que vão de encontro
a seu ritmo de vida e suas disponibilidades.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ensino a distancia. Matemática.
__________________________
Alison Vilarinho Pereira da Costa
Rua João Chico, 1735 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: alissonvilarinho@hotmail.com
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CONTROLADORIA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES ATRAVÉS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ANÁLISE SWOT
Francisco Douglas Sousa Ferreira-FAESF
Douglas Wesley Morais De Sousa-FAESF
Barbara Leticia De Sousa Silva-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF
Juliana Bernardes-FAESF

INTRODUÇÃO: A controladoria vem para dar apoio aos gestores garantindo que as informações cheguem a
tempo nas mãos certas e em tempo oportuno, para serem tomadas decisões que venham garantir
continuidade da empresa, objetivando a otimização do resultado global, exercida pelo papel do controller
apresenta-se como uma ferramenta indispensável para empresas. OBJETIVO: A presente pesquisa tem como
objetivo geral de fazer com que o leitor compreenda o conceito de estratégia e planejamento estratégico e
compreender a elaboração da analise SWOT. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a pesquisa
bibliográfica e exploratória por realizar uma investigação sobre determinadas ferramenta de gestão: analise
swot e planejamento estratégico através pesquisas via web, e com base em livros de autores reconhecidos
no meio intelectual, e artigos voltados para essa área. RESULTADO: Com o planejamento estratégico os
gestores das organizações se preparam para desafios futuros, tomando decisões que influenciem o alcance
dos resultados esperados. Roehl, Aderson e Bragg (1996) apresentam o planejamento estratégico como o
mais importante dos componentes do processo de gestão, no se descrevem, em termos gerais, as
características e objetivos da empresa. O objetivo da analise SWOT é direcionar uma avaliação geral da
situação em que se encontra a organização, para que ela tenha definido um caminho a ser trilhado para o
futuro. Envolve basicamente identificar as forças e as fraquezas do ambiente interno e as oportunidades e
ameaças do ambiente externo. CONCLUSÃO: O planejamento estratégico é um dos principais influenciadores
para que a empresa venha a obter bons resultados, a análise SWOT vem verificar pontos importantes sarem
mudados ou não, observando seus pontos positivos e negativos.
PALAVRAS-CHAVE: CONTROLADORIA. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. ANALISE SWOT
__________________________
FRANCISCO DOUGLAS SOUSA FERREIRA
AVENIDA EURIPEDES DE AGUIAR, 1129 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800074 E-mail: franciscodouglas20@outlook.com
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PRÁTICAS DO CUIDADO EM ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA COM BASE NAS TEORIAS DE TRAVELBEE
E JOHNSON NO TRATAMENTO DO PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO
Ednilson Henrique Pereira Da Silva-Uespi
ADRIANA DA SILVA BARROS-UESPI
Luana Áquila Lima Da Silva Oliveira-UESPI
Ronaldo Gonçalves Moura-UESPI
Jayra Adrianna Da Silva Sousa-UESPI

INTRODUÇÃO: O cuidado de enfermagem no contexto da saúde mental pressupõe o enfermeiro como um
dos profissionais indispensáveis na área para prestar uma assistência individualizada, integral e
sistematizada. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca da importância do cuidado de
enfermagem em saúde mental conforme as teorias de enfermagem como suporte técnico-científico para a
atuação do enfermeiro. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica onde foram
realizadas buscas por produções cientificas publicadas em bancos de dados como BVS, SciELO, LILACS,
MEDLINE e Pesquisa em Saúde utilizando os descritores: teorias de enfermagem, assistência de enfermagem,
enfermagem psiquiátrica. O critério para seleção foram artigos publicados na integra, em português entre os
anos de 2008 a 2016. A busca ocorreu no mês outubro de 2018. Deste processo 15 artigos foram selecionados
por estarem relacionados nas teorias de Travelbee, Johnson e enfermagem em psiquiatria. RESULTADOS:
Após analise das referencias bibliográficas observa-se que os cuidados de enfermagem a estes pacientes
necessitam ser cautelosos, precisos e minuciosos, pois são clientes que possuem uma enorme fragilidade
emocional e quando em crise tornam-se agressivos apresentando dificuldade para realização da sistemática
da assistência. É notável que estes cuidados quando embasados nestas teorias oferecem um suporte de
melhoria e qualidade de vida para estes pacientes, pois elas se estruturam no processo interpessoal do
indivíduo. Através delas o enfermeiro desenvolverá seus cuidados oferecendo subsídios para a
implementação de um processo de enfermagem efetivo, eficaz e com todos os mecanismos focados na
assistência holística e integral. As teorias de enfermagem tem como objetivo descrever, explicar, prever ou
prescrever o cuidado de enfermagem, além de expressar o saber científico da profissão de enfermeiro.
CONCLUSÃO: Conclui-se que a utilização destas teorias oferecem um cuidado mais qualificado,
proporcionando a melhora do paciente, além de direcionar o enfermeiro a um cuidado focado na assistência
holística e integral.
PALAVRAS-CHAVE: Teorias de Enfermagem, Assistência de enfermagem, Enfermagem psiquiátrica.
__________________________
Ednilson Henrique Pereira da Silva
Rua Gabriel Ferreira, 1104 - Manguinha
floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: enfermagemnylson@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO “FARMÁCIA VIVA” NA FACULDADE DE FLORIANO - FAESF
Bruno Oliveira Mendonça-FAESF
Letícia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF
Georgette Carnib De Sousa-FAESF
RITA DE CÁSSIA COELHO DE CARVALHO-FAESF
MARIA EDUARDA DOS SANTOS LIMA-FAESF

A Farmácia Viva contempla uma variedade de plantas utilizadas popularmente como adjuvantes no
tratamento das doenças mais comuns na população de baixa renda aliada a medicina tradicional com o uso
científico de plantas medicinais disponíveis na região com segurança e eficácia terapêutica. O presente
trabalho teve como objetivo uma revisão de literatura para demonstrar que o projeto implantado na
Faculdade pode ser explorado cada vez mais nas futuras pesquisas. As buscas foram realizadas nas bases de
dados: scielo, google acadêmico e medline. Ao finalizar as pesquisas em cada base as referências duplicadas
foram excluídas. Foram selecionados artigos escritos em língua portuguesa. Optou-se pela busca utilizandose como descritores: farmácia viva, plantas medicinais. Ao analisar diversos artigos científicos observou-se
que a Farmácia Viva abrange várias linhas de pesquisas, tais como: etnobotânica, etnofarmacológica,
taxonômica, bibliográfica e experimental (ensaios químicos e toxicológicos). Além disso, os acadêmicos tem
a possibilidade realizar diversas atividades como: pesquisas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
iniciação científica e campo para realização de estágios no curso de Farmácia; realização de treinamentos e
capacitações com a comunidade, estudantes, crianças e profissionais de saúde sobre as plantas medicinais,
confecção de lâminas para observação microscópica e exsicatas; visitas externas de instituições que queiram
conhecer e/ ou reproduzir o projeto, fazendo com que a Farmácia Viva se torne um polo de referência em
plantas medicinais; dispensação para a população de plantas medicinais in natura, e posteriormente de chás
medicinais e medicamentos fitoterápicos. Conclui-se que a farmácia viva é de suma importância para
aprimorar a ciência das plantas medicinais para a comunidade e com isso educando a população quanto ao
seu uso racional.
PALAVRAS-CHAVE: farmácia viva.plantas medicinais
__________________________
Bruno Oliveira Mendonça
Rua Joaquim Simao de Oliveira, 137, 137 - Centro
GEMINIANO-PI CEP: 64613000 E-mail: brunoomend@gmail.com
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BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO PARA O BINÔMIO MÃE-FILHO: REVISÃO DA LITERATURA
Lucia Thalia De Sousa Solano-FAESF
Adriana Da Silva Barros-FAESF
Caroline Barros Oliveira-Ufpi
Maria Clara Martins Barros-FAESF
Mayra Lourdmylla Moura Gonçalves-FAESF

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é reconhecido em todo o mundo como o método recomendável de
alimentação do bebê. A Organização Mundial da Saúde identificou o aleitamento materno exclusivo até os
06 meses como o regime ótimo para a alimentação de crianças, pois apresenta impacto positivo sobre o
bebê, mãe, pais e o sistema de saúde. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico a cerca dos benefícios
do aleitamento materno para a mãe e o bebê. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo revisão bibliográfica
onde foram realizadas buscas por produções cientificas publicadas entre os anos de 2010 a 2018, na integra
e em português em bancos de dados como Google Acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde e LILACS
utilizando os descritores: aleitamento materno, amamentação, benefícios, mãe, bebê. A busca ocorreu
durante o mês de outubro de 2018 e foram selecionados 16 artigos. RESULTADOS: A análise do estudo
evidenciou que o aleitamento materno colabora para a formação e fortalecimento do sistema imunológico
da criança, previne alergias, obesidade e intolerância ao glúten, fácil digestão, provoca menos cólicas, diminui
diarreia e Síndrome da Morte Súbita, estimula à formação da maxila e da mandíbula, trabalha a musculatura
oral, protege os dentes contra cáries e previne a respiração bucal, o leite possui nutrientes, glóbulos brancos
e anticorpos necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável. Para a mãe previne os cânceres
de mama e de ovário, hemorragia pós-parto, reforça o laço afetivo entre mãe e filho, contribui para perda
corpórea pós-parto. É de graça, natural, prático, e não desperdiça recursos naturais. CONCLUSÃO: A
amamentação corresponde a uma das etapas mais importantes no processo reprodutivo da mulher, sua
prática oferece benefícios tanto para mãe como para o recém-nascido. A conscientização da sua importância
acarreta na redução da taxa de mortalidade materna-infantil por mortes evitáveis, desse modo é
indispensável à promoção do aleitamento materno.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno, Amamentação, Benefícios, Mãe, Bebê.
__________________________
lucia thalia de sousa solano
rua castro e silva, 693 - tiberao
floriano-PI CEP: 64805564 E-mail: lucia.thalia1997@gmail.com
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A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR TUTOR NO CRESCIMENTO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL
Rafael Borges Pinheiro Sena-Serpro
Railton Weslley Pereira Do Nascimento-Serpro

