1

ANAIS DO IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC | 2017
ISSN: 2448-4032

ORGANIZADOR:
FRANCISCO ERIC VALE DE SOUSA

ANAIS DO ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2017:
Resumos

PEDREIRAS – MA
FAESF
2017

ANAIS DO IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC | 2017
ISSN: 2448-4032

2

FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO – FAESF

DIRETOR ACADÊMICO
Habniesley Pereira de Carvalho

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
Francisco Eric Vale de Sousa

EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO e CAPA
Francisco Eric Vale de Sousa

Cada resumo desta publicação é de inteira responsabilidade dos seus respectivos autores. A organização
não responde por qualquer erro que eventualmente exista nos textos.

ANAIS DO IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC | 2017
ISSN: 2448-4032

3

APRESENTAÇÃO
O Encontro de Iniciação Científica – ENIC é o maior evento de pesquisa da
Faculdade de Educação São Francisco - FAESF. A edição de 2017 foi organizada com o
tema Pesquisa Científica: Caminhos para o Desenvolvimento do Conhecimento.
Participaram estudantes, professores, técnicos administrativos, pesquisadores.
Na organização, participaram todos os servidores e alunos voluntários de várias cursos
de graduação da FAESF. No ENIC ocorreram diversas atividades relacionadas às
pesquisas produzida por nossos acadêmicos e professores.
O evento foi um sucesso graças a incansável colaboração de todos.
Agradecemos os incentivos.
Esse material é apenas uma forma significativa de registrar o que foi produzido e
apresentado. Os Anais é uma simbologia do quanto o conhecimento na FAESF é
produzido de forma responsável e com qualidade.
Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a todos os autores pelos
belíssimos resumos produzidos e desejamos que esse trabalho seja um incentivo para
futuras publicações.
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E BIOQUIMICA DOS ALUNOS DO IFMA
POLO PEDREIRAS - MA
SANTOS, MARCELO GOMES
MOURA, ANGELICA CRISTINA LIMA

RESUMO

Após a revolução industrial na Inglaterra no século XVIII, ocorreram grande mudanças
na economia e na sociedade, sendo uma dessas mudanças à transformação de hábitos
alimentares da população com a inserção da mulher no mercado de trabalho contribuiu
para alterações dos hábitos alimentares da família. Segundo a OMS cerca de 2,5 bilhões
de pessoas no mundo fazem o consumo de alimentos diariamente nas ruas, com as
principais refeições sendo feitas fora de casa, há maiores prevalências de contaminações
decorrentes da má higienização sanitária dos alimentos que pode ocorrer pela falta de
técnicas na manipulação, produção, fabricação ou distribuição dos alimentos. No meio
Universitário, os hábitos alimentares são influenciados por causa do meio estudantil e
caracterizados por pelo o alto consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcares e
sódio, já por outro lado o baixo consumo de alimentos de alimentos como frutas,
verduras, legumes e grãos integrais, provocando assim, distúrbios alimentares. Esses
hábitos alimentares são provocados pela jornada dupla de trabalho e estudo, pela a
distância entre trabalho, casa e universidade. A prevalência de uma má alimentação
provocam muitos riscos, não somente por provocar doenças como desnutrição,
dislipidemia, obesidade, diabetes e outras, mas também, por influenciar o
desenvolvimento intelectual dos alunos em relação a ansiedade, depressão, atenção e
déficit de aprendizagem. O objetivo deste estudo será verificar o estado nutricional dos
alunos do instituto Federal do Maranhão de Pedreiras-MA. Trata-se de estudo
quantitativo de natureza transversal, que será realizado com alunos matriculados no
Instituto Federal do Maranhão campus Pedreiras – MA com cerca de 100 alunos onde
serão coletados dados para o diagnostico nutricional dos mesmos.
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CONSUMO ALIMENTAR DE CICLISTAS RELATIVO AO CÁLCIO,
MAGNÉSIO, POTÁSSIO, ZINCO E VITAMINA D
LIMA, Wenna Lúcia;
SILVA, Beatriz Kelly Sousa;
XAVIER, Vanusa Cristina Santos;
ARAÚJO, Camila Guedes Borges.
RESUMO

A alimentação é determinante para a saúde de praticantes de atividade física, em que a
qualidade da dieta contribui para o alcance de massa muscular e composição corporal,
aprimoramento do rendimento durante o treinamento. É necessário preocupar-se não
somente com os treinos, mas com alimentação adequada. Nessa abordagem, as condutas
nutricionais adotadas por ciclistas influenciam diretamente na performance, visto que
podem desencadear problemas fisiológicos associados à hipoglicemia. Deve ser dada
atenção especial às escolhas alimentares, controle do peso corporal e adequação de
micronutrientes. O estudo avaliou o consumo alimentar de micronutrientes, visto que
um adequado consumo desses é essencial para o bom funcionamento do sistema
antioxidante do organismo, como também estresse físico. Trata-se um estudo
transversal, envolvendo 11 ciclistas do sexo masculino. A pesquisa foi realizada no
município de Pedreiras – MA, sendo investigado a ingestão dietética por meio de
registro alimentar estimado. Os valores de zinco, potássio, magnésio, cálcio e vitamina
D foram calculados pelo programa Nutwin, versão 1.5. As informações nutricionais dos
alimentos não encontrados no programa foram inseridas a partir dos dados das tabelas
Brasileiras de Composição de Alimentos, utilizando os inquéritos alimentares validados
para determinar a adequação dos micronutrientes. Os indivíduos assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Quanto a ingestão desses micronutrientes, foi
evidenciado um baixo consumo de cálcio (499,41mg), magnésio (234,32mg), potássio
(1248,66mg), zinco (5,89mg) e vitamina D (65, 82 UI). Essa baixa ingestão por ser
justificada pelas dietas restritas, podendo sofrer deficiências no aporte de
micronutrientes. As vitaminas e minerais em geral desenvolvem funções significativas
como proteção do dano oxidativo ao organismo. No entanto, os hábitos alimentares
inadequados dos atletas fazem com que os mesmos não consigam alcançar suas
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necessidades em relação a esses micronutrientes. O estudo evidenciou o consumo
inadequado quanto aos micronutrientes. Vale ressaltar que os minerais zinco, magnésio,
potássio e vitamina D devem ter ingestão adequada, pois a deficiência dos mesmos
podem causar aumento de radicais livres e posterior estresse oxidativo, bem como
potencial antioxidante reduzido, atrapalhando no desempenho físico do atleta.

Palavras-chave: Ciclistas; Dieta; Micronutrientes.
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ELABORAÇÃO E ACEITABILIDADE DE UM BOLO DE CASCA DE
LARANJA

SANTOS, MARCELO GOMES
SOUSA, BEATRIZ DE ABREU
BARRETO, ANNA CAROLINE SOUSA
MOURA, ANGÉLICA CRISTINA LIMA

RESUMO
A alimentação é um requisito básico dos seres humanos e compõem condições básicas
de promoção, proteção da saúde e desempenham também, funções de crescimento e
desenvolvimento. A laranja faz parte da dieta dos brasileiros e são fontes de vitaminas,
fibras e metabólicos secundários importantes para a nutrição do organismo. A fome e o
desperdício de comida são problemas enfrentados no Brasil, com os resíduos sólidos em
controle no meio ambiente podem decorrer consequências graves como contaminação
de ar, água e criação de focos de vetores que podem transmitir doenças de impactos na
saúde pública. O objetivo do presente trabalho foi elaborar um bolo de laranja com
casca, propondo avaliar sensorialmente visando à suplementação com aproveitamento
da casca, combatendo o seu desperdício e indicar à importância nutricional estimulando
o desenvolvimento de novos produtos e avaliando o índice de aceitabilidade de intenção
de compra dos participantes da pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo quantitativo
realizado no laboratório de analises sensoriais da Faculdade de Educação São Francisco,
onde foi desenvolvido um bolo de laranja com sua e entregue para 50 voluntários para a
realização do julgamento. Quanto ao sabor, o bolo de casca de laranja teve um bom
índice de aceitabilidade, as notas entre 7 e 9 prevaleceram, variando entre “gostei
moderadamente e gostei muitíssimo “quanto a aparência, houve uma aceitabilidade
moderada. Já quanto a intenção de compra, maior parte dos provadores atribuíram notas
máximas (notas 5 e 4), o que indica que “certamente” ou “provavelmente” comprariam
o produto elaborado. O bolo contendo 50% da casca de laranja obteve 94% do índice de
aceitabilidade satisfatório, quanto à intensão de compra, 56% dos provadores
certamente compraria o produto. O bolo de casca de laranja tinha uma alta classificação
de aprovação e altas intenções de compra, e a maioria dos provadores certamente
compraria o produto.
Palavras chave: Desperdício; Bolo de laranja com a casca; aproveitamento.
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SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D COMO ALTERNATIVA PARA
PACIENTES COM FIBROMIALGIA

BARBOSA, Anne Karynne da Silva;
LIMA, Mariana Fernandes;
TAVARES-JÚNIOR, José de Arimatheia MartinS;
SANTOS, Wagner da Luz
RESUMO
A fibromialgia é uma síndrome dolorosa crônica, não inflamatória, que se manifesta no
sistema músculo esquelético, podendo apresentar sintomas em outros aparelhos e
sistemas. Sua definição constitui motivo de controvérsia, basicamente pela ausência de
substrato anatômico na sua fisiopatologia e por sintomas que se confundem com a
depressão maior e a síndrome da fadiga crônica. O quadro clínico desta síndrome
costuma ser polimorfo, exigindo anamnese cuidadosa e exame físico minucioso. O
sintoma presente em todos os pacientes é a dor difusa e crônica, envolvendo o esqueleto
axial e periférico. Analisar a suplementação de vitamina D e o tratamento
fisioterapêutico como alternativa para pacientes com fibromialgia. Foi realizada uma
revisão de literatura, nas línguas portuguesa e inglesa, com busca de artigos nos últimos
cinco anos, utilizando os termos Vitamina D, Suplementação e Fibromialgia e Recursos
terapêuticos nas bases de dados, Scielo, Pubmed e Periódico Capes. A fibromialgia está
presente em até 2% a 8% da população, é caracterizada por dor generalizada, e muitas
vezes são acompanhadas de fadiga, problemas de memória e distúrbios do sono
(CLAUW, 2014). Os pacientes com fibromialgia apresentam deficiências nutricionais, e
a suplementação com vitamina D traz benefícios (ROSSI, et al., 2015). Eles tendem a
apresentar pontos dolorosos (FEITOSA et al., 2016). Em estudo com suplementação de
vitamina D para pacientes com fibromialgia, observaram que as deficiências e
insuficiências foram observadas em 60% dos pacientes, aonde a deficiência de vitamina
D parece estar ligada à patogênese da fibromialgia. E sua suplementação pode melhorar
a qualidade de vida em pacientes com fibromialgia (DOGRU, et al., 2017). Diante
disso, observa-se que mesmo com todos os benefícios que a suplementação de vitamina
D em conjunto com as atividades fisioterapêuticas trazem aos pacientes com
fibromialgia, ainda faltam mais estudos que possam sugerir potenciais efeitos benéficos
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na dor e gravidade da doença, e apresentar, as recomendações específicas de
suplementação para esse tipo de patologia.

