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Este trabalho tem como objetivo compreender de que maneira as ferramentas de Marketing Digital podem 

transformar pequenas organizações em grandes organizações, baseado nos estudos de artigos que tratam desta 

temática. Foi realizado um levantamento de dados de artigos nos bancos de dados SPELL e SciELO. A 

pesquisa abordada neste trabalho é de característica exploratória e bibliográfica de natureza qualitativa. Dentre 

os tópicos abordados nos artigos estudados, destacaram-se as ferramentas de redes sociais, e-mails marketing, 

sites e leads como meios eficientes para alcançar o objetivo inicial do marketing, chegar ao cliente. Ao decorrer 

das análises de dados concluiu-se que o marketing digital é um conjunto importante de ações para o diferencial 

competitivo de atrair clientes, para prospectar vendas e resultar toda positividade que as ferramentas podem 

demonstrar em suas análises de resultados.   
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: análise dos métodos e técnicas de ensino na  

Unidade de Ensino Imaculada Conceição  

SILVA, Ana Gardielly da Conceição;  

SANTOS, Jakeline de Abreu;  

A presente pesquisa traz uma discussão sobre os métodos e técnicas utilizados pelo professor do AEE 

(atendimento educacional especializado).  Foi realizada com a colaboração dos integrantes da Unidade de 

Ensino Imaculada Conceição em Pedreiras, Maranhão. Objetivo: analisar os métodos e técnicas utilizados 

pelos professores do AEE mediante as necessidades dos alunos com deficiência. Metodologia: Para conseguir 

alcançar o objetivo proposto a pesquisa designou como método de investigação baseado em estudo qualitativo, 

abordagem descritiva, estudos bibliográficos e método indutivo visando observar e evidenciar a visão do 

sujeito participante da pesquisa sendo ele o educador do AEE. Resultados: Obteve-se como resultado que a 

educador utiliza de diversos métodos e técnicas durante suas intervenções pedagógicas na SRM (sala de 

recursos multifuncional), possibilitando o desenvolvimento educacional de seus educandos. Conclusão: 

conclui-se que a pratica pedagógica no AEE contribui significativamente para alcançar êxito no processo sócio 

educacional do aluno com deficiência.  

Palavras-chaves: Atendimento Educacional Especializado. Ensino. Prática pedagógica.   

  

  

  

A ENFERMAGEM NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA À SEXUALIDADE DA PESSOA IDOSA:  

uma revisão de literatura sobre a atuação do enfermeiro (a)  
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SILVA, Kátia Maria Carvalho da;  

LUZ, Ravylla Nayane Amaral da;  

PASSOS; Lidyanne Cardoso;  

INTRODUÇÃO: A velhice é uma etapa da vida em que ocorrem modificações na estrutura orgânica e 

mecanismos funcionais da fisiologia do indivíduo, refletindo em alterações no metabolismo, no equilíbrio 

bioquímico, na imunidade, na nutrição, nas características intelectuais e emocionais, e também na vida sexual 

do sujeito. Nesse contexto, inclusive considerando os serviços de saúde, o discurso sobre a sexualidade de 

pessoas idosas ainda é visto com preconceito. Induzindo uma atitude pessimista quanto ao sexo na velhice, 

suscitando diversos prejuízos à saúde e influenciando negativamente a vida dos mesmos. Este tema é 

frequentemente negligenciado pelos profissionais de saúde, incluindo os enfermeiros, que se sentem 

despreparados para atuar frente a essa temática. OBJETIVOS: Analisar, através de uma revisão de literatura, 

a atuação do enfermeiro acerca da assistência à sexualidade do idoso. MÉTODOS: O presente estudo tratarse-

á de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão integrativa. A revisão integrada que irá compor esse estudo 

será sustentada na análise de artigos científicos, teses e dissertações publicadas na última década, em língua 

portuguesa, sobre o tema da “sexualidade da pessoa idosa e a atuação do enfermeiro” frente essa temática. Os 

materiais bibliográficos serão escolhidos com base nos seguintes descritores: sexualidade do idoso; assistência 

de enfermagem ao idoso; sexualidade na terceira idade; saúde sexual do idoso e enfermagem e sexualidade do 

idoso. RESULTADOS ESPERADOS: Ao fim do trabalho espera-se obter um relatório, sustentado na análise 

bibliográfica, sobre os aspectos biopsicossociais relacionados ao envelhecimento, identificando os fatores 

gerais que interferem na sexualidade da pessoa idosa e descrevendo os cuidados de enfermagem relacionados 

à sexualidade na terceira idade.  