INTRODUÇÃO: Com o crescimento da EaD uma das grandes discussões da modalidade é o papel de tutor no
processo do ensino aprendizagem. Com a qualidade da internet e do número de ofertas de cursos a distância,
as pessoas estão tendo acesso a todo tipo de conhecimento sem demandar a presença de um professor para
tal. Mas o tutor é um dos principais responsáveis pelo crescimento dessa modalidade. OBJETIVO: Demostrar
a importância do trabalho do tutor no sucesso da formação dos alunos e conscientizar os tutores da
responsabilidade que uma tutoria eficiente e responsável com a correta utilização dos recursos pode refletir
na motivação do aluno durante o processo de ensino. MÉTODO: Foi realizado um estudo descritivo
exploratório, na modalidade revisão bibliográfica, utilizando dados de artigos de estudiosos da temática.
RESULTADOS: Na perspectiva tradicional da educação a distância, era comum sustentar a ideia de que o tutor
orientava, apoiava a aprendizagem dos alunos, mas não ensinava. Assumiu-se a noção de que eram os
materiais que ensinavam e o tutor passou a ser o de um “acompanhante” funcional para o sistema. O lugar
do ensino assim definido ficava a cargo dos materiais, “pacotes” autossuficientes sequenciados e pautados,
que finalizava com uma avaliação semelhante em sua concepção de ensino. Pensava-se desta forma quando
“ensinar” era sinônimo simplesmente de transmitir informações. CONCLUSÃO: É tarefa do tutor assegurar o
cumprimento dos objetivos, servindo de apoio ao programa, ele observará e organizar todo o fluxo de
conhecimento, além de tirar as dúvidas dos alunos. Ele sempre deve da oportunidade do aluno se expressar,
e principalmente mostrar os caminhos do aprendizado. O tutor atua como: Mediador, incentivador,
facilitador, instigador do conhecimento. Lida com a aprendizagem de forma individual e também grupal. Por
isso, atenção às diversas individualidades e particularidades é fator essencial para esse tipo de função.
PALAVRAS-CHAVE: Professor. Tutor. EaD. Importância.
__________________________
RAFAEL BORGES PINHEIRO SENA
RUA RAIMUNDO PEQUENO QUADRA O, 18 - PLANALTO SAMBAIBA
FLORIANO-PI CEP: 64803860 E-mail: RAFAELB9@HOTMAIL.COM
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OBESIDADE: COMPARAÇÃO ENTRE A INTERVENÇÃO DA NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL E A
NUTRIÇÃO CONTEMPORÂNEA
Estela Virginia De Sousa Miranda-FAESF
Lorena Da Rocha Barros Sousa-FAESF
Maria Neyara Silva Ramos Sá-FAESF
Dennya De Oliveira Silva-FAESF
Cristiane Pinheiro Mendes Fontes-FAESF

INTRODUÇÃO: O tratamento da obesidade é bastante complexo e dentro desse contexto surge a Nutrição
Comportamental sendo uma abordagem científica e inovadora com a finalidade de uma mudança de
comportamento e também a possibilidade da atuação do nutricionista de forma mais ampla. No Tratamento
Contemporâneo para a obesidade a busca pelo controle do peso utiliza métodos como: intervenção
nutricional, atividade física, tratamento psicológico, farmacológico e cirúrgico. OBJETIVO: Comparar a
intervenção da Nutrição Comportamental em relação ao Contemporâneo, entendendo e compreendendo
sua abordagem. METODOLOGIA: Foram feitos levantamentos bibliográficos no período de 2009 a 2017 nas
bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde–BVS, Scielo, Lilacs, Bireme e Pub-MED. Foram utilizadas as
palavras-chaves “dietas para emagrecimento”, “dietas da moda”, “cirurgia bariátrica”, “terapia
comportamental”. Foram selecionados 200 artigos e após a leitura, foram excluídos artigos que não
abordavam o tema e que estavam fora do período estabelecido, totalizando no final apenas 20 artigos.
RESULTADOS: Os métodos abordados na Nutrição Comportamental em seus resultados foram bastante
relevantes, apesar da maioria dos artigos não direcionarem de maneira direta a obesidade em si, mas abriu
precedentes valiosos para o seu tratamento com resultados positivos, como: comer com atenção plena,
entrevista motivacional, terapia cognitivo – comportamental, comer intuitivo e competências alimentares.
No Tratamento Contemporâneo os métodos cirúrgicos possuem efetividade no tratamento, mas o mesmo
não gera mudança de comportamento. Quanto as dietas, a maioria estava inadequada em relação às
recomendações nutricionais para manutenção da saúde do indivíduo. CONCLUSÃO: A literatura aponta que
os métodos da Nutrição Contemporânea são relevantes no tratamento da obesidade, mas desde que exista
um acompanhamento profissional e uma correta avaliação do verdadeiro quadro do paciente. Enquanto que
na Nutrição Comportamental apesar dos dados recentes, mostrou sua relevância e impacto direto em
mudanças de comportamento e o despertar para mais estudos.
PALAVRAS-CHAVE: Palavras-chave: Obesidade, Nutrição Comportamental, Nutrição Contemporânea.
__________________________
estela virginia de sousa miranda
conjunto sao borja quadra b, 3 - são borja
FLORIANO-PI CEP: 64808295 E-mail: evriginia@gmail.com
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GARDNERELLA VAGINALIS NO TRATO GENITAL FEMININO: ASPECTOS CLÍNICOS
Diego Stanley De Sá Almeida-FAESF
Maísa De Sousa Nunes-FAESF
Letícia Cavalcante Nolêto Trajano Silva-FAESF

A Gardnerella vaginalis é uma bactéria encontrada na flora vaginal normal das mulheres sexualmente ativas.
Quando ocorre um desequilíbrio na flora bacteriana, devido ao aumento do pH vaginal e da redução dos
Lactobacillus spp. há um predomínio em especial da G. vaginalis, causando uma infecção, que chamada
vaginose bacteriana. Objetivou-se com o presente trabalho demonstrar alguns aspectos clínicos e o
tratamento sobre a Gardnerella vaginalis no trato genital feminino. Realizou-se levantamento bibliográfico
através de artigos compreendidos no período entre 2016 a 2018. Estudos apontaram que em metade das
mulheres com a infecção são assintomáticas. Portadoras da infecção apresentam aumento do pH vaginal
(maior que 4,5), secreção de odor fétido “odor de peixe” devido a produção de aminas pelo metabolismo
aeróbio da bactéria, corrimentos abundantes de coloração branco ou acinzentado e amarelo esverdeado.
Além destes, algumas mulheres relatam ainda a presença de coceira, inflamação e irritação na vagina. Todos
os fatores relatados servem de parâmetros para o fechamento do diagnóstico. A Gardnerella vaginalis
encontra-se entre um dos principais agentes causadores de infecções no trato genital feminino, devido a sua
presença excessiva na flora bacteriana normal, causando a vaginose bacteriana. O tratamento baseia-se
principalmente no reestabelecimento da flora vaginal para o alívio da sintomatologia. Além de medidas
importantes que inclui a abstinência sexual e o uso de duchas com peróxido de hidrogênio a 1,5%. Como
coadjuvante ao tratamento faz-se necessário a terapia medicamentosa a base do uso de Metronidazol ou
clindamicina nas formulações oral ou tópica. Ao iniciar a terapia medicamentosa a paciente deverá ser
orientada a abster-se do consumo do álcool durante o tratamento para assim evitar o efeito do tipo
dissulfiram.
PALAVRAS-CHAVE: Gardnerella vaginalis. ASPECTOS CLÍNICOS. TRATAMENTO.
__________________________
Diego Stanley de Sá Almeida
Rua Castro Alves, 1830 - Caixa D'agua
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: diegostanleySA@hotmail.com
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INFECÇÕES POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Diego Stanley De Sá Almeida-FAESF
Diego Stanley De Sá Almeida-FAESF
Maria Alice Chaves Carvalho-FAESF
Thales Victor Silva Cipriano-FAESF