Palavras-chave: Vitamina D; Suplementação; Fibromialgia; Recursos terapêuticos.

ANAIS DO IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC | 2017
ISSN: 2448-4032

13

CONSUMO ALIMENTAR DE CICLISTAS RELATIVO AO CÁLCIO,
MAGNÉSIO, POTÁSSIO, ZINCO E VITAMINA D

LIMA, Wenna Lúcia;
SILVA, Beatriz Kelly Sousa;
XAVIER, Vanusa Cristina Santos;
ARAÚJO, Camila Guedes Borges
RESUMO
A alimentação é determinante para a saúde de praticantes de atividade física, em que a
qualidade da dieta contribui para o alcance de massa muscular e composição corporal,
aprimoramento do rendimento durante o treinamento. É necessário preocupar-se não
somente com os treinos, mas com alimentação adequada. Nessa abordagem, as condutas
nutricionais adotadas por ciclistas influenciam diretamente na performance, visto que
podem desencadear problemas fisiológicos associados à hipoglicemia. Deve ser dada
atenção especial às escolhas alimentares, controle do peso corporal e adequação de
micronutrientes. O estudo avaliou o consumo alimentar de micronutrientes, visto que
um adequado consumo desses é essencial para o bom funcionamento do sistema
antioxidante do organismo, como também estresse físico. Trata-se um estudo
transversal, envolvendo 11 ciclistas do sexo masculino. A pesquisa foi realizada no
município de Pedreiras – MA, sendo investigado a ingestão dietética por meio de
registro alimentar estimado. Os valores de zinco, potássio, magnésio, cálcio e vitamina
D foram calculados pelo programa Nutwin, versão 1.5. As informações nutricionais dos
alimentos não encontrados no programa foram inseridas a partir dos dados das tabelas
Brasileiras de Composição de Alimentos, utilizando os inquéritos alimentares validados
para determinar a adequação dos micronutrientes. Os indivíduos assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Quanto a ingestão desses micronutrientes, foi
evidenciado um baixo consumo de cálcio (499,41mg), magnésio (234,32mg), potássio
(1248,66mg), zinco (5,89mg) e vitamina D (65, 82 UI). Essa baixa ingestão por ser
justificada pelas dietas restritas, podendo sofrer deficiências no aporte de
micronutrientes. As vitaminas e minerais em geral desenvolvem funções significativas
como proteção do dano oxidativo ao organismo. No entanto, os hábitos alimentares
inadequados dos atletas fazem com que os mesmos não consigam alcançar suas
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necessidades em relação a esses micronutrientes. O estudo evidenciou o consumo
inadequado quanto aos micronutrientes. Vale ressaltar que os minerais zinco, magnésio,

potássio e vitamina D devem ter ingestão adequada, pois a deficiência dos mesmos
podem causar aumento de radicais livres e posterior estresse oxidativo, bem como
potencial antioxidante reduzido, atrapalhando no desempenho físico do atleta.

Palavras-chave: Ciclistas; Dieta; Micronutrientes.
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DIFICULDADE DE DEGLUTIÇÃO COMO AGRAVANTE DO ESTADO
NUTRICIONAL DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

BARBOSA, Anne Karynne da Silva;
LIMA, Mariana Fernandes;

TAVARES-JÚNIOR, José de Arimatheia MartinS;
SANTOS, Wagner da Luz.
RESUMO

Paralisia cerebral é o conjunto de distúrbios cerebrais, não progressivos devidos à lesão
cerebral que ocorreu durante a vida fetal ou nos primeiros anos de vida, também
chamada de encefalopatia crônica não progressiva. O diagnóstico é amplo e depende da
gravidade da distribuição topográfica dos membros afetados, da história clínica e da
disfunção motora. Portadores de paralisia cerebral são, reconhecidamente, pacientes
com risco para comprometimento nutricional. Relatos na literatura identificaram altas
frequências de desnutrição, e os distúrbios da deglutição são apontados como um fator
de risco associado ao agravo nutricional. Avaliar a dificuldade de deglutição como
agravante do estado nutricional de crianças com paralisia cerebral. Foi realizada uma
revisão de literatura, nas línguas portuguesa e inglesa, utilizando os termos deglutição,
estado nutricional, crianças e paralisia cerebral, nas bases de dados, Scielo, Pubmed e
Periódico Capes. Em estudo com 90 crianças observou-se que 54% foram classificadas
com hemiplegia, 43% com tetraplegia e 3% com diplegia. Referiu-se dificuldade para
mastigação de alimentos sólidos em 26% dos casos e, para deglutição, em 9%. As
crianças com paralisia cerebral do tipo diplegia não apresentaram dificuldade para
mastigar e deglutir, enquanto as do tipo tetraplégico apresentaram maior prevalência de
dificuldade para mastigar (41%) e deglutir (12,8%), comparadas a 14,5 e 6,6% das
crianças com hemiplegia, respectivamente. Os percentuais da energia total provenientes
dos macronutrientes mostraram, para o grupo como um todo, consumo de padrão
dietético baixo em carboidratos (52%), adequado em proteína (53%) e alto em lipídeos
(43%). A análise de acordo com o tipo de paralisia cerebral mostrou, no grupo com
hemiplegia, alta ingestão de gordura (58%) e inadequação de ingestão de carboidrato e
de proteína (50%). No grupo com tetraplegia, 64% mostraram alta ingestão de gordura,
62%, baixa ingestão de carboidrato e 46%, baixa ingestão proteica. A média do
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consumo de energia não mostrou diferença. Os dados antropométricos mostraram que o

grupo com tetraplegia apresentou maior prejuízo nutricional e que a relação mais
afetada foi a E/I. (Estatura para idade).

Conclui-se que as crianças estudadas

apresentam padrão alimentar inadequado, além de estado nutricional comprometido,
principalmente quanto à estatura.

Palavras-chave: Deglutição; Estado nutricional; Crianças; Paralisia Cerebral.
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SAÚDE DA LACTANTE: o papel da enfermagem na vigilância de doenças
transmitidas durante o aleitamento

CÂNDIDO¹, Jayssa Cardoso dos Santos;
LIMA, Juliana da Silva; SANTANA;
Elisangela Costa Rodrigues;
COSTA, Katia da Conceição;
MOURA², Angélica Cristina
RESUMO

O monitoramento das condições de saúde e de vida das famílias, dar-se-á por meio do
atendimento primário que é denominado vigilância em saúde, onde possui como
objetivo principal a identificação de necessidades de saúde e de grupos de pessoas que
encontram-se em estado de vulnerabilidade. Fazendo parte do monitoramento e
atendimento primário o pré-natal, cuidados na fase puerperal incluindo o aleitamento
materno (AM). Este possui todos os nutrientes e quantidade energética necessária para o
crescimento e desenvolvimento do lactente, mas caso a mãe tenha doenças infecciosas o
leite materno torna-se via de transmissão dessas doenças, tal fato causou o despertar por
conhecer mais a saúde da lactante no pós-parto, sabendo que, os riscos que a mesma se
expõe pode refletir na saúde do recém-nascido e, qual o papel da enfermagem no
acompanhamento pós-parto sendo necessário a abordagem e esclarecimento do
enfermeiro no monitoramento contínuo da saúde da parturiente. Objetiva-se analisar o
papel da enfermagem na vigilância de doenças transmitidas durante o AM. Trata-se de
um estudo de campo, com abordagem quantitativa e caráter exploratório, visto que são
métodos que buscam quantificar a realidade vivida no que desrespeita a vigilância de
enfermagem na transmissão de doenças infecciosas durante o aleitamento. Realizando
um questionário com enfermeiros da cidade de Pedreiras-MA que atuam na atenção
básica. Com este estudo, pretende-se levar o enfermeiro bem como as entidades
relacionadas à saúde, a refletir o quão importante é a vigilância de enfermagem
relacionadas a doenças infecciosas durante o puerpério, pois a mãe/recém-nascido não
se encontram em risco somente na fase pré-natal, mas também durante o pós-parto.

Palavras-chave: Vigilância de enfermagem; aleitamento materno; doenças infecciosas.
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A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM
ÂMBITO HOSPITALAR: Um estudo sobre as agressões sofridas pela equipe de
enfermagem.

MENDES, Cintia do Vale;
FERREIRA, Ilciane Farias;
PASSOS, Lidyanne Cardoso;
SILVA, Hiomara Wanessa Pereira;
OLIVEIRA, Wilça Damaceno.
RESUMO

Em suas pesquisas, Santos et al. (2010) esclarecem que um dos ambientes mais propício
para desencadear situações de violência e agressividade é o hospital, em especial os
serviços de emergência, pois os clientes, acompanhantes e profissionais estão frente a
frente com situações que podem provocar uma grande apreensão e desespero, essas
circunstâncias levam na maioria das vezes a equipe de enfermagem sofrer agressões de
punho verbal, psicológico e até mesmo físicos. Os agressores muitas vezes humilham,
xingam, envergonham, gritam e alguns não satisfeitos com o prejuízo causado vão além
e partem para a agressão corporal. Táboas (2015) refere que o tipo de violência mais
frequente é a violência comunitária, que feri a moral e integridade física de um
indivíduo, fugindo dos padrões éticos da sociedade. Diante do que foi exposto observase que os profissionais de enfermagem são afetados com essas situações e que podem
desencadear consequências devastadoras prejudicando o seu desenvolvimento
profissional, influenciando diretamente na sua convivência social, A metodologia
utilizada será um estudo quantiqualitativo e exploratório através de uma pesquisa de
campo, tendo como objetivo geral traçar o perfil social da amostra e identificar os tipos
de agressão que mais acometem o público estudado, especificando propor ainda
estratégias de como os mesmos possam lidar com agressões sofridas no seu ambiente de
trabalho; sensibilizar a comunidade sobre as violências que os profissionais enfrentam
no seu cotidiano. Esta pesquisa torna-se relevante em virtude de valorizar os
profissionais de enfermagem, levando os leitores a ter um discernimento a respeito ao
tema proposto adquirindo melhores conhecimentos e buscando estratégias de como lidar
com possíveis situações de agressões em seu ambiente de trabalho para que haja mais
respeito com a classe de enfermagem que tanto se empenha em desenvolver um trabalho
de excelência.