Palavras-Chave: Sexualidade. Idoso. Cuidados de Enfermagem.  
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DAS DISFUNÇÕES SEXUAIS NA GESTAÇÃO  

BRAGA, Juliana Silva;  

REIS, Brenda Sany de Abreu;  

CARVALHO, Rivelino Fernando Jesus Lima;  

SILVA, Werbeth Gonçalves;  

SANTOS, Jefferson Felismino dos;  

OLIVEIRA, Greice Lanna Sampaio do Nascimento;  

Introdução: A gestação é um dos eventos mais importantes da vida da mulher, com ela há uma série de 

mudanças físicas, alterações psicológicas, variações hormonais, além de modificações sociais, tais 

transformações podem ser os fatores causais do surgimento de disfunções sexuais. A resposta sexual é dividida 

em: Fase de desejo sexual, excitação, orgasmo e resolução, qualquer alteração nesse ciclo é denominada de 

disfunções sexuais, na gestação a prevalência das disfunções sexuais femininas (DSF) aumenta 

consideravelmente. Objetivo: Analisar a prevalência de disfunções sexuais na gestação Método: Para 

realização da pesquisa será utilizado o método descritivo quantitativo transversal com variáveis qualitativas, 

por meio de uma pesquisa de campo para obtenção dos dados através do Questionário de Qualidade de Vida 

SF- 36, Inventário da Resposta Sexual na Gestação (PSRI) e um questionário sobre DSF desenvolvido pelas 

pesquisadoras. Ocorrerá em duas Unidades Básicas de Saúde, Centro de Saúde Dr. Pedro Barroso e Centro de 

Saúde Dr. Carlos Melo, em fevereiro de 2021, com gestantes em qualquer trimestre gestacional que se 

encontre, serão excluídas mulheres menores que 18 anos, não alfabetizadas e que possuam gravidez de risco, 

a amostra será estabelecida através de uma amostragem casual e não probabilística. Os resultados serão 

tabulados em uma planilha do Microsoft Excel com auxílio do software estatístico, SPSS versão 22.0 para 

Windows. Desfechos: É esperado obter a prevalência de disfunções sexuais em gestantes de duas UBSs do 

município e averiguar o impacto que as DSF possuem na vida dessas mulheres.   

Palavras - chave: Disfunção sexual; Função sexual; Gestação.    
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“GRADUANDO NO LIMITE?”: nível e fatores associados de estresse em acadêmicos de enfermagem no 

ambiente formativo  

OLIVEIRA, Samara Lima de;  

PINHEIRO, Sâmya Lima Oliveira;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: Embora o estresse tenha seus maiores destaques na graduação é de suma importância a 

identificação precoce dos fatores que levam o seu desenvolvimento no ambiente formativo por parte dos 

profissionais envolvidos na formação acadêmica, para que com isso possam reconhecer ou minimizar os 

fatores desencadeadores dessa patologia. OBJETIVO: Classificar os níveis e fatores associados de estresse 

em acadêmicos de enfermagem no ambiente formativo. MÉTODOS: Pesquisa de abordagem quantitativa que 

ocorreu em uma Instituição de Ensino Superior, localizada na cidade de Pedreiras-MA. Os sujeitos da pesquisa 

foram 105 acadêmicos do curso de enfermagem maiores de 18 anos, que responderam à Escala de Estresse 

Percebido (Perceived Stress Scalle – PSS10) e pontuaram os fatores então desencadeadores do estresse no 

ambiente formativo. Esta pesquisa foi aprovada pelo CEP através do parecer nº 4.255.917. RESULTADOS: 

Obteve-se um total de 105 estudantes dos quais 81 (71,1%) eram do sexo feminino e 24 (22,9%) do sexo 

masculino. Com relação a escala de estresse percebido (PSS10), 0,9% dos acadêmicos obtiveram nível leve, 

40,9% nível moderado, 44,8% nível grave e 13,3% nível gravíssimo de estresse. E como maior fator estressante 

no ambiente formativo, foi elencada a locomoção destes, pois 67,6% (71) residem em outras cidades. 