O gênero Pseudomonas é um agente patogênico oportunista que pode causar doenças como: Infecções do
Trato Urinário, Infecções no Sistema Respiratório, Infecções da Pele e dos Tecidos Moles, Infecções
Oftalmológicas, Infecções Ósseas e Articulares e outras infecções sistêmicas. O presente estudo teve como
objetivo apresentar as principais infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa, além de demonstrar a
resistência, fatores de risco e tratamento. Para a consecução da pesquisa utilizou-se o método descritivo
qualitativo assumindo a forma de pesquisa bibliográfica por procurar estudar a metodologia através de
referências teóricas adquiridas em literaturas (pesquisa bibliográfica e documental) e informações existentes
a respeito do tema estudado. Foram considerados os últimos dez anos como critério para essa revisão. Diante
dos resultados observou-se que as principais infeções causadas pelo gênero Pseudomonas são: Infecções
Otológicas, Infecções Oftalmológicas, Infecções Ósseas e Articulares, Infecções da Pele e Tecidos Moles,
Infecções do Trato Respiratório, Infecções do Trato Urinário, Bacteremia e endocardite. Quanto a resistência,
esta espécie é naturalmente resistente a vários tipos de antibióticos, pela presença de uma membrana dupla
(que é rica de uma molécula de Lipopolissacarídeo - L.PS, sendo esta uma endotoxina) envolvendo cada célula
bacteriana, que impede a entrada de determinados antibióticos na célula. Em relação ao tratamento de
primeira ecolha temos os antibacterianos que contenham a Gentamicina ou Tobramicina com uma Penicilina,
como a Ticarcilina, ou uma Cefalosporinas de 3ª Geração, especialmente a Ceftazidima, são as medicações
habituais. As infecções por esta bactéria são mais freqüentes em pacientes hospitalizados imunodeprimidos,
principalmente as infecções localizadas, em conseqüência de processos cirúrgicos, resultando em
bacteremias severas.
PALAVRAS-CHAVE: Antibióticos; Infecção; Pseudômona Aeruginosa.
__________________________
Diego Stanley de Sá Almeida
Rua Castro Alves, 1830 - Caixa D'agua
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: diegostanleySA@hotmail.com
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A IMPORTÂNCIA DAS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Natávia Costa Da Silva-FAESF
Luana Maria Beatriz Ribeiro Muniz-FAESF
Camila De Sousa Rodrigues-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

INTRODUÇÃO- O surgimento da contabilidade ocorreu em um cenário prático, sem vinculação com nenhum
tipo de legislação, princípios ou regras, através de proprietários e gestores que buscavam um instrumento
que ajudasse na gestão do seu patrimônio. Através desse breve histórico é possível confirmar que a
contabilidade reflete as características do ambiente socioeconômico em que está inserida, buscando sempre
adequar as necessidades dos seus usuários . OBJETIVO- Descrever a partir de um estudo de revisão
sistemática a importância das características qualitativas das informações contábeis. METODOLOGIA: Tratouse de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão sistemática a parti dos
seguintes elementos: Descrever a importância das características qualitativas das informações contábeis. A
pesquisa bibliográfica foi realizada com base em livros, artigos científicos, dissertações e teses e sites de
internet, que abordassem assuntos pertinentes ao estudo. RESULTADOS/DISCUSSÃO: A partir do estudo feito
ainda foi possível averiguar que, as características qualitativas das informações contábeis são indispensáveis
para agilidades dos serviços prestados, para assim manter um vínculo de credibilidade entre o contador e o
cliente em decorrência da veracidade do relato feito. A prestação das informações contábeis com respeito
às características aqui mencionadas tem importante relevância social e econômica, além disso, a própria
entidade usufrui de benefícios, pois pode tomar decisões mais acertadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Consideramos que ao indagar as características qualitativas das informações contábeis e ao analisarmos esse
estudo concluímos que de modo geral as informações contábeis estão aberta a aceitar novas melhorias no
seu setor característico qualitativo, que podem ajudar em um melhor atendimento ao cliente, aumentando
a produtividade da empresa. Nota- se também uma grande perspectiva na interatividade no ambiente de
trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: INFORMAÇÕES.QUALITATIVA.CONTÁBIL.USUARIOS.VERACIDADE
__________________________
Natávia Costa da Silva
Rua Cicero Neiva, 762 - centro
barão de grajau-MA CEP: 65660000 E-mail: nataviacosta.15@gmail.com
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OBESIDADE INFANTIL: REVISÃO DA LITERATURA
Adriana Da Silva Barros-FAESF/Uespi
Caroline Barros Oliveira-Ufpi
Maria Clara Martins Barros-FAESF

INTRODUÇÃO: A obesidade é um distúrbio crônico que resulta do aumento de gordura proveniente de um
desequilíbrio no balanço energético. Vem acometendo cada vez mais crianças e adolescentes, está associada
com graves consequências cardiovasculares e psicossociais. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico a
cerca obesidade infantil ampliando conhecimentos sobre a prevenção e diagnóstico precoce de seus fatores
de risco visando à promoção da saúde dessa faixa etária. METODOLOGIA: Realizou-se uma revisão da
literatura através das bases de dados ScIELO, Lillacs, publicações do Ministério da Saúde e Diretrizes sobre o
assunto. Foram incluídos artigos disponíveis online, em português, publicados de 2000 a 2018, utilizando os
descritores: obesidade infantil, obesidade em pediatria e alimentação infantil. A busca ocorreu durante o
mês de abril de 2018. Foram selecionados 09 artigos, publicações do Ministério da Saúde do Brasil e da
Sociedade Brasileira de Pediatria e da diretriz brasileira sobre obesidade. RESULTADOS: A obesidade infantil
desenvolve-se da predisposição genética, associada a fatores comportamentais e ambientais. Quando os pais
são obesos, as chances da criança ser obesa aumentam. O desmame precoce e uso de fórmulas lácteas
diluídas erroneamente, sedentarismo, maior tempo em telas, balanço energético positivo e consumo de
alimentos com alto valor glicêmico e calórico e pouco valor nutricional em substituição a alimentos saudáveis
são fatores de risco. Há intima associação da obesidade com doenças crônicas como a hipertensão arterial,
diabetes tipo 2, dislipidemia, intolerância à glicose, resistência à insulina, puberdade precoce e distúrbios do
sono. O tratamento direciona-se a orientações sobre controle do peso associado a mudanças do estilo de
vida e monitorização das comorbidades. CONCLUSÃO: Para mudarmos esse cenário, são necessárias
alterações no estilo de vida. Verifica-se a importância da participação familiar, da prática de atividade física
rotineira e do consumo de alimentos saudáveis e nutritivos desde o início da vida no combate à obesidade.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade Infantil, Obesidade em Pediatria, Alimentação Infantil.
__________________________
adriana da silva barros
rrua hermano brandão, 1473 - IRAPUÁ I
Floriano-PI CEP: 64800335 E-mail: dricalinda@gmail.com
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PRÁTICAS DE HUMANIZAÇÃO E ACOLHIMENTO AO IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Adriana Da Silva Barros-Uespi
Caroline Barros Oliveira-Ufpi
Maria Clara Martins Barros-FAESF

INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional configura-se como um fenômeno mundial e as tecnologias
em saúde constituem-se uma importante ferramenta voltada a essa parcela da população. A humanização
na saúde caracteriza-se pela consolidação dos princípios do SUS no cotidiano dos serviços. A Política Nacional
de Humanização da pessoa idosa indica que o acolhimento permaneça embutido nas ações de atenção e de
gestão e que congregue os que compartilham a evolução da saúde. OBJETIVO: Realizar levantamento
bibliográfico acerca das práticas de humanização e acolhimento voltadas para o idoso na atenção primária à
saúde. METODOLOGIA: O presente estudo consiste em uma revisão bibliográfica com busca de artigos
publicados nos últimos dez anos, na integra e em português, em bases de dados científicos Scielo, Lilacs e
Medline. Utilizaram-se os descritores: atenção primária, saúde do idoso, humanização da assistência. A busca
ocorreu durante os meses de agosto e setembro de 2018 e foram selecionados 06 artigos para elaboração
deste estudo. RESULTADOS: Após a leitura e comparação das publicações dentre as práticas de humanização,
destacaram-se as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde: controle das doenças crônicas como
hipertensão e diabetes, a imunização, o atendimento ambulatorial e domiciliar, as palestras e grupos de
conversas, promovendo a inserção e interação do idoso no meio social; a visão holística, o diálogo, a escuta
qualificada e a formação de vínculo da equipe multiprofissional com a pessoa idosa e seus familiares,
destacando-se como pontos fundamentais que contribuem diretamente na humanização da assistência.
CONCLUSÃO: Evidenciou-se que a maioria dos profissionais da atenção primária realizam um atendimento
humanizado ao idoso por meio da criação do vínculo de amizade com esses pacientes e seus familiares, sendo
este último importante no processo do cuidado, com uma escuta adequada, em um ambiente acolhedor e
com uma equipe multiprofissional resolutiva, contribuindo assim na adesão desses usuários à unidade.
PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde. Humanização. Saúde do Idoso.
__________________________
adriana da silva barros
rrua hermano brandão, 1473 - IRAPUÁ I
Floriano-PI CEP: 64800335 E-mail: dricalinda@gmail.com
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MOVIMENTO SOCIAL DE MULHERES
Brenda Maria De Sousa-FAESF
Francisco Dayson Duarte Luz-FAESF
Esp. Marijany Costa De Miranda Silva-FAESF
Mônica Da Conceição Ribeiro-FAESF