Palavras-chave: Equipe de enfermagem. Violência comunitária. Agressividade.
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O FUTEBOL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: ANÁLISE
OPINIÕES DE MENINOS QUANTO A PARTICIPAÇÃO ATIVA DAS
MENINAS NESSE DESPORTO

LIMA, Giérisson Brenno Borges
SOUSA, Francisco Eric Vale

RESUMO
É muito comum, e quase unanimes em todas as escolas brasileiras a prática esportiva
nas aulas de Educação Física Escolar. Uma realidade que muitas vezes comtempla
somente os mais aptos a esse esporte, excluindo dessa forma muitos que não possuem
habilidades esportivas. E dentre esse mundo de exclusão, as meninas podem ser
contatadas como as mais excluídas desse tipo de atividade. A participação Feminina
nesse esporte é bem rara e possível de ser notada no ambiente escolar e nos ambientes
profissionais desportivas. Mesmo com a pequena participação da mulher no esporte, ela
ainda é bem descriminada e muitas vezes não possuem oportunidades semelhantes aos
homens à prática do esporte. E quando esse esporte é o chamado futebol, a restrição
feminina se torna ainda maior. É a partir de todo esse contexto, que esse trabalho busca
conhecer quais as opiniões dos meninos perante a presença das meninas nas aulas de
futebol em uma aula de educação física. Uma curiosidade cientifica que foi respondida
através da abordagem qualitativa, se caracterizando com uma pesquisa de campo
descritiva, na qual se utilizou da análise de discurso para conhecer o que foi proposto.
Diante disso, os meninos entrevistados relataram os seus incômodos frente a presença
feminina nos jogos de futebol. E todos os incômodos se caracterizaram por, segundo os
meninos, as meninas não possuem as mesmas capacidades que eles. Assim, concluísse
com esse trabalho, que as práticas pedagógicas precisam oportunizar homens e mulheres
a participarem ativamente e no mesmo grau de oportunidade, afim de quem ambos
desenvolvam habilidades frente ao esporte.
Palavras Chaves: Futebol. Gênero. Desporto
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XAVIER, Vanusa Cristina Santos;
LIMA, Wenna Lúcia;
SILVA, Beatriz Kelly Sousa;
ARAÚJO, Camila Guedes Borges.
RESUMO
O Brasil nos últimos anos apresentou importantes mudanças nos serviços e ações de
saúde, mediante a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) estabelecido pela
Constituição Federal de (1988). Neste processo de otimização dos serviços públicos de
saúde e acesso dos usuários ao mesmo, surgirão as Politicas Nacional da Atenção
Básica (PNAB), inserida nessa atenção a Estratégia Saúde da Família (ESF), no qual o
nutricionista não se encontra totalmente inserida na mesma e sua atuação é de grande
relevância. Nessa perspectiva, o presente estudo objetiva demonstrar a importância da
inserção do nutricionista na Estratégia Saúde da Família. Trata-se de um levantamento
bibliográfico e para tal, foram selecionados artigos científicos nos bancos de dados
eletrônicos Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana
do Caribe em Saúde Pública (LILACS), U. S. National Library of Medicine (PUBMED)
nos últimos dez anos. No idioma Português e inglês, utilizando-se os descritores:
atenção básica, nutricionista, estratégia saúde da família. Para que a Estratégia Saúde da
Família atingir seus objetivos de promoção, proteção e recuperação da saúde é essencial
à inclusão de novos profissionais na equipe interdisciplinar, que ocupe posição e
práticas de destaque na atenção básica. E o profissional em questão a ser incluído na
Estratégia Saúde da Família é o nutricionista, pois a sua ausência na rede básica de
saúde não se deve a uma falha nas atribuições do profissional, tampouco a uma falta de
habilidade técnica em participar das equipes de saúde dos estados brasileiros. Trata-se
de uma questão histórica, estrutural na política de saúde. A participação do nutricionista
na Atenção Básica é essencial, pois o controle e tratamento dos agravos á saúde estão
claramente ligados aos hábitos alimentares da população, seja de forma direta ou
indireta. Portanto, o nutricionista está inteiramente capacitado para atuar na ESF e sua
ausência vai contra o princípio da integralidade em saúde, visto que o nutricionista é o
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único instruindo para trabalhar na área de alimentação e nutrição dentro da sociedade e
sua presença só iria melhor para a promoção de saúde da população.

Palavras-chave: Atenção Básica; Nutricionista; Saúde da Família.
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ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE PARA AS LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS DE 2008 A 2016

PINHEIRO, Felipe Lourenço Bezerra
MONTEIRO, Tercília Menezes.
RESUMO

As leucemias são neoplasias malignas hematológicas caracterizadas pela proliferação
desregulada de células progenitoras imaturas da hematopoese, sendo originadas na
medula óssea e, com a sua evolução, atingem a corrente sanguínea e outros órgãos como
baço, fígado, linfonodos, pele, cavidade oral, sistema nervoso e outros tecidos em todo
o corpo. A classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para os tumores do
tecido hematopoiético e linfoide (4ª edição, 2008) constitui-se em uma revisão
modernizada da 3ª edição, publicada em 2001, que tem o mérito de ser a pioneira
classificação de consenso desse tipo de neoplasias malignas. Uma quinta edição não
poderia acontecer, caso a quarta estivesse em aberto; contudo, após novos dados dos
últimos oito anos que têm consideráveis implicações diagnósticas, prognósticas e
terapêuticas, essa revisão para tumores hematopoiéticas e linfoides se fez indispensável
e cabível. O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão na literatura no que diz respeito
às alterações das classificações das leucemias agudas da OMS desde o ano de 2008 até
o ano atual. O trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica no formato
sistemático. O período da busca foi do ano de 2008 até 2016. Os textos escolhidos
foram obtidos nas bases de dados Scielo, PubMed, NCBI, BVS, Science Direct e jornais
internacionais por meio da utilização dos descritores: leucemia mieloide aguda,
classificação das leucemias pela WHO 2008. As alterações encontradas foram a respeito
de novas nomenclaturas e descobertas de mutações genéticas que mudam o padrão de
classificação dos tumores.

Palavras-chave: leucemia mieloide aguda, classificação das leucemias pela WHO
2008.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR: Uma análise da conduta dos
profissionais da cidade de Pedreiras – MA diante do novo Código Civil Brasileiro

CRUZ, Ana Sâmara de Sousa;
KRAUSE, Lethycia de Sousa;
MENDES, Rhaysla Priscila Souza;
SANTOS, João Victor Morais Silva;
SOUSA, Fernada;
CRUZ, Robson Souza.
RESUMO
O presente artigo dedica-se ao estudo da responsabilidade civil no que se refere ao
exercício da profissão tendo como parâmetro a conduta concernente a análise e
responsabilidade, em seu aspecto civil, a que está sujeito o profissional da área contábil.
O

contador

tornou-se

um

profissional

mais

valorizado

e,

portanto,

mais

responsabilizado, tendo em vista, que por meio de sua atuação a organização conhecerá
seus resultados e estrutura financeira, manterá um relacionamento com o fisco em todos
os níveis e poderá usufruir dos conhecimentos para melhorar e progredir na sua
profissão. A nova ordem jurídica brasileira, proveniente com a vigência da Lei n.
10.406/02, denominada “O Novo Código Civil”, contemplou nos artigos 1.177 e 1.178,
inovações jurídicas no tocante ao direito obrigacional e, em consequência, aumentou as
obrigações e os deveres profissionais, prevendo, como forma de repreensão às condutas
praticadas com dolo ou culpa. A responsabilidade civil do contador na cidade de
Pedreiras na perspectiva institucional visa analisar a importância dada as atividades
desenvolvidas no tocante a aplicação e consequentemente obediência as relações cíveis,
legais, éticas e profissionais no vasto universo permeado pela contabilidade. A
elaboração do trabalho foi feita a partir de uma revisão bibliográfica, de abordagem
qualitativa e também de pesquisa de campo com aspecto quantitativo, realizada pelo
método dedutivo, partindo-se do geral para o particular. Os dados foram pesquisados
em publicações impressas, rede eletrônica e artigos científicos assim como, pesquisas de
campo por meio da aplicação de questionários. Ressalta-se na presente pesquisa
realizada que nas novas normas do Código civil os profissionais que atuam no ramo
contábil passaram a ser muito mais cobrados, ou seja, tanto clientes quanto
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fornecedores, terceiros, entre outros, tornaram-se mais exigentes e mais atentos aos
direitos, deveres e normas a serem seguidas.
Palavras-chave: Responsabilidade civil. Penalidades. Ética
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HUMANIZAÇÃO TAMBÉM É REMÉDIO: Enfermagem e relacionamento
interpessoal, uma visão do paciente

SOUSA FILHO, Raimundo Nonato Gonçalves;
PAIVA, José Wáttyla Alves dos Santos
CARVALHO, Ariane Luz
PAIXÃO, Jhullya Willany Rodrigues;
CARVALHO, Luzia helena.
RESUMO
Humanização no sentido próprio da palavra significa o ato de humanizar, de tornar
humano, afetivo, mostrar-se benévolo caridoso e compassivo. Quando remetemos esse
ato nas relações interpessoais, podemos dessa forma configurar a humanização como
algo instintivo e inato ao ser humano, ou seja, que todos os seres humanos trazem
consigo desde a sua concepção. Entretanto, o conceito de humanização considera-se
bem mais amplo levando em consideração as diversas instancias. O interesse pela
temática surgiu em decorrência de ser um assunto frequente na formação acadêmica de
enfermagem, da mesma ser pauta de discussão em muitas disciplinas, sendo portanto
algo incentivado por meio de uma política de saúde nacional com princípios e diretrizes
a serem cumpridas, onde observa-se que apesar de propagarem a descentralização dos
serviços de saúde e centralidade do paciente, a ênfase na subjetividade e na
humanização da saúde, evidenciam posturas fragmentadas. E diante desse foco
elaborou-se o seguinte objetivo geral que consiste em Identificar na visão do paciente a
prática de humanização na assistência de enfermagem prestada em um hospital público
na cidade de Pedreiras – MA. E objetivos específicos compreender como os pacientes
percebem a humanização na assistência de enfermagem recebida; analisar as
características que definem uma assistência humanizada diante ao atendimento
prestado; descobrir por qual motivo a humanização não é incorporada como item
genuíno na prestação do serviço de saúde. Para o estudo será utilizado a metodologia
quantitativa de caráter exploratório através de uma pesquisa de campo desenvolvido por
meio de uma entrevista estruturada. O estudo contara com a colaboração de 70 pessoas.
Os resultados esperados serão quantificar e compreender como está a situação do
atendimento humanizado no Hospital Municipal Geral e Maternidade de Pedreiras
(HMGMP), através de um questionário contendo perguntas fechadas dentro da lógica e
em conexão com os objetivos propostos. E com isso concluir e estimar a importância
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de um atendimento humanizado e em conexão com as diretrizes e princípios do SUS

nas unidades e centros de atendimento à saúde a nível municipal, estadual e até mesmo
nacional.
Palavras-chave: Enfermagem. Humanização da Assistência. Assistência à Saúde.
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A CRISE FINANCEIRA E O MERCADO LOCAL:
A produção de farinha na baixada Joselandense e os impactos da crise atual

NOLETO, Jeferson;
LIMA, Regiana;
SILVA, Marília;
CRUZ, Robson Souza
RESUMO

Observa-se que nos últimos anos com a eclosão da crise financeira o Brasil apresenta
um cenário econômico devastado. Conquanto haja no país um índice elevado de
produção, não significa que o Brasil – maior país da América Latina – não sofra os
impactos da crise que afeta vários países na contemporaneidade. Diante dessa
problemática socioeconômica, afirma-se que todos os estados brasileiros, estão no
mesmo cenário partilhando da mesma atmosfera. Com a crise financeira em alta no
Brasil, propõe-se descrever nesse artigo os impactos causados pela crise financeira na
Casa de Farinha, localizada na cidade de Joselândia - MA, enfatizando suas principais
características produtivas e os empasses ocasionados pela crise, sendo este o principal
objetivo e arcabouço teórico que sustenta o trabalho. A ilustração e a imagem da crise
atual tornaram-se frequentes na mídia, com grandes repercussões, tendo em vista que
esse colapso que afetou a economia consequência das crises passadas, juntamente, com
a ausência de pessoas preparadas para governar o país, proporcionando, falhas na
administração do governo brasileiro, com exageros nos gastos públicos e desacertos na
condução das políticas econômicas e tributarias, que ao longo do tempo, estão à deriva,
comprometendo a economia do país, atingindo não apenas as grandes empresas, mas
principalmente as pequenas indústrias e produções rurais. Portanto, ratifica-se que a
crise financeira pela qual passa o Brasil, afetou a produção da Casa de Farinha
localizada em Joselândia Maranhão. Mesmo sendo uma empresa de pequeno porte, a
casa de farinha produzia e atingia a meta estabelecida pela administração. Além do
lucro positivo, muitas pessoas da comunidade trabalhavam na produção durante os
meses que funcionava o processo.