DISCUSSÃO: Através da escala de PSS10, esta pesquisa evidenciou que os acadêmicos desta instituição de 

ensino possuem níveis leve, moderado, grave e gravíssimo de estresse na sua vida.  CONCLUSÃO: Obtevese 

resultados surpreendentes quanto ao estresse vivenciado, destacando a locomoção há faculdade como maior 

fator estressor e a maior dificuldade evidenciada pelos discentes. E quanto a avaliação do nível de estresse os 

resultados foram impactantes pois a maioria dos acadêmicos entrevistados devolveram níveis de moderado a 

gravíssimo de estresse durante sua formação.     

Palavras chave: Estudantes. Estresse Psicológico. Educação em enfermagem.  
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TECNOLOGIAS VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM: avanços e desafios no cenário 

nacional (Em andamento).  

MORAES, Atna Cauna Braga;  

SIEBENEICHLER, Gabriel de Souza;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO:  Mediante o desenvolvimento tecnológico que vem se apresentado na sociedade educacional 

como um forte e indispensável meio de melhoria da qualidade de ensino no mundo atual, torna-se necessário 

analisar sobre os benefícios do uso das ferramentas tecnológicas na aplicação do conhecimento, para direcionar 

essa analise iremos utilizar a Tecnologia digital na educação em saúde. OBJETIVOS: Apontar os avanços 

das tecnologias virtuais na prática da educação em Enfermagem; Apresentar as ferramentas tecnológicas 

virtuais utilizadas na prática da educação em Enfermagem; Discutir os desafios enfrentados por docentes e 

discentes quanto ao uso de ferramentas de tecnologias virtuais na prática da educação em Enfermagem; 

Relacionar as ferramentas tecnológicas virtuais com as habilidades e competências almejadas pela formação 

em Enfermagem. MÉTODO: A presente pesquisa pretende se basear em um levantamento bibliográfico do 

tipo integrativo, pois pretende captar diversas modalidades de apresentação científica que tragam como eixo 

central o problema de pesquisa almejado em bases de dados e bibliotecas virtuais que possuem indexadas 

periódicos científicos quem envolvam saúde e educação como contexto unificador, sendo escolhidas: BVS, 

PubMed, BDENF, Cochrane Library e Google Acadêmico, com uso de termos de busca e palavras chaves em 

combinações estimuladas, sendo estes: Ciberaprendizagem em Enfermagem, Ensino online de Enfermagem, 

E-learning em Enfermagem, Formação a Distância através das Tecnologias da Informação e das 

Comunicações. RESULTADOS ESPERADOS: Através desta pesquisa, espera-se, que docentes e discentes 

acompanhem ao cenário de inserção acadêmica, podendo de fato, acompanhar o sistema educacional da 

Enfermagem, e contribuir para sua evolução e crescimento.  

  

Palavras-Chave: Ciberaprendizagem; E-learning em Enfermagem; Ensino Virtual.   
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VISÃO E NÃO ACEITAÇÃO DA POPULAÇÃO FRENTE ÀS AÇÕES ITINERANTE DE  

TESTAGEM RÁPIDA PARA HIV NA CIDADE DE PEDREIRAS – MA  

VIANA, Maria do Socorro Gomes;  

AMARO, Pedro Renato Lopes;  

SERRA, Sheylla Mara Reis Pinho;  

SOUSA, Ediuene Costa;  

INTRODUÇÃO: O interesse pela discussão se deu quando nos deparamos com os números reais que mapeiam 

a abrangência de pessoas infectadas. Embora, os dados de pesquisas oficiais demonstrem que os números estão 

caindo, quanto ao aumento de pessoas infectadas pelo HIV, muitos ainda não tem buscado conhecer sua 

situação frente a presença do vírus. Portanto é viável conhecer o nível de conhecimento da população acerca 

da testagem rápida, para compreender até onde isso pode afetar na não aceitação em ser testado. OBJETIVOS: 

Demonstrar o nível de não aceitação da realização do teste rápido de HIV e fatores contribuintes. Identificar 

as pessoas que recusam a testagem rápida para HIV durante as ações itinerantes do CTA de Pedreiras; Avaliar 

o nível de conhecimento das pessoas abordadas com relação ao HIV; Orientar este público com relação 

importância da testagem rápida de HIV. METODOLOGIA: Esse estudo e de forma quantitativa, com a 

abordagem exploratória através de uma pesquisa de campo. O local de estudo foi na cidade de Pedreiras – MA. 