O movimento de mulheres é um movimento social, político e econômico que tem o objetivo de discutir e
lutar por direitos das mulheres, para que deixem de ser vítimas de diversas formas de opressão social para
levar a sociedade à estrutura mais justa. OBJETIVO: Compreender a função do movimento social de mulheres
na efetivação de seus direitos. METODOLOGIA: Este artigo possui caráter descritivo e bibliográfico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Esse movimento teve seu início durante a Revolução Francesa e as alterações
sociais que começaram a acontecer nesta época; especificamente no Brasil, o movimento tomou forma entre
o fim do século XVIII e início do XIX, quando mulheres brasileiras começaram a se organizar e conquistar
espaço na área da educação e do trabalho. O movimento busca principalmente a igualdade de direitos,
oportunidades e tratamento entre homens e mulheres e se desdobra em vários segmentos, vamos encontrar
pelo mundo diversas manifestações desse movimento sob o comando das mulheres, dentre eles podemos
citar: movimento #elesporelas, Time’s Up, Paridade salarial na Islândia Representatividade no Legislativo da
Ruanda, Iniciativa Spotlight- União Europeia. CONCLUSÃO: Com o movimento feminista tornou possível que
a mulher conquistasse direitos civis, políticos e sociais como a igualdade perante a lei, o direito ao voto nas
eleições, direito de estudar, visto que isso era um privilégio exclusivamente masculino, o direito de pertencer
a si mesma, já que a mulher sempre devia obediência ao seu pai, irmãos e depois ao marido, o direito ao
divórcio sem que ela fosse mal vista pela sociedade, , o direito da educação superior em todas as áreas, são
conquistas fundamentais que tornam possível que a mulher viva em pé de igualdade perante o homem,
ressaltamos porém, que a luta continua, pois ainda vivemos em uma sociedade machista que não reconhece
o direito das mulheres.
PALAVRAS-CHAVE: Movimentos. Mulheres. Direitos.
__________________________
BRENDA MARIA DE SOUSA
Raimundo Castro, 1746 - Caixa d'água
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: brendasousa22susu@gmail.com
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GUARDA COMPARTILHADA
Isabela Rauenne Jorge Martins-FAESF
Thassya Ellen Vieira De Moura Sousa-FAESF
Lucas Gabriel Silva-FAESF

O presente trabalho busca discutir a guarda compartilhada como uma alternativa para combater a síndrome
da alienação parental. Pretende-se demonstrar que a guarda compartilhada serve de garantia para a
igualdade na educação, criação e proteção dos filhos, vez que objetiva o melhor interesse para a criança e o
adolescente, alicerçando-se na convivência e na responsabilidade compartilhada entre os pais. A guarda
compartilhada é vista como uma modalidade adequada, pois os outros modelos existentes no ordenamento
jurídico, apenas privilegiam um dos pais em detrimento do outro. Com o rompimento das relações conjugais,
cada vez maior, surge a discussão da síndrome da alienação parental que cria um relacionamento
individualista e particular, além de causar sequelas comportamentais e sentimentais que comprometem o
relacionamento entre pais e filhos. Assim, a guarda compartilhada apresenta-se como meio de combate a
esta síndrome, pois promove um convívio permanente entre pais e filhos e a divisão das responsabilidades
sob estes. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica nas principais doutrinas, jurisprudências e artigos
científicos
relacionados
ao
tema.
Como se procurou demonstrar, a guarda compartilhada é considerada um reflexo de mentalidade, na qual
os pais são igualmente importantes no desenvolvimento fisioquímico dos filhos. Por estas razões, as relações
parentais devem ser preservadas entre pais e filhos, como garantia de proteção, atenção e cuidados, e para
que isso ocorra, necessário se faz a presença diária dos pais no cotidiano do menor, dividindo entre si,
direitos, deveres, obrigações e decisão acerca da educação da prole para que os filhos continuem se sentindo
amados e protegidos.
PALAVRAS-CHAVE: guarda compartilhada. Melhor interesse para o menor. Separação conjugal. Síndrome
da alienação parental.
__________________________
Isabela Rauenne Jorge Martins
Conjunto Hermes Pacheco Quadra B, 15 - Campo Velho
Floriano-PI CEP: 64808550 E-mail: isabelarauennejorge@gmail.com
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DIREITO A VIDA DO NASCITURO E A PROBLEMÁTICA DO ABORTO NO BRASIL
Kesya Meyry Aires Adriano-FAESF
Amanda Da Silva Sousa-FAESF
Fernando Gomes De Moura Fé-FAESF
Savio De Andrade Bomfim-FAESF
Prof.A Isabelle Feitosa Tomé-FAESF

Introdução: O presente estudo tem por objetivo a análise da situação jurídica se trata sobre o direito à vida,
garantido ao nascituro. No Brasil, a lei relativa ao abortamento é restritiva e refere-se à interrupção da
gravidez resultante de estupro e de risco de vida da gestante. O abortamento previsto em lei, considera
apenas estas duas exceções, previstas no Artigo 128 do Código Penal. O aborto afeta diretamente o direito
da integridade física da mulher e ocasiona danos psicológicos. Objetivo: Compreender de que forma o aborto
provocado fere os direitos do nascituro e afeta diretamente a integridade física e psicológica da mulher e
suas repercussões no âmbito jurídico Civil e Penal brasileiro. Metodologia: A metodologia utilizada para a
construção deste trabalho foi a utilização da metodologia descritiva exploratória, utilizando a compilação de
artigos e pesquisas sobra a temática tratada. Discussão: O direito de personalidade começa a partir do
nascimento com vida, os direitos da personalidade podem ser conceituados como sendo aqueles direitos
inerentes à pessoa e à sua dignidade. Não só a pessoa natural possui tais direitos, mas também a pessoa
jurídica. O nascituro possui tais direitos, devendo ser enquadrado como pessoa. Aquele que foi concebido
mas não nasceu possui personalidade jurídica formal: tem direito à vida, à integridade física, a alimentos, ao
nome, à imagem. O aborto pode ocorrer entre a concepção e o inicio do parto, além disso, será tratado como
homicídio ou infanticídio. Considerações finais: Além de um direito fundamental o direito a vida é um direito
natural, por esse motivo o direito a vida no art 5º da constituição federal é um direito inviolável.
PALAVRAS-CHAVE: Aborto. Direito a vida. Mulheres. Nascituro. Personalidade.
__________________________
Kesya Meyry Aires Adriano
Rua Nicolau Waquim, 728 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800008 E-mail: Kesya_ayres@hotmail.com
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TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO: PERFIL DAS PERCEPÇÕES MOTORAS
Mayra De Oliveira Barros-FAESF
Uiara Beatriz Gomes De Oliveira-FAESF

RESUMO
O traumatismo craniano é uma lesão na cabeça que pode afetar apenas o crânio, no caso de fraturas, ou
provocar danos graves no cérebro, como contusão ou coágulo sanguíneo, e dependendo da causa e
gravidade, o indivíduo pode ficar com sequelas, como coma, epilepsia, paraplegia ou cegueira,
principalmente quando o cérebro é afetado. O objetivo do trabalho é descrever as lesões sensoriais e
motoras de pacientes com traumatismo crânio-encefálico de modo a observar suas alterações presentes.
Trata-se de uma revisão bibliográfica com base na web sobre pacientes com lesão encefálica traumática e
como a fisioterapia pode ajudar no desenvolvimento psicomotor. Os buscadores de dados considerados para
a pesquisa foram: Google Acadêmico e Scielo. Os critérios de inclusão foram artigos em português e inglês
que falassem das lesões sensoriais e motoras de pacientes com traumatismo crânio-encefálico de modo a
observar suas alterações presentes, lesão encefálica traumática e atuação da fisioterapia nesses casos. Os
critérios de exclusão foram os artigos que fugia do tema e que não abordasse de maneira clara sobre o
assunto pesquisado. Foram encontrados 20 artigos e selecionado 08 artigos para pesquisa e os resultados
obtidos foram que as lesões do TCE podem comprometer todos os membros ocorrendo, alterações de tônus
e de postura, presença de ataxia, com dificuldade para coordenação de movimentos, tremores involuntários.
Conclui-se então, que o conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos da lesão cerebral no traumatismo
crânio-encefálico é fundamental para o estabelecimento de medidas terapêuticas. A fisioterapia é o primeiro
passo para restabelecer e minimizar as sequelas da hemiplegia, (paralisia) que com o tempo evoluem e
tendem a se estabilizar em outro sinal clínico denominado hemiparesia, que é caracterizada pela diminuição
da força e alterações do tono muscular em um hemicorpo.
PALAVRAS-CHAVE: Traumatismo. Lesão Encefálica. TCE. Desenvolvimento motor.
__________________________
Mayra de Oliveira Barros
rua são francisco de assis, 299 - vereda grande
barão de grajaú-MA CEP: 65660000 E-mail: mayrabarros_@hotmail.com
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A IMPORTÂMCIA DA GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Luziane Ferreira De Sousa-FAESF
Wemyster Dalton Basilio Dos Santos-FAESF
Aneli E Silva Avelino-FAESF
Lays Dias De Sousa-FAESF