Palavras-chaves: Crise. Economia. Produção. Farinha. Impactos.
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ASPECTOS FUNCIONAIS DO CHÁ VERDE E SUA INFLUÊNCIA NO
EMAGRECIMENTO

MONTEIRO, Tercília Menezes;
LEAL, Mônica Raquima Lima Brasil.

RESUMO
Desde a pré-história, as plantas têm sido utilizadas como produtos terapêuticos. Os
alimentos funcionais são definidos pelo International Food Information Council (IFIC)
como alimentos que provêm benefícios adicionais à saúde aos já atribuídos nutrientes
que contêm. O chá verde tem sido utilizado pela divulgação de seus efeitos, pelo baixo
custo e pela fácil acessibilidade, sendo consumido, principalmente, por pessoas obesas,
com sobrepeso e magras com a finalidade de emagrecimento ou manutenção do peso. O
objetivo desse estudo foi realizar uma revisão bibliográfica a respeito da capacidade do
chá verde em induzir o emagrecimento e os mecanismos utilizados para este fim. A
coleta de dados foi realizada utilizando os instrumentos de busca de artigos científicos
disponíveis na Web para o público em geral, de outubro a setembro de 2012. Tais
efeitos estão associados a diversos mecanismos bioquímicos e fisiológicos, dentre eles
podem-se destacar a estimulação do metabolismo lipídico pela ação das catequinas do
chá. Apesar do efeito promissor do chá verde e seus compostos bioativos, estudos têm
destacado os efeitos adversos relevantes que o uso contínuo dessa bebida tem trazido a
população. Finalmente, contatou-se que a utilização do chá na promoção da redução da
gordura corporal deve ser de forma auxiliar, pois um plano alimentar adequado
associado à prática regular de atividade física constitui ainda a principal ferramenta para
o emagrecimento saudável. Contudo, também foi visto que os efeitos negativos do uso
exacerbado dessa bebida é relevante assim como seus danos ao organismo, portanto,
mais pesquisas a respeito do assunto se fazem necessárias.

Palavras-chaves: chá, verde, infusão, catequinas, chá verde Camellia sinensis
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TAXA DE DESEMPREGO: entre jovens da região dos Lagos (Lago dos Rodrigues,
Lago do Junco e Lago da Pedra).

MELO, José Geilson de Jesus;
FERREIRA, Filipe Dias De Abreu;
MATOS, Amanda Nascimento;
MOTA, Áquila Borges;
PEREIRA, Maria Camila;
CRUZ, Robson Souza
RESUMO

O presente artigo tem como objetivo evidenciar a taxa de desemprego entre jovens de
18 a 29 anos da região que compreende as cidades de Lago dos Rodrigues, Lago do
Junco e Lago da Pedra. Percebe-se que a maior parte da população está desempregada
por falta de oportunidades de emprego no mercado de trabalho, assim deixando uma boa
parte das famílias sem uma fonte de renda fixa e sofrendo as necessidades de garantir
seu próprio sustento. O desemprego é um grave problema, pois resulta no aumento da
fome, da criminalidade e da vida indigna para os cidadãos. O presente artigo tem o
objetivo de mostrar a taxa de desemprego entre os jovens da região dos Lagos e suas
variáveis. Para traçarmos um delineamento mais preciso acerca do índice de
desemprego, suas causas, características e possíveis soluções. A pesquisa foi realizada
usando-se a técnica de amostragem estratificada, visando a população jovem, assim
considera aquela que possui entre 18 e 29 anos, através de um questionário
semiestruturado com abordagem quantitativa tendo como amostra 30 pessoas,
informações fornecidas em caráter sigiloso. Na pesquisa realizada foram abordados
tanto o desemprego, como suas causas e as possíveis soluções para mudar a atual
situação da região. Verificou-se que o desemprego é um forte agravante na região dos
lagos e que as causas são praticamente as mesmas, fato da região possuir um comercio
pequeno e uma economia fragilizada. Os jovens por consequência não possuem
oportunidades para estudar e se qualificar, tornando ainda mais difícil conseguir
oportunidades no mercado de trabalho.

Palavras-chave: Desemprego. Taxa de desemprego. Juventude.

ANAIS DO IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC | 2017
ISSN: 2448-4032

30

SAÚDE DA LACTANTE: o papel da enfermagem na vigilância de doenças
transmitidas durante o aleitamento

Jayssa Cardoso dos Santos Cândido;
Juliana da Silva Lima;
Katia da Conceição Costa;
Elisangela Costa Rodrigues Santana;
Angélica Cristina Lima Moura
RESUMO
O monitoramento das condições de saúde e de vida das famílias, dar-se-á por meio do
atendimento primário que é denominado vigilância em saúde, onde possui como
objetivo principal a identificação de necessidades de saúde e de grupos de pessoas que
encontram-se em estado de vulnerabilidade. Fazendo parte do monitoramento e
atendimento primário e pré-natal e cuidados na fase puerperal incluindo o aleitamento
materno (AM). Este possui todos os nutrientes e quantidade energética necessária para o
crescimento e desenvolvimento do lactente, mas caso a mãe tenha doenças infecciosas o
leite materno torna-se via de transmissão dessas doenças, tal fato causou o despertar por
conhecer mais a saúde da lactante no pós-parto, sabendo que, os riscos que a mesma se
expõe pode refletir na saúde do recém-nascido e, qual o papel da enfermagem no
acompanhamento pós-parto sendo necessário a abordagem e esclarecimento do
enfermeiro no monitoramento contínuo da saúde da parturiente. Objetiva-se analisar o
papel da enfermagem na vigilância de doenças transmitidas durante o AM. Trata-se de
um estudo de campo, com abordagem quantitativa e caráter exploratório, visto que são
métodos que buscam quantificar a realidade vivida no que desrespeita a vigilância de
enfermagem na transmissão de doenças infecciosas durante o aleitamento. Realizando
um questionário com enfermeiros da cidade de Pedreiras-MA que atuam na atenção
básica. Com este estudo, pretende-se levar o enfermeiro bem como as entidades
relacionadas à saúde, a refletir o quão importante é a vigilância de enfermagem
relacionadas a doenças infecciosas durante o puerpério, pois a mãe/recém-nascido não
se encontram em risco somente na fase pré-natal, mas também durante o pós-parto.

Palavras-chave: Vigilância de enfermagem; aleitamento materno; doenças infecciosas.
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compatíveis com depressão em puérperas no Hospital Municipal Geral e Maternidade
de Pedreiras-MA.

Gleiciane Kelly da Silva Carvalho
Lismara Araújo Batista Dias
Ediuene Costa Souza

RESUMO

Decididamente, o pós-parto é um período muito delicado, porém riquíssimo em
aprendizagens usufruindo benefícios como o contato com o filho, mas também o
malefício causado por um despreparo, interferindo na relação de mãe-filho, devido às
mulheres se deparar com as expectativas construídas durante a gestação e a realidade
trazida pela chegada do bebê (SISSA, 2015). Nesse sentido considerando a relevância
do tema pesquisado, objetivamos identificar sinais/sintomas compatíveis com depressão
em puérperas no Hospital Municipal Geral e Maternidade de Pedreiras-MA. Além dos
objetivos específicos como: Descrever o perfil socioeconômico e demográfico das
puérperas; apontar possíveis fatores desencadeadores dos sinais/sintomas compatíveis
com depressão pós-parto; identificar sinais/sintomas sugestivos de depressão em
puérperas e sugerir intervenções de enfermagem na rotina dos profissionais e para a
família. Diante dessa perspectiva utilizamos a escala de depressão pós-parto (EPDS),
que consiste em um instrumento utilizado para o rastreamento dos sintomas depressivos
que se manifestam após o parto. Tal estudo foi de abordagem exploratória de corte
quantitativa, realizado no município de Pedreiras-Ma, no período de Março/Abril de
2017. A amostra foi constituída por 17 puérperas que responderam o EPDS em dois
momentos, o primeiro no repouso puerperal e o segundo após 7 dias em suas
residências. Os resultados encontrados mostram que o uso da escala possibilitou as
mulheres uma reflexão emocional e ainda pôde atuar na sinalização dos sinais/sintomas
da DPP possibilitando detecção e intervenção precoce do enfermeiro no seu local de
trabalho, tendo assim constatado que foi detectado que das 17 mulheres, 04 podem
desenvolver a DPP, o que é considerado um percentual alto. Conclui-se que é preciso
adquirir habilidades para prestar assistência às mulheres, pois é necessário que hajam
pessoas capacitadas e que estas trabalhem de forma integral, e que a escala atuou como
um instrumento válido, por ser de aplicação rápida e ter um baixo custo, podendo ser
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implantado na rede de saúde pública, proporcionando assim uma melhoria na qualidade
de vida dessas mulheres.

Palavras chave: Depressão pós-parto. Puerpério. Enfermagem Psiquiátrica.
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A PERCEPÇÃO MATERNA NO CUIDADO DE CRIANÇAS ESPECIAIS

BEZERRA NETO, Luiz Francisco;

LIMA, Daniele Lopes;
MOURÃO, Jeovana Lima;
LIMA, Kaio César De Sousa;
BORGES, Karenn Cynthia Santos e Silva

RESUMO
É utilizado o termo “Crianças Especiais”, para a definição de grupos que abrangem o
público de crianças que apresentam necessidade de demanda contínua, relacionado ao
cuidado em diversos fatores de saúde. Podem ser inclusos aspectos como má formação
congênita, patologias crônicas ou sequelas adquiridas através da experiência de vida. No
contexto familiar e principalmente materno na percepção de um filho deficiente, traz á
mãe como papel de cuidadora, desafios associados á perspectiva de obstáculos advindos
da incerteza do futuro, e de como lidar com essa situação. Tendo em vista que as
crianças com necessidades especiais necessitam de uma inspeção priorizada e serviços
especializados, além do recebido no lar, as redes de apoio configuram ser indispensáveis
para seus cuidados específicos e contínuos. Essas redes de apoio são definidas como o
conjunto de ações que abrangem conceito de apoio compartilhado pelas pessoas de
acordo com a necessidade de suas demandas. O objetivo do estudo é Conhecer a
percepção de mães sobre o cuidado de crianças com necessidades especiais, cujas
mesmas fazem parte da Associação de Mães de Especiais (AME), no município de
Pedreiras, Estado do Maranhão, Brasil. Por meio do método descritivo com abordagem
qualitativa, através de uma pesquisa de campo. Para isso será utilizado um questionário
socioeconômico, onde será traçado informações sobre esses fatores do público
entrevistado, e aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturada onde serão
utilizados dispositivos portáteis para a captação de voz do mesmo. Espera-se que ao
conhecer os sentimento e experiências de mães de crianças com necessidades especiais
acerca do cuidado, o presente estudo contribua tanto para reconhecimento e para
sensibilização na assistência a esse grupo, como também pra abrangência do campo de
pesquisas científica relacionadas ao tema proposto, com intuito de fazer conhecido tais
grupos.
Palavras-chave: Crianças Especiais. Mães. Família. Redes de Apoio
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ASPECTOS RELACIONADOS A PREFERÊNCIA PELA VIA DE PARTO POR
MÃES ENFERMEIRAS