A pesquisa foi realizada durante dois dias de ações itinerantes do Centro de Testagem e Aconselhamento- 

CTA. Nossa pesquisa foi realizada com as pessoas que recusaram-se a realizar a testagem rápida de HIV 

durante as ações itinerantes do CTA fossem homens ou  mulheres sem distinção, maiores de 18 anos  e menores 

de 60 anos de idade. Não foi feito cálculo amostral, pois foram abordadas todas as pessoas que se recusaram a 

realizar a testagem e na ocasião todos que recusaram atestagem, aceitaram participar da pesquisa totalizando 

76 pesquisados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estes estudos mostram que o preconceito, o medo, a falta 

de informação e até a insegurança nos serviços de saúde pública, são fatores que existem à longa data, e que 

precisam de uma intervenção para que haja uma mudança da conduta populacional que venha a desencadear 

uma boa aceitação da testagem rápida. CONCLUSÃO: A não aceitação da testagem rápida ainda está alocada 

a historicidade do vírus HIV, visto que deste a sua descoberta muitos preconceitos e desinformação ocorreram, 

inclusive referente a sua forma de transmissão, com a educação em saúde promovida pelos profissionais e o 

bom uso do meio de comunicação foi possível minimizar a falta de conhecimento sobre a temática HIV, porém 

ainda encontra-se pessoas com escassez de conhecimento ao que se refere HIV/Aids e testes rápidos. Com este 

estudo, podemos reafirmar a importância do enfermeiro, pois o mesmo aparece como protagonista em tais 

ações, os testes são realizados pela enfermagem, bom como o aconselhamento e ainda faz parte das atribuições 

promover a saúde por meio da educação em saúde.   

Palavras-chave: Sorodiagnóstico de AIDS. Recusa de participação. Saúde pública.  
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CUIDADOS NUTRICIONAIS NA GRAVIDEZ: estratégias de enfermagem na atenção primária (em 

andamento)  

PENHA, Eline Silva;  

 GAMA, Nathana Vilarins;   

MOURA, Angélica Cristina Lima;   

PASSOS, Lidyanne Cardoso;  

Introdução: A gestação é um período de mudanças na vida da mulher, entre elas físicas, psicológicas e sociais. 

A mulher pode se tornar mais sensível e emotiva nesta fase da vida e precisa receber orientações eficientes 

para tornar o período gravídico mais tranquilo para si e para a família. Dentro desse contexto, o pré-natal é 

essencial para que a mulher se prepare para ser mãe, e é por meio das consultas e outras ações desenvolvidas 

no âmbito da estratégia da saúde da família (ESF) que a gestante é acompanhada quanto ao desenvolvimento 

de sua gestação e as condições do bebê. Dessa forma, a assistência da equipe de saúde pode ser considerada 

como uma ferramenta para a prevenção de complicações clínicas e obstétricas no decorrer da gestação e do 

parto. A enfermagem tem uma importância fundamental em relação ao pré-natal, o cuidado com a gestante 

desenvolve um papel como a orientação acompanhada de consulta, a coleta dados vitais, das medidas 

antropométricas, alimentação adequada, um acompanhamento contínuo para tirar todas as dúvidas possíveis. 