A necessidade obter taxa de retorno compatível com o risco da atividade empreendedora faz com que as
empresas busquem cada vez mais aprimoramento na sua gestão de financeira. Nessa seara, o capital de giro
na gestão financeira das empresas significa o capital necessário para financiar o dia a dia operacional das
organizações. Assim, sendo recursos para financiamento aos clientes nas vendas a prazo, para manutenção
de estoques, para pagamento a fornecedores, referente à compra de matéria prima ou produto para a venda,
além de recursos disponíveis em caixa e demais obrigações relacionadas à empresa precisam de uma gestão
adequada. O capital de giro na gestão financeira das organizações está relacionado com o ciclo operacional
e atividades citadas. O objetivo do presente foi analisar a importância da gestão do capital de giro nas
microempresas e pequenas empresas da cidade de Floriano, bem como a sua gestão. A elaboração deste
artigo foi de cunho exploratório e teórico, baseado em materiais bibliográficos, artigos científicos e
entrevistas com uma amostra de empresários do município. Os resultados indicaram a importância do tema
para os gestores da empresa, porém mostrou a falta de gestão profissional na suas tesourarias o que gera
déficits de caixa constante fazendo com que busquem empréstimos de curto prazo com taxas de juros
elevadas. Esperamos que trabalho contribua para ajudar os empresários do município, acadêmicos e
profissionais a entender a importância da gestão de curto prazo, bem como mostrar técnicas atuais utilizadas
no mercado,para melhor desenvolver sua empresa e obter lucratividade desejada.
PALAVRAS-CHAVE: gestão.capital de giro.micro e pequenas empresas.
__________________________
luziane ferreira de sousa
av;euripedes de aguiar, 1690 - Irapua II
FLORIANO-PI CEP: 64800690 E-mail: luzianebella@hotmail.com

359

VII JORNADA CIENTÍFICA DA FAESF

Forma de Apresentação: Pôster
ISBN – 978-85-65182-08-9

(06 a 09 de Novembro de 2018)

ANALISE COMPARATIVA ENTRE A LEI N° 11.698/2008 E A LEI N° 13.058/2014 EM RELAÇÃO À
GUARDA COMPARTILHADA
Simara Noleto Da Silva-FAESF
Marcus Klinger Madeira De Vasconcelos-FAESF

Este trabalho constitui uma analise comparativa entre a Lei n° 11.698/2008 e a Lei n° 13.058/2014 em relação
à guarda compartilhada. Sabemos que a guarda compartilhada consiste no exercício simultâneo do poder
familiar pelos genitores, com o fim de manter o vinculo afetivo em relação aos filhos, após a separação ou o
divórcio. Neste tipo de guarda, os pais passam a ter igualdade de participação em toda e qualquer decisão
relacionada aos filhos, ate que estes atinjam a maioridade. Assim, antes da referida lei, quando ocorria a
separação judicial consensual ou o divorcio consensual, a guarda era estabelecida de acordo com que os
cônjuges acordarem e às vezes que a guarda compartilhada era aplicada no Brasil era amparado no direito
comparado e em interpretações de outros dispositivos já existentes no ordenamento jurídico pátrio que
servia para sustentá-lo. Antes da lei que instituiu a guarda compartilhada, quando não havia acordo entre as
partes quanto à guarda dos filhos, esta era atribuída a quem tinha melhores condições para exercê-la, ou
seja, era estabelecida a guarda unilateral. A escolha do tema decorreu da importância da guarda
compartilhada, onde se observa que apesar de muito importante a guarda compartilhada somente foi
instituída no ordenamento jurídico brasileiro com a Lei n° 11.698/2008 através da nova redação que foi dada
aos artigos 1.583 e 1.584 do código civil de 2002. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica,
exploratória e de natureza qualitativa. Conclui-se as inovações trazidas pela Lei n° 11.698/2008 e pela Lei n°
13.058/2004 tem o fim de disciplinar a guarda compartilhada, por ser uma modalidade de guarda que rompe
com a cultura de que os cuidados dos filhos são responsabilidade apenas de um dos pais, para assumir um
papel de destaque pois objetiva a participação de ambos os pais na vida do filho.
PALAVRAS-CHAVE: Analise comparativa entre a Lei n° 11.698/2008 e a Lei n° 13.058/2014. Guarda
compartilhada. Filhos.
__________________________
SIMARA NOLETO DA SILVA
VILA MILITAR, 07 - CAIXA D'AGUA
FLORIANO-PI CEP: 64806025 E-mail: simaranoleto@hotmail.com
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TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA.
Jaiely Ferreira Costa-FAESF
Ana Maria de Araújo Dias-FAESF
Ana Karolina Silva Melo-FAESF
Anny Kecia Gomes Cardoso-FAESF
Marina Maria da Costa Siqueira-FAESF

INTRODUÇÃO: A DPOC abrange doenças que causa obstrução do fluxo aéreo (enfisema, broquite crônica) ou
uma combinação desses distúrbios. Outras doenças são previamente classificadas como doença pulmonar
obstrutiva crônica, tais como a fibrose cística, bronquiectasia e asma. Todavia, atualmente a asma é
considerada como um distúrbio separado, classificando-se como uma condição anormal da via aérea,
denotando-se principalmente, por inflamação reversível. OBJETIVO: O objetivo do estudo é realizar
levantamento bibliográfico acerca da DPOC e seus tratamentos. METODOLOGIA: Refere-se a um estudo de
revisão sistemática na qual foi realizado uma busca na base de dados dos livros da Semiologia - Bases para a
Prática Assistencial, Semiologia Médica, 7ª edição e Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Sendo
escolhidos somente 3 para elaboração. A cessação do tabagismo constitui-se a intervenção isolada mais
efetiva para prevenir a DPOC. RESULTADOS: O profissional de saúde deve promover a cessação ao explicar
os riscos do fumo e personalizando essa margem em termos de riscos específicos para cada paciente. Existe
ainda a terapia farmacológica, constituída por broncodilatadores, que aliviam o broncoespasmo e reduzem
a obstrução das vias aéreas ao permitirem a maior distribuição de oxigênio por todo o pulmão, melhorando
a ventilação alveolar. Os corticosteroides inalados e sistêmicos também podem ser usados na DPOC. A
Enfermagem tem papel fundamental na identificação de candidatos potenciais para a reabilitação pulmonar.
Neste aspecto a educação do paciente é componente importante da reabilitação pulmonar e inclui
variedades como exercícios respiratórios, treinamento da musculatura inspiratória, atividades de
autocuidado e medidas de enfrentamento. CONCLUSÃO: Conclui-se que a DPOC se constitui em um problema
de saúde pública com várias causas. Entretanto com o tratamento médico e de enfermagem o portador desta
patologia apresenta além de melhora do quadro clínico, ganho considerável em sua qualidade de vida
inclusive para a realização de suas atividades da vida diária.
PALAVRAS-CHAVE: DPOC, Tratamento, Enfermagem.
__________________________
Jaiely Ferreira Costa
Rua Castro Alves, 1881 - Caixa D'água
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jaipiciana@gmail.com
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A GESTÃO FINANCEIRA DE MICROS E PEQUENAS EMPRESAS
Leonardo De Sousa Reis-FAESF
Jackson Thomas Da Silva-FAESF
Isabelly Duarte-FAESF
Barbara Letícia De Sousa Silva-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF

As MPEs tenham capacidade de aumentar sua participação dos seus negócios, com investimentos em
inovação e tecnologia, cadeias produtivas, encadeamento da produção, clusters, certificações e
cooperativismo. Nesse sentido, a controladoria se apresenta como uma ferramenta empresarial, a qual vem
possibilitar um novo horizonte para As micro e pequenas empresas (MPEs) representam uma parcela
importante na recente história de recuperação e estabilidade da nossa economia.O objetivo deste trabalho
é identificar as estratégias organizacionais das micro e pequenas empresas (MPEs).O tipo de pesquisa
adotada foi descritiva, foi visto que foram realizadas observações, registros e análises de fatos e fenômenos
(variáveis) sem manipulá-los, expondo características da população, em virtude de que a questão principal
do estudo, consiste em analisar as práticas e os problemas de gestão financeira das micros e pequenas
empresas. A grande motivação para que as micros e pequenas empresas (MPEs) estejam buscando adquirir
recursos de inovação e tecnologia de informação é a sua sobrevivência num mercado cada vez mais global e
competitivo. Essas empresas esperam que, com a aquisição de modernas tecnologias para tratamento de
informação, sua agilidade e flexibilidade melhorem significativamente, além do aumento da qualidade de
seus produtos.Neste sentindo, a controladoria empresarial como ramo de conhecimento tem seu papel
preponderante nas micros e pequenas empresas de, a partir das suas ferramentas e preceitos, promover o
apoio aos administradores nas busca por resultados econômicos corretamente mensurados, focado no
planejamento e controle da gestão, sendo assim em todas as micros e pequenas empresas instaladas em
todo o mundo sendo nacional ou internacional.
PALAVRAS-CHAVE: MPE, empresas, gestão, finanças
__________________________
LEONARDO DE SOUSA REIS
Rua Coronel João Ribeiro de Carvalho Filho, 631 - Vila Nova
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: leofazendeiro9@gmail.com
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COMO OS INCENTIVOS FICAIS FOMENTAM A REPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS.
Wigor De Araujo Feitosa-FAESF
Klages Jansen Dos Santos-FAESF
Rodrigo Miranda Da Silva-FAESF
Thailson Silva Melo-FAESF
Barbara Leticia De Sousa Silva-FAESF