COSTA, Katia da Conceição;
SANTANA, Elisangela Costa Rodrigues;
SOUSA, José Eder Pereira de;
ARAÚJO, Iludymilla Phaôla Azevedo Silva;
CARVALHO, Ariane Luz
RESUMO
O parto bem como o processo de gestação é um dos eventos mais importante na vida de
uma mulher e de sua família, trazendo aos envolvidos uma experiência única com
inúmeros significados e sensações. Desta forma o parto é um evento que faz parte da
vida reprodutiva onde a mulher tem a opção de escolha do que deseja entre um parto
normal ou procedimento cirúrgico (cesariana). Desta forma surgiu a curiosidade de
conhecer a via de parto que predomina em mães enfermeiras, devido a observação que
foram feitas em relação ao conhecimento relatado por algumas enfermeiras que
trabalham na saúde pública da cidade de Pedreiras-MA. Com este estudo temos como
meta pesquisar qual aspecto é relevante na escolha da via de parto das mães
enfermeiras. Para alcançar tal objetivo temos como método uma pesquisa qualitativa
com abordagem descritiva e ênfase investigativa, pois são estes métodos que melhor
descrevem acerca do tema, trazendo um produto positivo para a realização da mesma,
aplicando o questionário de 5 perguntas para obtenção dos resultados com enfermeiras
que tenham tido filhos após a formação. Com esta pesquisa pretende-se descobrir qual a
via de parto é mais utilizada por mães enfermeiras e quais motivos a fez tomar tal
decisão, este estudo contribui ainda para uma inovação em estudos com temáticas
relacionadas a esta.

Palavras-chave: Parto; parto normal; cesariana; processo de decisão
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AVALIAÇÃO DO DESPERDÍCIO NO PRÉ-PREPARO DE SALADAS EM
RESTAURANTES POPULARES DE MUNICÍPIOS MARANHENSES

Lewzy Suellem Fonte de Oliveira
Ennya Cristina Pereira dos Santos Duarte

RESUMO
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são ambientes responsáveis pelo
preparo e fornecimento de refeições, em uma UAN, o desperdício significa falta de
qualidade, devendo este então ser evitado utilizando-se de planejamento adequado.
Diante do exposto fica evidente a importância de manter-se a qualidade no
funcionamento de uma UAN. Deste modo, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o índice
de desperdício durante o pré-preparo de saladas em Restaurantes Populares de dois
municípios maranhenses. A pesquisa foi realizada em dois restaurantes (RP1 e RP2),
durante o período de 5 dias uteis. Foram coletados os dados referentes ao desperdício
apenas dos vegetais que seriam utilizadas para o preparo das saladas. Foram calculadas
Fator de Correção (FC) das saladas por meio de comparação do peso bruto de cada
componente da salada crua recebida do fornecedor com o peso das aparas descartadas
pelos colaboradores da UAN. Tanto no RP1 quanto no RP2 observou-se que o FC
encontrado estava na sua maioria dentro dos padrões preconizados pela literatura, o que
não significa dizer que nestas unidades não há desperdício já que, sabe-se que o FC
deve ser algo individual de cada unidade devendo estar relacionado as suas
particularidades. Entretanto conclui-se que o controle do desperdício é de suma
importância para se determinar uma boa qualidade para a unidade, pois este visa avaliar
o planejamento e a administração empregados na unidade em questão, tornando-se um
termômetro da qualidade. Os dados obtidos neste estudo apontam um bom controle de
aproveitamento de hortaliças nos dois RPs, mas que ainda podem ser aprimorados.

Palavras-chaves: Produção de refeições; Fator de Correção; Unidades de Alimentação
e Nutrição.
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PREVALÊNCIA DA AUTOMEDICAÇÃO EM ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR

CARVALHO, Ariane Luz
SANTOS, Rosálya Kelle da Silva
RESUMO
A automedicação é conceituada como o uso de medicamentos sem prescrição ou
indicação médica, com a escolha do medicamento realizada pelo próprio paciente ou
indicada por terceiros. O objetivo dessa pesquisa foi identificar a prevalência da
automedicação em estudantes do ensino superior na cidade de Pedreiras-Ma, traçando o
perfil socioeconômico da mostra, identificando os medicamentos mais utilizados na
automedicação, detectar quais os fatores que influenciam na automedicação e fazer o
comparativo da pratica de automedicação entre os grupos da amostra e área de ensino.
O método utilizado consistiu em um estudo quantitativo transversal, por meio de um
inquérito epidemiológico, que terá como procedimento técnico a pesquisa de campo,
onde foi utilizado como instrumento um questionário em formato de inquérito, onde foi
avaliado primeiramente as variáveis socioeconômicas, e informações acadêmicas. O
questionário conteve 15 itens de perguntas objetivas e de múltiplas escolhas, abordando
aspectos da prática de automedicação, no qual 150 acadêmicos o responderam online. A
maioria dos estudantes é do sexo feminino (60,7%) com idade de >20 á <40 anos. Em
relação ao curso que possui maior prevalência da pratica da automedicação, (29,3%) a
licenciados em pedagogia, logo após acadêmicos de ciências contábeis (22%) e
enfermagem (14%). Dentre os sintomas desencadeadores da automedicação, o mais
citado foi dor em geral (44%), gripe/resfriado (37,3), tosse e febre (23,3%). Verificou-se
que os analgésicos (58%) é a classe farmacológica mais utilizada pelos acadêmicos,
seguido pelos antibióticos (40%), anti-inflamatório (33,3%), antidepressivos (3,3%) e
ansiolíticos (1,3%). Relacionado em que eles se baseiam para utilização de tais
medicamentos, constatou-se que (45,3%) utilizam por uso crônico, devido ter utilizado
uma vez e ter resolvido o problema, (32,7%) acreditam ter conhecimento teórico para se
automedicar o que equivale aos (34,7%) dos acadêmicos se automedicar por conta
própria. Assim, se faz necessário que essa temática seja discutida de forma sistemática
provendo o entendimento de toda sociedade. Esses dados podem, portanto, ser
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utilizados na definição de estratégias voltadas a promoção do uso racional de
medicamentos.

Palavras-chave: Automedicação. Acadêmicos. Ensino superior.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PRÉ-NATL NA VISÃO DAS GESTANTES

VALETIM, Maria Cleude Alves
MARTINS, Karla Daniele Castro
SANTOS, Mariele Silva

RESUMO
A melhoria da qualidade dos cuidados prestados à gravida e ao recém- nascido é uma das
áreas de intervenção prioritária do Plano Nacional de Saúde. Embora se reconheça que as
medidas introduzidas nos últimos anos têm contribuído para diminuir os óbitos tanto da
mãe quanto da criança, é necessário referir, também, que continuam a ocorrer gravidez
não planejada que, não raras vezes, resultam do início tardio, ou mesmo uma omissão na
assistência pré-natal. A assistência pré-natal pode colaborar de forma positiva com o
diagnóstico e com o tratamento adequado das afecções, além de fiscalizar fatores de risco
que levam a complicações na saúde do bebê e da mulher. Procuramos refletir sobre a
qualidade da assistência do pré-natal prestado. A pesquisa tem como objetivo, avaliar a
qualidade da assistência do pré-natal sob a visão das gestantes em uma UBS da cidade de
Esperantinópolis- MA. Trata-se de um estudo Qualiquantitativo, a coleta de dados foi
feita através de um questionário, contendo perguntas abertas e fechadas, o grupo alvo
foram 10 gestantes, que encontram-se no terceiro trimestre da gravidez, na qual 70% das
gestantes, a gravidez foi planejada, 50% disseram que os serviços não são muito bom, e
sim regular, 80% estão satisfeitas com a assistência prestada pelos profissionais e 90%
estão sendo bem esclarecidas com relação as dúvidas que tem na gravidez. Os resultados
que obtivemos foram satisfatórios, pois a principal preocupação era saber se as gestantes
estavam satisfeitas em relação à qualidade da assistência. Durante o período gravídico,
ocorrem algumas alterações fisiológicas que envolvem todos os sistemas orgânicos, na
vida da mulher gerando expectativa, comoção, angústia, medos, preocupação e
descobertas. Por tanto, é necessário conhecer todas as expectativas e ponto de vista das
mesmas em relação ao processo gestacional e sua satisfação em relação à assistência
recebida.

Palavras chaves: Gestante; Assistência Pré-Natal; Qualidade
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MAMA AMIGA: Avaliação do grau de conhecimento das acadêmicas do curso de
Enfermagem da Faculdade de Educação São Francisco com relação à prática do
autoexame das mamas

SANTOS, Katia Silva dos
MORAIS, Talita Silva
SOUZA, Ediuene Costa
RESUMO
O câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos é incomum, no entanto, esta
patologia, vem se desenvolvendo com um péssimo resultado. As taxas de mortalidade
por câncer de mama continuam elevadas no Brasil, certamente porque a doença quando
é diagnosticada se encontra em um estágio bastante avançado, dificultando assim as
chances de cura que acaba resultando em óbito. O objetivo dessa pesquisa é investigar o
grau de conhecimento das acadêmicas do curso de enfermagem da Faculdade de
Educação São Francisco na cidade de Pedreiras, com relação à prática e realização do
autoexame das mamas. A metodologia utilizada foi quantitativa de caráter exploratório
através de pesquisa de campo, onde foi utilizado como instrumento de pesquisa um
questionário semiestruturado. O questionário conteve 10 questões, sendo objetivas e
subjetivas, abordando sobre o nível de conhecimentos das acadêmicas relacionado ao
autocuidado sobre câncer de mama, onde 40 acadêmicas participaram na pesquisa. As
participantes foram todas do sexo feminino, com a prevalência de estudantes com idade
entre 20 a 30 anos 57,5%(23), relacionado a raça/cor tivemos 35%(14) entrevistados
que se declaram brancos, em relação à situação conjugal maiorias declararam-se
solteiras 75%(30). Foram abordadas as acadêmicas, se elas haviam recebido alguma
informação sobre o câncer de mama nos últimos 6 meses, 75%(30) relataram que sim. O
resultado sobre a visão das participantes sobre a importância do autocuidado foi exposto
em categoria da fala verídica do que foi revelado pelas depoentes. Concluímos que é
imprescindível que o profissional esteja atento para perceber os limites que impedem as
mulheres de dimensionar suas dificuldades em relação ao câncer de mama, bem como
identificar estratégias que possibilitem às mulheres com maior risco, a adoção de
práticas de autocuidado, como a realização regular do autoexame das mamas, de exame
clínico e de mamografia.
Palavras- chave: Autocuidado. Universitárias. Câncer de mama.
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40