Assim, o profissional, com essas ações faz seu trabalho com eficácia, com responsabilidade e ética, 

resguardando a gestante de negligência, imperícia e imprudência. Possibilitando um relacionamento de 

confiança entre ambas as partes e proporcionado assim, uma gravidez mais segura. Objetivos: Verificar na 

literatura quais são as estratégias de enfermagem no cuidado nutricional durante a gravidez na atenção 

primária. Métodos: Trata- se de uma pesquisa de revisão tipo integrativa, e bibliográfica com base em pesquisa, 

junto a livros, artigos e periódicos, publicados por diversos autores que abordam a temática estudada. A revisão 

da pesquisa integrativa da literatura tem o objetivo de fazer uma síntese de estudo voltada de forma organizada 

e ampla. Caracteriza-se integrativa por fornecer um leque de possibilidades de informações direcionados a um 

assunto, um aparato de conhecimento, assim o pesquisador pode optar a fazer uma revisão integrativa com fins 

distintos. Resultados esperados: Apresentar a importância dos cuidados nutricionais e estratégias de 

enfermagem no período gestacional. Palavras-chave: Saúde da mulher. Pré-natal. Cuidados nutricionais na 

gestação.   
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AVALIAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA EM ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA E QUALIDADE DE 

VIDA EM IDOSOS RECUPERADOS DA COVID-19 NA ZONA RURAL DE COROATÁ-MA.  

CORRÊA, Jéssica Araújo;  

CHAVES, Pedro Henrique Nascimento;  

SILVA, Francisco Mayron de Sousa e;  

INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, pertencente a uma família 

Coronaviridae cujos vírus infectam os animais e, com poucas exceções, podem infectar os humanos. O 

primeiro caso da COVID-19 surgiu em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan — China, trata-se de um vírus 

resistente e de fácil transmissão que afeta principalmente o aparelho respiratório, provocando Síndrome 

Respiratória Aguda (SARS). Pode agir de diferentes modos no organismo, sendo desde casos totalmente 

assintomáticos até casos graves que levam ao óbito. OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo avaliar 

o nível de dependência nas atividades de vida diária e qualidade de vida em idosos recuperados da covid-19 

na zona rural de Coroatá – MA. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo transversal e descritivo 

com abordagem quantitativa, com recolha de dados por meio de um questionário aplicado aos pacientes idosos 

outrora acometidos por COVID-19 assistidos pelo Centro de Saúde Bacabal dos Vianas – Zona Rural de 

Coroatá – MA. DESFECHO: O presente estudo espera reunir informações sobre a COVID-19 em relação aos 

idosos, além de levantamentos sobre o nível de independência e qualidade de vida em idosos recuperados da 

doença, através da aplicação de instrumentos avaliativos como o questionário Short Form 36 (SF-36) e escala 

de Katz.   

Palavras-Chave: Idosos. COVID-19. Qualidade de Vida. Funcionalidade. Fisioterapia.  
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A MÚSICA COMO CONTRIBUINTE PARA O PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO DA  

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

JESUS, Annatyla Karolyne Alves da Silva;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda a música como ferramenta contribuinte na educação infantil, 

enfatizando a sua inclusão no cotidiano escolar, a qual  possui como o maior desafio fazer com que esta, na 

educação, não esteja ligada somente ao manuseio de instrumentos e canções descontextualizadas, tornando-se 

necessária a compreensão do valor da disciplina arte na educação como componente colaborador no 

desenvolvimento da alfabetização, o que auxilia a formação do senso crítico, afetivo e social. Assim, despertase 

a curiosidade da criança para a descoberta do novo e, por meio do lúdico, prioriza sua identidade, autonomia 

e potencial criativo. OBJETIVOS: objetiva-se através da pesquisa analisar como a música pode contribuir 

para o desenvolvimento das crianças na educação infantil, que com base em concepções teóricas, buscou-se 

compreender o que essa pode proporcionar de positivo nas crianças e observar como é aplicada nas atividades 

pedagógicas mediante o entendimento dessa como forma de interação e auxílio no desenvolvimento infantil. 

MÉTODOS: utilizou-se incialmente de investigações bibliográficas, método qualitativo e abordagens 

descritivas e explicativas, foram aplicados questionários com perguntas subjetivas a professores e supervisora 

do turno matutino, juntamente com a gestora geral do Jardim de Infância Pingo de Gente, localizada na rua da 

Palmeirinha s/n, no bairro Engenho na cidade de Pedreiras- MA. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Portanto, 

percebeu-se que as educadoras têm a compreensão da importância da música no cotidiano escolar, mas há a 

necessidade de ação de projetos e formação continuada para melhorar a didática dos docentes e seu ambiente 

escolar juntamente com a aquisição de instrumentos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Logo, mediante à análise, 

é imprescindível o aperfeiçoamento dos educadores, a partir de cursos de formação continuada, com o intuito 

de inserir novas metodologias e inclusão de projetos interdisciplinares, contendo um espaço amplo e lúdico 

para o auxílio das atividades desejadas.  