RESUMO:
Em um cenário consumista, onde a compulsão por consumir se torna um vício aceitável na sociedade,
também identificada como “sociedade de consumidores” (BAUMAN, 2008), através de tal a economia pode
está se desenvolvendo e proporcionando um status externo positivo aos indivíduos. há então, a necessidade
de criação de novos produtos e ou a elevação da produção tanto dos novos quantos dos já existentes no
meio (BAUDRILLARD, 2009). Compreender as estratégias governamentais e das empresas privadas quanta
ao uso da contabilidade social; analisar os impactos da responsabilidade social nas empresas e sociedade;
descrever os principais incentivos governamentais e destacar como e onde são aplicados. O artigo baseia-se
em uma análise descritiva, utilizando a pesquisa bibliográfica, mostrando os incentivos fiscais para a área
cultural brasileira e as formas de demonstração para as empresas que recebem o benefício tributário e que
investem na sua realização. Esse artigo científico vai tratar o tema a ser pesquisado, estudado e analisado.
Inicialmente com a coleta de informações sobre o assunto abordado. O desenvolvimento desse estudo
mostra que os incentivos fiscais fomentam atividades voltadas para desenvolver o lado social da empresa e
sair um pouco do caminho de buscar somente lucros, e pode ser respondida com uma visão otimista, que
com ganhos tributários e de marketing as empresas que investem em cultura, movimentam a economia e se
apresentam como agentes criadoras de um ambiente social de maior qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: contabilidade. social. empresas. incentivos. fiscais
__________________________
WIGOR DE ARAUJO FEITOSA
RUA ELIAS OKA, 2860 - TABOCA
FLORIANO-PI CEP: 64801340 E-mail: wigorfeitosa01@gmail.com
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PRINCÍPIOS CONTÁBEIS
Ricardo Cavalcante Dos Anjos-FAESF
Adeilson Mello Dos Santos-FAESF
Fabrício Soares Vieira-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF
Eliza De Cavalho Barro-FAESF

Esse trabalho trata da evolução histórica dos princípios contábeis sob o ponto de vista legal e literário,
mencionando as diversas denominações atuais e passadas que a doutrina e a legislação adotaram. A pesquisa
procurou estabelecer uma linha cronológica de acontecimentos para relatar a evolução de forma que ficasse
claro para órgãos e doutrinadores do assunto.
Com a conceituação clara e objetiva de cada princípio segundo essa resolução, a indicação das alterações
que cada um sofreu e o destaque de sua influência na Contabilidade, a pesquisa buscou saber quais são os
princípios contábeis atualmente adotados no País e como decorreu a evolução destes até os dias atuais..Com
o surgimento dos problemas econômicos no século XX, houve a necessidade de uniformizar os Princípios
Contábeis, que é o meio, a forma e a estrutura da contabilidade, para que assim, consiga-se atingir os
objetivos definidos e para entender melhor o que vem sendo feito a milhares de anos, desde o início das
práticas contábeis. Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas e das
teorias relativas à contabilidade, consoante o entendimento predominante nos universos científico e
profissional. Este estudo verificou a importância da utilização dos Princípios de Contabilidade, além de expor
a importância dos princípios ela impõem a analisar ao conhecimento dos usuários em relação aos mesmos.
Verificaram-se as ações tomadas pelos profissionais de contabilidade no exercício de sua profissão, Além
disso, o trabalho em questão expõe os conhecimentos contábeis juntamente com os princípios para que essa
análise quanto à importância possa ser feita de forma conjunta. Para finalizar procurou-se conhecer o dia a
dia, as dificuldades e o nível de conhecimento dos profissionais em relação aos princípios.

PALAVRAS-CHAVE: princípios, conhecimento, meio, forma, profissionais.
__________________________
Ricardo Cavalcante Dos Anjos
Gersônia Mendes de sá, 33 - Santa Maria
Pastos Bons-MA CEP: 65870000 E-mail: ricardocavalcante801@gmail.com
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A ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL
Flávia Ribeiro Cunha-FAESF
Geraldo Marques Ribeiro Segundo-FAESF
Valdemanoel Vieira De Sousa-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

A ética tem por finalidade analisar e compreender a natureza do comportamento humano, é fundamental
ser um profissional que tenha capacidade de estar sempre melhorando e assumindo a responsabilidade
ligada a consciência ética. O contabilista irá vivenciar situações em que o interesse aparecerá fortemente e
é nesta hora que ele deve exercer seus dilemas éticos sobre o determinado problema, diferenciando o certo
do errado e agindo a favor do bem-estar da sociedade proporcionando assim a justiça. Em 1970 foi criado o
código de ética, para normatizar e melhorar os efeitos da ética na contabilidade, a profissão passou a evoluir
muito a partir desse ponto, e melhorou muito mais quando esse mesmo código foi atualizado em 1996,
através da resolução CFC nº 290 e substituída posteriormente pela resolução nº 803. Embora o tema ‘ética
na contabilidade’ seja bem simples de dissertar e explicar, existem algumas dificuldades para seguir
corretamente a lei da ética. Hoje, o mercado de trabalho do profissional de contabilidade está cada vez mais
exigente, o contador deve sempre buscar qualificações e estar atualizado com as normas contábeis, portanto,
a ética é de extrema importância para quem busca seguir essa profissão. O contador deve ter um
comportamento ético inquestionável, saber manter sigilo, ter boa conduta pessoal, dignidade, honra, e
competência para proporcionar aos seus clientes informações confiáveis e seguras, e jamais, operar de forma
contrária ao código de ética de sua profissão. Portanto este trabalho relata este assunto, com a finalidade de
demostrar sua importância no meio social, alertando ao profissional como o atual mercado de trabalho que
a cada dia se torna mais competitivo avalia e valoriza o conceito de ética na seleção de seus profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: ética. profissão. contábil.
__________________________
Flávia Ribeiro Cunha
Rua Largo Bento, 157 - Centro
Flores do Piauí-PI CEP: 64815000 E-mail: flaviaribeirocunha@gmail.com
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O BALANÇO SOCIAL E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Maria Aparecida Borges Da Costa Silva-FAESF
Adeilton Alves De Oliveira-FAESF
Dorival Rocha De Castro-FAESF
Mateus Araujo Sá-FAESF
Especialista:Barbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

RESUMO
Em termos contábeis a responsabilidade social das empresas, considera diferentes elementos e abrange
usuários, empregados, empregadores, fornecedores, dentre outros. É nesse sentido que o Instituto Brasileiro
de Análises Sociais e Econômicas-IBASE, persiste nas reflexões de que o Balanço Social das empresas é de
fundamental importância como ação representativa de divulgação de ações por elas desenvolvidas. O
objetivo deste artigo é mostrar como está sendo implementado o Balanço Social -BS no Brasil e como as
empresas estão atendendo esta nova modalidade de Balanço, tendo em vista que as empresas existem por
causa do homem como diz Campos (1992, p.1-2). Foi utilizada a o método da pesquisa bibliográfica,
recorrendo a literatura, a internet que pudesse proporcionar informações objetivas e concretas sobre dados
que compõe o balanço social, voltado principalmente para a realidade brasileira. Desta forma, percebe-se
claramente na legislação fiscal e contábil brasileira como todas essas exigências fornecem elementos que
proporcionam informações sobre como as organizações estão lidando com o meio em que está inserida e
suas relações com seu quadro de pessoal, as informações a diversos usuários como: investidores,
empregados, credores por empréstimos e outros credores comerciais, clientes, governos e suas agencias e
ao público. e concluir que a concepção atual dos balanços sociais brasileiros semelha mais de uma ferramenta
de marketing de que uma demonstração com verdadeira perspectiva de medir o choque social de uma
entidade. há necessidade da realização de alteração no foco, onde os relatórios sociais sejam capazes de ser
tidos como ferramentas de medição distorcidas da responsabilidade social das entidades.
PALAVRAS-CHAVE: Balanço.Social
__________________________
MARIA APARECIDA BORGES DA COSTA SILVA
TRAV.ELEUTÉRIO REZENDE, 102 - ALTO DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64807210 E-mail: cidinhapascoa44@gmail.com
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EMPREENDER: RISCOS DE EMPRESAS EM IMPLANTAÇÃO
Alison Ramon Santos E Silva-FAESF
Mary Correia Moreira Kalume-FAESF
Joseane Alves Barbosa-FAESF

O Brasil é um país no qual temos muitos empreendedores, ou seja, muitas pessoas criando negócios das
diversas áreas da economia, na sua grande maioria micro e pequenos, porém, mais de 80% (oitenta por
cento) dessas empresas não chega ao segundo ano de vida, mostrando um problema para o mercado. A
cidade de Floriano no estado do Piauí não foge a regra e conta com uma série de empreendimentos que não
conseguem atingir seu ponto de equilíbrio e sustentabilidade no mercado, vindo a fechar as portas. Nessa
seara, o presente artigo tem por objetivo analisar os principais riscos para empresas em implantação na
cidade de Floriano. Realizamos uma revisão bibliográfica e uma análise de dados dos últimos 5 (cinco) anos
de uma amostra de micro e pequenas empresas que abriram negócios na cidade de Floriano e como estão
no mercado. O foco do trabalho foi pesquisar os principais riscos que esperam o empreendedor ao criar um
negócio, podendo com isso mitigá-los e diminuir o percentual de mortalidade. Os resultados nos mostraram
que três variáveis influem diretamente no insucesso das empresas: Capital inicial insuficiente, má gestão de
tesouraria e ausência de calculo de retorno que considere o custo de oportunidade levando a lucros que
rentabilizam abaixo do custo de capital. Destacamos a importância do trabalho para a sociedade de Floriano,
principalmente os micro e pequenos empresários, pois mostra os erros comuns e propicia busca de
conhecimento para superá-los e ainda abre espaço para novas pesquisas voltadas para resultados financeiros
das empresas locais.
PALAVRAS-CHAVE: RISCOS. EMPRESAS EM IMPLANTAÇÃO. GESTÃO
__________________________
ALISON RAMON SANTOS E SILVA
avenida presidente kennedy, 6786 - SOCOPO
teresina-PI CEP: 64.063-010 E-mail: alison.ramon@bol.com.br
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O SURGIMENTO E A IMPORTÂNCIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS
Rodrigo De Lucena Sá-FAESF
Sabrina Correia Da Silva-FAESF
Juciara Da Silva Castelo Branco-FAESF
Brendel Henrique Teixeira Lopes-FAESF
Bárbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