TRANSMISSÍVEIS (DCNT): na percepção do idoso do Centro de Referência de
Assistência Social de Joselândia- MA

PASSOS, Lidyanne Cardoso;
SILVA, Ademir Mendonça da,
CRUZ,Jolce Silva
RESUMO
Numa sociedade consideravelmente envelhecida é fundamental a existência de um
maior conhecimento do idoso, de modo a possibilitar um aumento na sua qualidade de
vida. Este estudo teve por objetivo geral: Analisar o processo de envelhecer e viver
com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) na percepção de idosos. E
complementando como objetivos específicos: Traçar o perfil socioeconômico e
demográfico dos entrevistados; Descrever as principais doenças crônicas que
acometem referidos idosos; Caracterizar a população estudada quanto a presença das
doenças; Verificar na percepção do idoso o que é envelhecer e viver com Doenças
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O desenvolvimento desta pesquisa justifica-se
pelo fato das doenças crônicas se instalam no decorrer do tempo e não apresentam
cura. Trata-se de uma pesquisa descritiva que utilizou os recursos técnicos da
abordagem quantitativa, onde utilizamos um questionário composto de perguntas
fechadas aplicados individualmente. Assim criou-se tabelas e gráficos identificando as
doenças crônicas. Participaram deste estudo 39 idosos, sendo 79.4% mulheres e
20.6% homens; dentre estes 41.1% referiu ter Hipertensão Arterial; 10.2% apresenta
Diabetes Mellitus; 15.4% são portadores de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial;
(66.6%) aceitou bem a velhice; (61.5%) não pratica nenhuma atividade física; (94.8%)
dos entrevistados são bem aceitos pela família; Diante do resultados e com base no
que foi observado, percebe-se que dar atenção às pessoas da 3ª idade é de suma
importância, pois para o profissional da saúde, isso significa cuidar e envolver-se com
tudo o que diz respeito aos idosos no seu processo de envelhecimento seja em casa, na
rua ou em instituições de saúde

Palavras-chave: Longevidade. Idoso. Doenças Crônicas
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ELABORAÇÃO, ACEITABILIDADE E INTENÇÃO DE COMPRA DE

BRIGADEIRO ELABORADO COM BIOMASSA DE BANANA VERDE (MUSA
SP.) SEM LACTOSE.

OLIVEIRA, Helyelson Amorim
CUNHA, Edjane Mayara Ferreira; MIRANDA, Mércya da Silva;
NETO, Juarez Bezerra Regis.
Orientadora: BATISTA, Mara Cristina Carvalho

RESUMO
Nos últimos anos a preocupação com a saúde e qualidade de vida tem se tornado
assuntos para pesquisas na área de alimentos, levando em consideração que a dieta é
uma variável que influencia diretamente na saúde dos indivíduos. Os alimentos
funcionais possuem compostos bioativos capazes de atuar como auxiliadores dos
processos metabólicos, prevenindo o surgimento precoce de doenças degenerativas. A
banana verde quando cozida dispõe de atividades funcionais e atuam como prebióticos,
isso por conter em sua composição fibras solúveis e insolúveis, manifestando funções
benéficas para o nosso organismo, tornando-se um alimento funcional, por expressar
melhorias no sistema digestório. Os prebióticos são atualmente definidos como
ingredientes seletivamente fermentáveis que permitem modificações específicas na
composição e/ou na atividade da microbiota gastrointestinal que resultam em benefícios
ao bem estar e à saúde do hospedeiro. Trata-se de um estudo descritivo observacional
do tipo transversal, de abordagem quantitativa. Os dados obtidos na análise sensorial
foram analisados através de percentuais do Programa Excel. O teste foi realizado em
cabinas individuais e a amostra envolvida na análise sensorial do brigadeiro constava de
participantes alunos dos cursos de graduação, funcionários da instituição FAESF e
população em geral. Foi servida uma amostra codificada aleatoriamente de 15g para
cada provador. Os provadores também foram questionados sobre a intenção de compra
da formulação. Participaram da pesquisa 141 voluntários, não treinados. Os resultados
obtidos evidenciam que 91,5% dos voluntários afirmaram que gostaram do brigadeiro
de biomassa de banana verde. Pode-se observar que no teste de intenção de compra, do
brigadeiro elaborado nesse estudo, obteve resultados positivos, visto que, 81,6% dos
voluntários afirmaram que comprariam o brigadeiro elaborado com a biomassa.
Concluiu-se que o produto avaliado obteve boa aceitabilidade e alto índice de intenção
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de compra. Dessa forma, pode-se inferir que o brigadeiro elaborado com a biomassa da
banana verde apresentou uma boa aprovação do ponto de vista sensorial e um grande

potencial mercadológico, visto que tanto para o teste de aceitação sensorial (escala
hedônica), como para intenção de compra o percentual de respostas atingiu notas
máximas, indicativas de gostei extremamente e certamente compraria.

Palavras-chave: Alimentos funcionais. Prebióticos. Biomassa. Banana verde.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: Relatos do Estágio Supervisionado I na Educação
Infantil

SOUSA, Dannyele da Silva
SOUSA, Francisco Eric Vale de

RESUMO

O Estágio Supervisionado, estar inserido obrigatoriamente na grade curricular de
qualquer curso de Licenciatura, o CNE/ CEB (2003) do Artigo 3°, diz: 5 - “A realização
do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a
parte concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino”. Para a
formação acadêmica na preparação profissional é muito importante a observação, pois
antes que o estagiário venha intervir em campo com a regência a mesma ajudará na
passagem de pré-regência e as aulas serão ajustadas com a realidade dos alunos e
também da escola. O estágio supervisionado tem o objetivo de consolidar e articular as
competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais atividades
formativas, de caráter teórico ou prático. O objetivo das aulas foi favorecer aos alunos a
cultura corporal de movimento a partir de objetivos específicos de cognição,
psicossocial e motor da criança, através da Abordagem Construtivista onde no processo
de conhecimento e ensino é a construção do próprio sujeito e interação entre alunos e
conteúdos que ele deve aprender e provocar reflexão e discussão, o professor tendo
como papel facilitador de aprendizagem, cria situações provocadoras para que o aluno
possa gerar seus próprios conhecimentos e juntamente com a abordagem
Psicomotricista, visando o desenvolvimento motor da criança que é de grande
importância na formação de base de qualquer indivíduo. Os locais de estágios por maior
parte são em escolas públicas, onde há ausência de materiais e espaço adequado, ainda é
a realidade dos professores de Educação Física. As aulas elaboradas foram satisfatórias
para a realização da regência, ao longo prazo foi-se percebido a contribuição do
profissional de Educação Física na melhora do aspecto global das crianças no âmbito
escolar. O Estágio na escola é de uma real importância na vida do acadêmico que
proporciona ao mesmo, experiências e vivências com o intuito de preparo profissional
na estruturação e maturação, com aprimoramento de técnicas adquiridas durante a vida
acadêmica.
Palavras chaves: Educação Física Escolar, Estágio Supervisionado I, Ensino Infantil.
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ENFERMAGEM E OS RISCOS DA PROFISSÃO: levantamento de acidentes com
perfurocortantes no ambiente de trabalho. (Pesquisa em andamento)

MENDES, Cíntia do Vale;
SILVA, Hiomara Wanessa Pereira da;
FERREIRA, Ilciane Farias;
OLIVEIRA, Wilça Damasceno;
SILVA, Kairo Klécio Santos da
RESUMO
De acordo com Lima (2011), devido ao aparecimento da síndrome de imunodeficiência
humana (AIDS) em 1980, surgiu a preocupação em proporcionar a segurança dos
profissionais de enfermagem, pois os mesmos estão expostos à acidentes no seu
ambiente de trabalho, devido ao manuseio de materiais perfurocortantes podendo assim,
ocasionar lesões, que propicie ao aparecimento de contaminação. Entende-se que
acidente de trabalho é aquele que ocorre no decorrer do exercício de trabalho ou em
seus intervalos, que venham causar danos à saúde do profissional sendo ela temporária
ou permanente, prejudicando o trabalhador de realizar as suas funções, ou até mesmo
causando o óbito. (SILVA; LIMA; MARZIALE, 2012). Em frente ao assunto
apresentado, nota-se os riscos que os profissionais de Enfermagem enfrentam
diariamente durante a assistência prestada ao paciente. Inúmeros acidentes com
perfurocortantes ocorrem por inexperiência ou imprudência do profissional, ou até
mesmo pela demanda excessiva dos atendimentos. Este estudo objetiva levantar o
índice de acidentes envolvendo materiais perfurocortantes entre os profissionais de
enfermagem no ano de 2016 no Hospital Geral e Maternidade do município de
Pedreiras - MA. O trajeto metodológico trata-se de uma pesquisa quantitativa de caráter
exploratório através de um pesquisa de campo com inquérito epidemiológico. Esta
estratégia metodológica permite que a trajetória da pesquisa venha de forma impactante
e precisa para a análise de dados pretendida. Sobre os resultados espera-se que este
estudo, venha contribuir com a diminuição dos acidentes com perfurocortantes, através
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de informações que serão adquiridas na realidade dos profissionais de Enfermagem,
sensibilizando-os com relação à forma correta de se manusear esses materiais.

Palavras-chave: acidentes com perfurocortantes, acidente de trabalho, ambiente
hospitalar.
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PERFIL DOS PROFISSIONAIS VACINADORES FRENTE À PRÁXIS DE
IMUNOBIOLÓGICOS

SOUSA, Aleandra do Vale;
SILVA, Claudiane Gama;
CARDOSO, Lidyanne Passos

RESUMO

A literatura reconhece a importância dos programas de imunização como uma das
medidas mais eficazes para a promoção da saúde da população, independentemente das
diferenças socioeconômicas e culturais. Alerta que o desenvolvimento de vacinas
seguras e efetivas para a prevenção de doenças infecciosas, geralmente associadas com
alta mortalidade e morbidade, é uma das mais relevantes ações da tecnologia em saúde.
O presente estudo tem como objetivo geral propor estratégias para os profissionais de
enfermagem da sala de vacina frente as práxis dos imunobiologicos com relação aos
desperdício das vacinas nas unidades básicas de saúde do município de Joselândia- MA,
e objetivos específicos: Traçar o perfil sócio econômico do grupo em estudo; Investigar
as principais dificuldades apontadas pelos profissionais sobre o manuseio dos
imunobiologicos; Identificar a metodologia e a dinâmica de aproveitamento de vacinas.
Trata- se de estudo transversal e documental, de caráter quantiqualitativa e exploratória,
realizado em 2017, nas salas de vacinas de Unidade Básica de Saúde, com a
participação de 12 profissionais que atuam na sala de vacina. Utilizou-se para tal, um
questionário com perguntas abertas e fechadas como instrumento de coleta. Entre os
participantes, detectaram-se lacunas quanto à estrutura física, verificação e registro do
mapa de temperatura e orientações sobre os desperdícios dos imunobiologicos. O estudo
sinaliza que gerenciar o trabalho com imunobiológicos requer conhecimento e
treinamento específico para que se possa ofertar serviço de qualidade e que não
comprometa a erradicação e o controle de doenças imunopreveníveis.
Palavras-chave: Imunização. Vacinas. Equipe de Enfermagem.
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CONTABILIDADE: A Percepção dos Acadêmicos de Contábeis Sobre a Ética
Profissional