É de grande valia a contabilidade social nas empresas para a sociedade, pois todos os atos praticados pelas
empresas afetam o meio social, seja positivamente ou negativamente. Diante das grandes mutações, nas
mais diferentes áreas em que a sociedade vem sofrendo atualmente, é necessário que os profissionais
contábeis apresentem informações confiáveis e transparentes, para que os empresários possam atuar de
forma efetiva e eficiente dentro do meio social. Sendo assim, algumas empresas preocupadas em divulgar,
ou em estender as informações que antes eram restritas ao setor interno, começaram a demonstrá-las aos
seus clientes e seus Stakeholders, por meio do balanço social evidenciando diferentes aspectos sociais, como
meio ambiente, recursos humanos e aspectos de caráter ético. Esse tipo de contabilidade, não busca apenas
medir resultados no processo monetário, mas também com a parte área social e meio ambiente. Mesmo
sendo uma ferramenta que oferece tantos benefícios à empresa, ainda são poucas entidades que fazem uso
desse ramo da contabilidade. A Contabilidade Social aparece como ferramenta indispensável para tomar
decisões inteligentes com relação à gestão social, medindo o impacto da entidade na sociedade. O BS tem
por finalidade conter informações verdadeiras e comunicando de maneira que satisfaça à necessidade de
quem dela precisa, como trabalhadores, acionistas, diretores/administradores, fornecedores, cliente,
sociedade, governos, estudiosos, concorrentes e sindicatos. Essa é a uma das principais missões da
Contabilidade, como ciência de reproduzir informação contábil, financeira, econômica, social e física, de
produtividade e de qualidade. Assim As entidades comerciais industriais e prestadoras de serviços são a
engrenagem central do desenvolvimento econômico, sendo assim, devem ser uma ferramenta essencial para
o desenvolvimento sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade Social, Informações, Stakeholders, Balanço Social e Sociedade.
__________________________
Rodrigo de Lucena Sá
Av. Eurípides de Aguiar, 1129 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800305 E-mail: rlucena740@gmail.com
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APLICAÇÃO DA FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA (FNP) COMO ESTRATÉGIA
TERAPÊUTICA EM PACIENTES ACOMETIDOS POR ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)
Jeferson De Sousa Silva-FAESF
Andressa Kerssy Silva Barroso- FAESF
Prof. Esp. Livio Adriano Xavier Fontes-FAESF

Resumo: Acidente vascular encefálico é caracterizado como uma circulação anômala no encéfalo, tendo
como consequências neurológicas sinais e sintomas correspondentes as áreas acometidas do cérebro, e para
ser considerado como AVE (Acidente Vascular Encefálico), os possíveis déficits neurológicos que aparecerem
deverão permanecer por pelo menos 24 horas. A facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) tem como
finalidade promover o movimento funcional por meio de facilitação, da inibição, do fortalecimento e do
relaxamento dos grupos musculares. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo os efeitos da facilitação
neuromuscular proprioceptiva (FNP) no controle das sequelas no acidente vascular encefálico (AVE).
Método: Esta pesquisa trata-se de uma revisão sistemática descritiva. Sendo seus descritores acidente
vascular encefálico, facilitação neuromuscular proprioceptiva, déficits neuromotores. A amostra foi
composta por 63 referências entre livros, dissertação, monografias, artigos e revistas. Resultados: A
Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em pacientes com sequelas sensório-motora por Acidente
Vascular Encefálico encontrados na literatura foram: Aumentar a capacidade funcional, melhora o controle
muscular e a amplitude de movimento, facilitam os órgãos tendinosos de Golgi a inibir músculos, ajudam o
controle neuromuscular. Assim a correta utilização da FNP como recurso fisioterapêutico em pacientes
sequelados de AVE, propicia maior independência motora. Considerações Finais: Pode-se perceber no
apanhado literário que independente do prognóstico da lesão neurológica o tratamento com Facilitação
Neuromuscular Proprioceptiva mostra ganhos na funcionalidade, no fortalecimento, no relaxamento de
grupos musculares e ainda trabalha de forma mais dinâmica a contração muscular por meio de contrações
concêntricas, excêntricas e estáticas.

PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico. Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Déficits
Neuromotores
__________________________
JEFERSON DE SOUSA SILVA
Av bucar neto, 1052 - Centro
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jeferson200jamylle@hotmail.com
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A PERSPECTIVA E AS CHANCES DE DETENTOS EM REINTEGRAR-SE NO MERCADO DE TRABALHO EM
FLORIANO-PI
Helder Cronemberger Cavalcante-FAESF
Aneufran Dias Da Silva Nogueira-FAESF
Mary Correira Moreira Kalume-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Joffreson Gomes Dos Santos-FAESF

A ressocialização é uma importante ferramenta voltada na preparação do detendo ao retorno na sociedade,
tanto no que tange ao trabalho psicológico, como também na pratica de alguma atividade que possa contar
na remissão da pena, como prepará-lo para o seu ingresso ao mercado de trabalho ao cumprir sua pena.
Agrega valor diretamente na vida do detento, como da sociedade como um todo, visto que esse trabalho de
ressocialização é tido como uma tarefa onde envolve a união de esforços do estado, da família do detento,
da sociedade, como também do próprio detento, pois sua aceitação é de valor primordial para o sucesso
desse trabalho. Evidenciar a importância da ressocialização na recuperação e preparação do detento, uma
vez que esse trabalho poderá diminuir de maneira significante os índices de reincidência, buscar não só a
diminuição da pena através dos dias trabalhados, mas a busca por uma qualificação profissional que possa
ensejar numa futura contratação de emprego formal.Foi realizado uma pesquisa de campo em que se utilizou
aplicação de questionário/entrevista junto a uma amostra de presos e empresas do município, evidenciouse que um dos grandes desafios dessas pessoas é o de encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho,
seja por falta de políticas sociais para a implantação programas de reinserção, de profissionalização, de
educação ou pelos empresários que temem contratar um ex-detento para sua empresa.
A pesquisa demonstrou que a maior dificuldade encontrada pelos ex-detentos é o preconceito, advindo das
estatísticas que apresentam índices alarmantes de reincidência no Brasil, o que os deixam à margem do
mercado de trabalho e, consequentemente, da sociedade. Tudo isso alerta para a necessidade de medidas
por parte dos órgãos governamentais que venham de encontro a essa realidade, somando-se, ainda, a
necessidade do apoio social a fim de evitar que esses indivíduos voltem a delinquir.
PALAVRAS-CHAVE: 1. Mercado de Trabalho. 2. Reintegração. 3. Ressocialização
__________________________
HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE
CLEMENTINO RIBEIRO, 481 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800028 E-mail: heldercc@yahoo.com.br
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A IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CONTÁBIL NA GESTÃO EMPRESARIAL
DE EPP E ME
Lucas Emanoel Nunes Da Silva-FAESF
Francisco Sávio-FAESF
Rodrigo Martins-FAESF
Douglas Martins-FAESF
Bárbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

RESUMO
A contabilidade e a gestão sempre estiveram interligadas, sendo o contador o elo para descrever as evoluções
econômicas e financeiras das organizações, dando uma segurança na prevenção do controles internos e
informações. O controle é umas das principais atividades para se manter competitivo no mercado dando
assessoria a administração da empresa ao identificar a inexistência e deficiência na gestão na hora da tomada
de decisões. O conceito de controle interno é percebido como algo mais amplo de que uma simples função
da administração, tratando-se de buscar pelo progresso e eficiência nas tomadas de decisões e aplicações de
recursos, para que os ativos possa está protegidos de eventuais roubos ou perdas. O objetivo deste artigo é
discutir a importância de um sistema de controle interno e contábil na gestão empresarial de EPP e ME, para
que o tempo de vida das mesma, se prolongue mais. Metodologicamente, o trabalho tem como base fontes
bibliográficas que contemplam aspectos conceituados e pesquisas disponíveis em literatura técnica
acadêmica brasileira. Este trabalho mostra a importância da implantação de um sistema de controle interno
e contábil na gestão de Empresas de pequeno porte e Micro empresas, que por sua vez, constituir um sistema
que permite ao gestor tomar as decisões, baseadas em informações mais aprofundadas sobre a situação das
informações dada sobre o patrimônio da entidade.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão. Controle interno. Decisões. Progresso.
__________________________
Lucas Emanoel Nunes da Silva
Rua Olemar Alves, 150 - Rede Nova
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: Lucas201634@outlook.com
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RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Hysamara Batista Lima-FAESF
Giselma Messias Da Conceição-FAESF
Maria Das Graças De Carvalho E Silva-FAESF
Paula Beatriz Soares Lima-FAESF
Bárbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