ALVES, Gleiciane Silva Alves;
SÁ, Dalvanisa Milena Silva de;
SANTOS, Beatriz Pereira dos;
SANTOS, Marinete da Conceição dos;
SILVA, Mariane Lopes da.
CRUZ, Robson Souza
RESUMO
Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais, é um
substantivo feminino derivado do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Ela
pode ser mais bem compreendida quando se analisa certos comportamentos cotidianos
das pessoas. A área de aplicabilidade da ética é bem ampla, podendo se expandir até a
esfera profissional, onde existem códigos de ética profissional que indicam como a
pessoa deve se comportar no âmbito de sua profissão. Sabendo-se a necessidade que
todas as profissões têm em ter normas de conduta que ajudarão seus profissionais a
exercerem melhor suas tarefas, o presente artigo tem por objetivo expor, por meio de
pesquisa de campo, a visão que os acadêmicos de ciências contábeis da Faculdade de
Educação São Francisco têm acerca da ética profissional que rege a contabilidade como
também identificar como pode ser melhorada a sua aplicabilidade na área contábil.
Coletaram-se os dados por meio de amostragem simples e aleatória, através de um
questionário de perguntas fechadas e abertas com utilização de dados primários. O
questionário foi entregue aleatoriamente nas salas do curso de contábeis, era composto
de oito questões, nas quais os graduandos deveriam opinar ou marcar a alternativa que
mais se aproximasse de sua visão, utilizou-se ainda pesquisa bibliográfica para melhor
análise e confrontação do ponto de vista de diferentes autores. Dos entrevistados 4%
afirmam não conhecer o CEPC, 20% têm o conhecimento do código, mas não
compreendem sua abrangência, 68% entendem toda relação que existe entre a ética e a
contabilidade e 8% conhecem o código de ética e suas regras. Após a análise de todos
os aspectos expostos, chegou-se à conclusão que a ética profissional é tão necessária
quanto os aspectos técnicos que envolvem todas as profissões, destaca-se aqui a
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profissão contábil que é uma área de atuação que exige muito da conduta ética,
principalmente por se tratar de um ofício que abrange um dos principais itens das

empresas (o capital) nota-se ainda que embora os graduandos tenham disciplinas
voltadas a ética profissional, necessita-se ultrapassar os horizontes da sala de aula.
Palavras chaves: contabilidade, ética profissional, código de ética.
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ESTUDO PROSPECTIVO DOS IMPACTOS PROMOVIDOS PELO ESTRESSE
NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE
HOSPITALAR

PAIXÃO, Jhullya Wilanny Rodrigues;
CARVALHO, Luzia Helena Alves de;
CARVALHO, Ariane Luz;
SILVA, Alberto Rodrigues da;
SOUSA FILHO, Raimundo Nonato Gonçalves
RESUMO
Atualmente o estresse vem sendo bastante discutido em vários âmbitos da sociedade,
pois esta condição vem afetando as pessoas, dificultando na vida social e
desencadeando doenças físicas e mentais e se tornando o mal do século (LIPP, 2015). O
estresse ligado aos profissionais da saúde podem provocar várias doenças como
hipertensão arterial, diabetes mellitus, esteatose hepática, além de distúrbios emocionais
e psicológicos como depressão, ansiedade e baixa estima assim lesionando diretamente
no desempenho do serviço prestado. Dessa forma objetiva-se estimar os impactos
promovidos pelo estresse em enfermeiros de uma unidade hospitalar na cidade de
Coroatá MA. O estudo traz para o centro das discussões o estresse acometido pelos
profissionais de enfermagem na unidade hospitalar e mostrar que o estresse pode afetar
no futuro da saúde pública. Abordara método quantitativo com abordagem prospectiva
através de um inquérito epidemiológico. O estudo contará com 41 profissionais
enfermeiros em atividade profissional na área assistencial. Serão utilizados dois tipos de
questionário no qual o primeiro, será o questionário socioeconômico, que abordará
aspectos pessoais e profissionais e aspectos relacionados à saúde do trabalhador. O
segundo será um Inventário de Estresse em Enfermeiros (IEE). Espera-se com esse
trabalho, o despertar sobre o acometimento do estresse nos profissionais de
enfermagem, no qual os mesmos possam adquiri alguma patologia tanto física como
mental afetando o funcionamento do serviço prestado, fazendo com que possa haver
abandono das atividades profissional e uma troca de posição, sendo que o profissional
se torne o cliente afetando assim a saúde publica do Brasil.

Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Estresse. Enfermagem.
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QUEM SERÁ A PRÓXIMA VÍTIMA? A VULNERABILIDADE DAS
MULHERES FRENTE AO ESTUPRO COLETIVO

SOUSA, José Eder Pereira de;
ARAÚJO, Iludymilla Phaôla Azevedo Silva;
CÂNDIDO, Jayssa Cardoso dos Santos;
LIMA, Juliana da Silva;
VALENTIM, Maria Cleude Alves

RESUMO
O estupro é o exercício de maior incidência na violência sexual de acordo com dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS), visto que todo ato de estupro é também uma
tentativa para alcançar uma pratica sexual, como também agressões, ou ate mesmo
inusitados comentários providos de despudor relacionado à mulher, contraditório a
sexualidade de alguém utilizando constrangimento. O estupro para a Legislação
Brasileira é considerado como uma pratica constrangedora a qualquer pessoa,
principalmente à mulher. No Brasil, o numero de mulheres vitimadas da violência
sexual seguido de espancamentos chega por media de 2,1 milhões por ano, exatamente
175 mil por mês, 243 por hora, 4 por minuto e uma cada 15 segundos, de acordo com
uma pesquisa certificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Tendo em vista
como objetivo discutir os aspectos que envolvem a vulnerabilidade das mulheres frente
ao estupro coletivo. É considerável justificar que há muito tempo vem-se observando a
ocorrência de violência sexual em mulheres, tornando o assunto, uma polêmica perante
a sociedade. Consegue-se verificar a vulnerabilidade das vitimas, porem este tema é
pouco explanado nas Faculdades, Universidades e nos Serviços de Saúde. A temática
tem sido cada vez mais polêmica, e tal ato tem se tornado constantemente notificado nos
meios de comunicação, pois se trata de uma violência contra a um ser humano que
apesar de ter conseguido papel fundamental na sociedade, ainda é vulnerável perante as
forças de um homem. O estudo constitui uma revisão bibliográfica com abordagem
descritiva. A partir de acervo delimitado pelo conjunto de dissertações, teses, artigos,
livros e revistas publicadas da área da saúde.

Palavras-chave: Violência Sexual, estupro coletivo, vulnerabilidade, saúde da mulher.
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OS DESAFIOS TEÓRICO-PEDAGÓGICOS DO ENFERMEIRO - PROFESSOR
FRENTE À PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR

MOURÃO, Jeovana Lima;
LIMA, Kaio César de Sousa;
BEZERRA NETO, Luiz Francisco;
LIMA, Daniele Lopes;
CARVALHO, Sângela Medeiros de Lima.

RESUMO
Esta pesquisa visou descrever uma análise sobre a circunstância voltada para o
ensino/aprendizagem que buscará expor a necessidade de uma educação que possibilite
o avanço continuo dos indivíduos de uma sociedade, refletir sobre a capacitação do
profissional de enfermagem é uma exigência imposta pela sociedade aos educadores,
são muitos os entraves que o educador encontra em seu caminho, contudo, educar é uma
arte, que precisa de técnicas, metodologias e estratégias. Temos como princípio
fundamental a associação do enfermeiro professor e a enfermagem com a educação, de
forma que iremos analisar os desafios do enfermeiro docente, este projeto expõe como
objetivo: identificar a percepção do enfermeiro professor frente a prática docente no
ensino superior; A pesquisa assume o propósito da investigação qualitativa, com ênfase
investigativa de natureza descritiva e exploratória com o uso de entrevistas em uma
população de professores enfermeiros de uma Instituição Privada de Ensino Superior,
promovendo discussões sobre as exigências pedagógicas lidadas pelos mesmos no
âmbito do exercício de sua profissão, onde será utilizado uma população de oito
professores enfermeiros, para a realização da pesquisa, portanto almeja-se promover
discussões sobre os desafios pedagógicos lidadas pelos enfermeiros-professores no
âmbito do exercício de sua profissão a fim de trazer ao docente um questionamento
sobre suas práticas didáticas.
Palavras- chaves: Práticas Pedagógicas. Ensino Superior. Enfermagem.
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TRATAMENTO DE QUEIMADURA DE SEGUDO GRAU: um relato de
experiência

SOUSA FILHO, Raimundo Nonato Gonçalves
PAIVA, José Wáttylla Avles dos Santos
CARVALHO, Ariane Luz
SILVA, Haysha Maylla Castelo e
RESUMO
Trata-se de um relato de experiência constituída pelo acompanhamento diário do
profissional de enfermagem para com o paciente vítima de queimadura internado em
uma unidade hospitalar de média complexidade. A coleta de dados ocorreu mediante ao
estudo do prontuário do paciente e através de evoluções feitas diariamente pelo pessoal
de enfermagem, onde eram avaliados e registrados todos os sinais e sintomas do cliente,
levando em conta as questões físicas, psíquicas do mesmo. O paciente após acidente de
trabalho, no qual foi vítima de queimadura, ocasionando ferimentos extensos em MMSS
e MMII ambos esquerdos com classificação de queimaduras de segundo grau, foi
admitido em clínica médica após avaliação multiprofissional e em seguida foi
estabelecido a realização do curativo duas vezes ao dia a fim de melhorar o processo de
recuperação e proporcionar mais conforto. Porém mesmo com todos os cuidados e
técnicas assépticas na realização dos curativos, ouve focos de infecção na lesão do
MMII esquerdo, devido ao local de internação do paciente ser inapropriado para tal
situação. Contudo o paciente foi acompanhado pela equipe multiprofissional de saúde
ao centro cirúrgico para desbridamento realizado pelo médico, e após o episódio, a
equipe decidiu deslocar o mesmo para a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA),
pois viu-se a necessidade de isolamento do paciente para a preservação de sua saúde e
eliminar o foco de infecção presente. Nesta oportunidade iniciou-se a antibioticoterapia,
prescrição de analgésicos potentes como Tramal e Morfina se caso necessário. O
paciente ainda referiu problemas no seu padrão de sono e repouso, relatou dificuldades
para dormir atrapalhando consequentemente seu processo de recuperação, portanto foilhe prescrito doses de Diazepam para o relaxamento e regulação do sono. Diante a
situação do paciente o enfermeiro se depara com bastante dor, sofrimento e muito
trabalho, entretanto o enfermeiro lidará com diversas situações e deve saber intervir em
cada uma delas seguindo a ética e buscando a eficácia no tratamento.
Palavras-chave: Enfermagem; Assistência de enfermagem; Queimaduras.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SIS) NA GESTÃO PÚBLICA

PAIVA, José Wáttylla Avles dos Santos
SILVA, Haysha Maylla Castelo e
SOUSA FILHO, Raimundo Nonato Gonçalves

RESUMO

Nas últimas décadas, foram implantados e/ou implementados no Brasil vários Sistemas
de Informação em Saúde, ampliando o uso da informação para a gestão do setor saúde e
formando uma rede de informações que auxilia a alocação de recursos, monitoramento
de programas assistenciais, gerenciamento de serviços, etc. Os dados gerados pelos SIS
compõem uma base nacional que tem como finalidade a produção de indicadores que
retratem as condições de saúde da população no que diz respeito ao processo
saúde/doença, aos aspectos administrativos dos serviços de saúde e a gestão destes
Atualmente, a alimentação das bases de dados de saúde ocorre via internet, com
periodicidade regulamentada em portarias ministeriais.. Objetivo: Avaliar o uso dos
sistemas de informação para elaboração das ações de planejamento da gestão em saúde.
Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, exploratória, de caráter
transversal dentro de textos que abordem o papel das gerências e regionais de saúde e a
utilização de ferramentas da Informática em Saúde, publicados nos últimos cinco anos e
tendo como línguas utilizadas o português, o inglês e o espanhol. Resultados: Para um
melhor apanhado das necessidades e dificuldades dos serviços de saúde, o SUS busca
que as pesquisas sejam realizadas de forma regionalizada, analisando os dados gerados
nos sistemas de informação em e garantindo as particularidades de cada da área
territorial e dos pacientes ali atendidos. Conclusão: A qualificação da efetividade e da
resolutividade da assistência de saúde deve ser avaliada periodicamente, e por ângulos
diferenciados que forneçam dimensões diferentes a cerca dos sistemas operados pelo
SUS.

Palavras-chave: Sistemas de Informação; Políticas públicas; Gestão em Saúde.
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UM OLHAR AOS NÃO OLHADOS: Análise epidemiológica da saúde do homem
em situação de cárcere

CARVALHO, Ariane Luz;
SUASSUNA, Patricia Geanne de Oliveira
CRUZ, Rayssa Mykesia Davi da

RESUMO
A atenção à saúde do homem vem ganhando um espaço expressivo em programas
voltados a assistência popular, pois os serviços estão sendo direcionados a desenvolver
atividades de forma preventiva com foco na promoção e tratamento deste público em
especial, visando reduzir momentos futuros de maior gravidade. De acordo com Braga
(2014), os programas oferecidos para o atendimento precoce da população masculina
não desperta o interesse dos mesmos, pois o fato de não buscarem cuidados específicos
é algo cultural e também comportamental deste gênero, o que aumenta o sofrimento
físico e emocional causando um impacto na qualidade de vida. O presente estudo tem
por objetivo geral: Analisar a situação epidemiológica no processo saúde-doença de
homens encarcerados na Unidade Prisional de Pedreiras - MA. O desenvolvimento
desta pesquisa justifica-se, os obstáculos de manter e acompanhar a saúde do homem na
prisão, por ser um ambiente de difícil acesso apresentam barreiras que impossibilitam o
processo de cura deste público. Trata-se de uma pesquisa documental de abordagem
quantitativa e ênfase epidemiológica, realizada no Presídio de Pedreiras - MA, que foi
utilizado prontuários dos detentos, para obter resultados necessários em direção a uma
pesquisa epidemiológica. A coleta de dados foi realizada no Presídio de Pedreiras- MA
com uma amostra de 39 homens. O resultado mostrou que 100% dos participantes têm
doenças crônicas sendo que a que mais se destacou com 41% sífilis, 36% transtornos
mentais, 18% hipertensão arterial, 2,5% diabetes mellitus, 2,5% tuberculose. Em relação
à consulta 13% até 15 dias, 13% de 15 a 30 dias, 69% mais de 30 dias, 5% sem
informação. De acordo com o presente trabalho evidenciou-se que, não esta
acontecendo uma mudança na atenção à saúde dos encarcerados do Sistema Prisional de
Pedreiras, pois podemos observar que ate o presente momento eles se encontram pouco
desassistidos.
Palavras-chave: Saúde do Homem. Enfermagem. Epidemiologia. Prevenção.
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A VIVÊNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA ADULTO

Vanessa OLIVEIRA
Joicyane Matos de MIRANDA
Marlene Vale da SILVA

RESUMO
O ambiente da unidade de terapia intensiva caracteriza-se por um trabalho que abrange
uma intensa carga emocional, na qual vida e morte se misturam, compondo um cenário
desgastante e, muitas vezes, frustrante, não somente para o paciente e seus familiares,
como também para os profissionais que acompanham e realizam o cuidado na UTI. Os
diversos problemas em ambientes de trabalho estão relacionados à insatisfação
profissional e não é diferente quando se trata da área da saúde. Este estudo teve como
objetivo geral: Analisar por meio de um estudo de campo no Hospital Macrorregional
Mamede Trovão da cidade de Coroatá, estado do Maranhão, a vivência da equipe de
enfermagem atuante na unidade de terapia intensiva. E como objetivos específicos:
investigar o nível de satisfação pessoal e profissional quanto às condições de trabalho;
identificar as condições de trabalho da equipe de enfermagem, quanto aos riscos; e
conhecer as possíveis causas que possam influenciar no desgaste psíquico e físico da
equipe de enfermagem intensivista. O estudo se deu por meio de uma abordagem
qualitativa, sendo ainda de cunho descritivo e classificado quanto aos procedimentos
técnicos como pesquisa de campo, tendo como sujeitos 12 profissionais de enfermagem,
sendo eles 6 enfermeiros, e 6 técnicos em enfermagem atuantes na unidade de terapia
intensiva do Hospital Macrorregional de Coroatá Mamede Trovão. Os resultados
demonstraram a insatisfação dos profissionais com relação aos salários e a falta
reconhecimento profissional, sendo destacadas ainda, as condições de trabalho como um
dos fatores capazes de interferir na qualidade do atendimento prestado. O estudo revela
a necessidade da equipe em se sentir valorizada, ter seu trabalho reconhecido, e ser
remunerada proporcional ao trabalho que executam; estabelecendo uma correlação entre
uma assistência de qualidade aos pacientes com a motivação e realização profissional
dos entrevistados.
Palavras-chave: Enfermagem. Vivência. Unidade de Terapia Intensiva.
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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR E HÁBITO

ALIMENTAR DE ADULTOS ATENDIDOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE
DE PEDREIRAS/MA

NETO, Juarez Bezerra Regis;
OLIVEIRA, Helyelson Amorim;
MOURA, Angélica Cristina Lima.

RESUMO
As doenças cardiovasculares (DC) são atualmente um importante problema de saúde
pública no contexto das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). O padrão
inadequado da dieta, associado a níveis insuficientes de atividade física, tabagismo,
alcoolismo e desordens no estado nutricional são atualmente uma das principais causas
relacionadas à maior prevalência de DC. A presente pesquisa caracteriza-se como um
estudo observacional, de natureza descritiva, e abordagem quantitativa, e teve por
objetivo identificar o hábito alimentar e os riscos para DC, bem como caracterizar o
perfil socioeconômico, os hábitos comportamentais e o perfil antropométrico de adultos
atendidos no Centro de Saúde Dr. Carlos Melo. Foram avaliados 68 indivíduos adultos,
de ambos os sexos, atendidos no período de 10/09 a 10/10/2016. Foi utilizado um
protocolo para investigação das condições socioeconômicas, história clinica e hábitos de
vida, e um questionário de frequência alimentar contendo 14 alimentos. Em paralelo
foram tomadas as medidas antropométricas de peso, altura, IMC, circunferência da
cintura (CC) e circunferência do quadril (CQ). Os dados foram avaliados através do
software EXCEL®, agrupados e organizados na forma de tabelas e gráficos e então
analisados. Do total de participantes, 24 (35,3%) indivíduos eram do sexo masculino e
44 (64,7%) do sexo feminino, 73,6% moradores da zona urbana e 19,1% com baixa
escolaridade. A média de idade foi de 39,5 anos para ambos os sexos. O percentual de
prevalência de fatores de risco cardiovascular para ambos os sexos foi: consumo de
bebida alcoólica (55,8%), tabagismo (32,3%), sedentarismo (53,8%), diabetes (26,4%),
obesidade (21,5%), consumo insuficiente de alimentos-fontes de fibras (31,1%),
consumo expressivo de alimentos-fontes de gorduras saturadas (29,4%). Pode-se
concluir nas condições do estudo que: o sobrepeso e obesidade (64,7%) juntos
representam o fator de risco mais frequente em ambos os sexos; porcentagem elevada
de consumo alcoólico (75%) e tabagismo (72,7%) entre homens; homens e mulheres

ANAIS DO IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC | 2017
ISSN: 2448-4032

57

apresentam significativo consumo diário de açucares e frituras, alimentos preditores
para o surgimento de doenças do coração.

Palavras-chave: Fatores de risco. Doenças cardiovasculares. Consumo de alimentos.
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MERCADO DE TRABALHO FORMAL E INFORMAL NA CIDADE DE
PEDREIRAS-MA
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CRUZ, Robson Souza
RESUMO
Uma questão assaz importante tem inquietado os estudiosos do trabalho no Brasil.
Tendo a atual crise econômica e política como um dos principais fatores para o aumento
da taxa de desemprego, a economia informal tem se tornado um mercado em expansão
fazendo-se cada vez mais presente no dia a dia do brasileiro. Pois quanto maior a taxa
de indivíduos fora do mercado de trabalho oficial, maior será a participação dos mesmos
na economia informal, pondo esta como oportunidade de obtenção de renda para
sobrevivência ou complemento da renda familiar. A análise de dados destacou os
seguintes aspectos: grande quantidade de comerciantes das três classes (lojas fixas,
barraqueiros e ambulantes). O estudo tem por objetivo evidenciar a quantidade de
vendedores dos trechos mais explorados demonstrando os impactos dessa atividade nas
condições de rua, além de identificar os itens mais comercializados, traçar o perfil
socioeconômico dos comerciantes, mensurar a renda por eles obtida, esclarecer as
principais dificuldades de trabalhar no mercado formal e informal, enfatizando o perfil
do trabalhador, comparação entre os mercados tornando enfático o estudo do tema.
Levantando uma discussão sobre como o poder público pode melhorar a condição de
trabalho dessas pessoas, conscientiza-los sobre os direitos trabalhistas, apresentar
soluções de infraestrutura, e problemas básicos enfrentados pelo comerciante. O método
empregado neste trabalho foi através de uma pesquisa de campo com abordagem
quantitativa. O trabalho de coleta de dados foi realizado entre os dias 30 de outubro e 1
de novembro. O estudo de campo foi desenvolvido em três etapas: contagem dos
comerciantes, identificação dos itens comercializados e entrevistas com os
comerciantes. Diante dos fatos apresentados o mercado formal e informal na cidade de
Pedreiras – MA, movimentam a economia, gerando emprego e renda para diversas
famílias, porém ainda existem grandes problemas quanto a infraestrutura e mão de obra
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qualificada. Atualmente o comercio informal brasileiro é um reflexo daquilo que

acontece no país em termos de tendências culturais, sociais e econômicas. Isso tem sido
discutido na comunidade acadêmica e também na mídia. No entanto, trabalhos
científicos que qualifiquem e quantifiquem esse fenômeno do comercio formal e
informal em pequenas cidades continuam raros.
Palavras – chaves: Mercado. Formalidade. Informalidade. Trabalho. Pedreiras – MA.
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