A responsabilidade social corporativa tem se apresentado como um tema cada vez mais importante no
comportamento das organizações e tem exercido impactos nos objetivos e nas estratégias das empresas que
por sua vez são cada vez mais desafiadas a aplicar princípios éticos, responsabilizando-se por atos
relacionados direta ou indiretamente com a sociedade e a medida que vão se conscientizando passam a criar
diferenciais competitivos e consequentemente agregando valores a seus produtos. Presente artigo tem por
objetivo demonstrar à importância de se trabalhar a responsabilidade social dentro das organizações,
ampliando o nível de conhecimento sobre a Responsabilidade Social, demonstrando os seus benefícios para
a sociedade e o meio ambiente, assim como a importância de se trabalhar em conjunto para alcançar esse
fim.
O crescente aumento da complexidade dos negócios, o avanço de novas tecnologias, o incremento da
produtividade levou a um aumento significativo da competitividade entre as empresas e, desta forma, elas
tendem a inverter mais em processos de gestão de forma a obter diferenciais competitivos. Para as
empresas, a responsabilidade social pode ser vista como uma estratégia a mais para manter ou aumentar
sua rentabilidade e potencializar o seu desenvolvimento. Isto é explicado ao se constatar maior
conscientização do consumidor o qual procura por produtos e práticas que gerem melhoria para o meio
ambiente e a comunidade.
A responsabilidade social corporativa tem se apresentado como um tema cada vez mais importante no
comportamento das organizações e tem exercido impactos nos objetivos e nas estratégias das empresas que
por sua vez são cada vez mais desafiadas a aplicar princípios éticos, responsabilizando-se por atos
relacionados direta ou indiretamente com a sociedade e a medida que vão se conscientizando passam a criar
diferenciais competitivos e consequentemente agregando valores a seus produtos.
PALAVRAS-CHAVE: responsabilidade.social.
__________________________
Hysamara Batista Lima
Rua João Dantas, 1086 - Manguinha
Floriano-PI CEP: 64800300 E-mail: hysamarabatista@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM GESTANTES COM PRÉ-ECLÂMPSIA: REVISÃO DA LITERATURA
Karla Layane Carneiro Da Silva-FAESF
Adriana Da Silva Barros-FAESF
Luizabel Brasileiro Ferreira-FAESF
Yasmin Lima Feitosa-FAESF

INTRODUÇÃO: A pré-eclâmpsia é uma desordem que pode ocorrer após a vigésima semana gestacional,
durante o parto e até 48 horas pós-parto. É uma condição que progride rapidamente, caracterizada pela
hipertensão arterial e proteinúria. Apresenta ainda edema, principalmente na face, ao redor dos olhos e
mãos; ganho ponderal acentuado; náuseas e/ou vômitos; dor em região epigástrica que irradia para
membros superiores; cefaleia e alterações visuais (visão borrada e/ou turva); hiperreflexia, taquipneia e
ansiedade. OBJETIVO: Realizar levantamento bibliográfico acerca assistência de enfermagem as gestantes
com pré-eclâmpsia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo revisão bibliográfica onde foram realizadas
buscas por produções cientificas publicadas na integra e em português em bancos de dados como Google
Acadêmico e Lillacs utilizando os descritores: assistência, enfermagem, pré-eclâmpsia. O critério para seleção
foram artigos publicados na integra, em português entre os anos de 2016 a 2017 relacionados a temática do
estudo. A busca ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2018. Deste processo apenas 10 artigos foram
selecionados. RESULTADOS: A análise do estudo observou-se que fatores que interferem na qualidade da
assistência pré-natal favorecem o risco de complicações obstétricas causadas pela pré-eclâmpsia. A
assistência de enfermagem é essencial a pacientes nesses casos, pois o primeiro contato é com a
enfermagem. Dentre as ações de enfermagem destacam-se a coleta de dados detalhada, o exame físico
criterioso e estar atento aos valores pressóricos e a outros sinais de pré-eclâmpsia; a coleta e o
acompanhamento dos exames laboratoriais pertinentes, principalmente a proteinúria de 24h e avaliação
fetal; orientação, estimulo e a promoção ao seguimento das consultas pré-natal. CONCLUSÃO: A assistência
de enfermagem é de suma importância para prevenção de complicações, e mostraram o quanto a ineficiência
de um pré-natal é prejudicial a gestante, pois a má realização do mesmo pode levar a complicações
gravíssimas ao binômio mãe e recém-nascido.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência, Enfermagem, Pré-eclâmpsia.
__________________________
Karla layane Carneiro da Silva
Q F, 03 - Ze Pereira
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IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA PARA TOMADA DE DECISÃO NAS EMPRESAS.
Lauann De Sousa Ribeiro-FAESF
Guilherme Dantas Leal-Fasef
John Weslley Borges Gonçalves-FAESF
Johnattan Benicio-FAESF
Barbara Letícia De Sousa Silva-FAESF

RESUMO
Todas as empresas estabelecem metas e desafios e para que esses sejam alcançados é necessário um
controle interno que é fundamental para que as entidades resguardem seus ativos, assegurem a fidelidade
e integridade dos registros , informações, demonstrações e relatórios contábeis. Assim evitam-se fraudes,
erros, abuso de poder e a ineficiência. A Contabilidade dispõe de, diversas meios para, realizar a sua função
e ajudar os gestores nas tomadas de decisões , um desses meios bastante notório nesse artigo são os sistemas
de informações. Os profissionais que atuam nessa área são os controller, eles são geralmente , formados em
Ciências Contábeis e áreas afins, estão capacitados para assumir de forma eficiente e eficaz a gestão, se
utilizam da tecnologia e produzem relatórios e demonstrações entre outros. Verificar a importância da
controladoria para tomada de decisão nas empresas. Conceituar controladoria e o papel do controller para
as empresas. De acordo com Casteli (2001 ,p.344) “ A Controladoria e uma evolução natural da contabilidade
tradicional , surgiu mediante a necessidade de um sistema contábil mais adequado para ter controle
gerencial mais efetivo nas empresas. A metodologia desenvolvida tem como objetivo chegar a visão da
importância do controle interno para a tomada de decisão dentro das empresas. Foi baseada em artigos
científicos, pesquisas bibliográficas. Ela foi criada para proporcionar uma melhora compreensão e
organizações das demonstrações, para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. Sua finalidade e da
suporte para tomadas de decisões dentro de uma empresa. Com isso chegamos a conclusão que a
controladoria na empresa e uma peça fundamental, pois e onde são reunidas todas as informações , que
ajudam a alta administração nas tomadas de decisões.
PALAVRAS-CHAVE: Controle interno. empresa. controller. controladoria.
__________________________
LAUANN DE SOUSA RIBEIRO
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ, 424 - SÃO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64800265 E-mail: lauannsousa@gmail.com
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AS PERSPECTIVAS DA PROFISSÃO CONTÁBIL NOS DIAS ATUAIS
Janilson Ferreira Santiago-FAESF
José Wilson Ribeiro Almeida-FAESF
Bruno Santana Dias e Pereira-FAESF
Elisa De Carvalho Barroso-FAESF
Ednara Barros De Freitas-FAESF

Este trabalho é resultado de um estudo bibliográfico realizado na disciplina de Teoria da Contabilidade, onde
objetivou-se demonstrar as perspectivas da profissão contábil nos dias atuais, está que cada dia mais precisa
de adaptar aos avanços do mercado, para que este possa alcançar com êxito todos os desafios que sua
carreira profissional pode apresentar. A atuação do profissional sempre precisa estar acompanhada por
técnicas, uma postura ética, bem como um conjunto de outras questões que tornaram este profissional o
sucesso, baseado no seu conhecimento e nas suas estratégias para conseguir se manter atualizado e
acompanhar as transformações da sociedade. Com o avanço tecnológico e a globalização as sociedades
viveram a expansão do comércio, como de diversos outros aspectos referentes a área contábil. Nas
empresas, cada dia mais vê-se como necessário a participação de um profissional que esteja apto e tenha
conhecimento de como o mercado estará difundido diante das diversas questões que envolvem não somente
ao controle das contas pela empresa, mas de como o mercado se desenrola por meio com a sociedade.
Deste modo este estudo objetiva demonstrar as perspectivas da profissão contábil nos dias atuais, levando
em conta que o desenvolvimento econômico dá abertura para diversos desafios e novos olhares sobre o
campo de atuação deste profissional, considerando como importante ao profissional desta área conhecer
sua área de atuação, como também os desafios que o esperam. Este artigo surgiu de uma proposta, na
disciplina de Teoria da Contabilidade, do curso de Ciências Contábeis, pelo Centro Integrado de Ensino
Superior de Floriano – FAESF. Onde foi disponibilizada as temáticas do artigo, assim, por considerarmos
importante o conhecimento das perspectivas da profissão contábil, adotamos este como nosso objeto de
estudo.

PALAVRAS-CHAVE: Perspectivas, profissão contábil, atualidade.
__________________________
Janilson Ferreira Santiago
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