Palavras-chave: Música. Crianças. Desenvolvimento. Educação.   

  

  

A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NA  
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PERSPECTIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

CRUZ, Isabela Emanuela Cantanhêde da;  

CRUZ, Willyane de Andrade;  

INTRODUÇÃO: As doenças crônicas compõem o agrupamento de condições crônicas que 

demandam tratamento contínuo com acompanhamento constante e prognóstico incerto com 
necessidade de cuidado permanente durante um período de longa ou indefinida duração. A religião e 

a espiritualidade são recursos que auxiliam as famílias de crianças e adolescentes a enfrentar o 
adoecimento por uma condição crônica, porque ela pode ajudar a encontrar sentido e conforto neste 

percurso tão delicado, seja ele no processo de condições de adoecimento e/ou cura. A religião é 
considerada um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos projetados para facilitar a 

proximidade com o sagrado ou transcendente (Deus, místico, poder mais alto ou verdade 
suprema/realidade) que surge a partir de um grupo de pessoas com crenças e práticas comuns. 

OBJETIVOS: Compreender a influência da religião no enfrentamento das doenças crônicas na 

perspectiva de crianças e adolescentes hospitalizadas com diagnóstico de câncer, diabetes mellitus 
tipo 1 e fibrose cística. MÉTODOS: Trata-se de estudos de abordagem qualitativa, desenvolvido na 

unidade pediátrica oncológica de uma instituição pública do interior paulista. Os dados foram 
coletados com 35 crianças e adolescentes hospitalizadas com diagnóstico de Câncer, Diabetes 

mellitus tipo 1 e Fibrose cística, com experiência da doença de no mínimo três meses, por meio de 
entrevista semiestruturada com apoio de fotografias para estimular a comunicação com os 

participantes. Este estudo teve aprovação do comitê de ética em pesquisa com seres humanos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os resultados apresentam três categorias: encontra força e apoio 

na relação com o divino, religião como fonte importante de significado e prática religiosa como 

promotora de bem-estar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo tem potencial para contribuir 
com os enfermeiros e demais profissionais de saúde, a medida que reconhece a importância das 

crenças e práticas religiosas para enfrentamento da doença crônica na infância e adolescência.  

Palavras-Chave: Enfermagem Pediátrica. Doença Crônica. Criança. Adolescente. Religião.  
  

A SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA LINHA DE FRENTE Á  
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ASSISTÊNCIA DE PACIENTES COM COVID-19  

ALMEIDA, Antonia Mylene Sousa;  

LIMA, Kauana Pinto;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma infecção causada pelo novo coronavírus que está associado a síndrome 

respiratória aguda grave/SARS, no qual desencadeou uma pandemia que atualmente está sendo a maior 

problemática e emergência de saúde. OBJETIVOS: Cogitar sobre a saúde mental e os fatores que 

proporcionam o sofrimento emocional dos profissionais de enfermagem em circunstância da pandemia do 

covid-19. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa através de um levantamento 

de dados através de 3 bases que comungam da temática em enfermagem, Scielo, Medline e Lilacs. Foram 

utilizados os descritores: Enfermagem, Pandemia, Coronavírus, saúde mental. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Os resultados foram compostos por 5 artigos científicos, de cunho nacional e internacional. Os 

estudos trazem como foco as fragilidades encontradas no cotidiano de trabalho dos profissionais de 

enfermagem, nas quais estão incluídas as más condições de trabalho, sobrecarga física e mental, ansiedade, 

estresse, medo, baixa remuneração e ausência de equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para o 

enfrentamento a essa situação, interferindo na saúde desses trabalhadores. Alerta-se diante desta pandemia, 

para os impactos que ela vem a causar, dentre eles pode-se citar, principalmente, a saúde mental dos 

profissionais que correm o risco de desenvolver a síndrome de Burnout, desencadeada através do medo, da 

insegurança e a preensão com o avanço da doença. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Contudo, esse contexto 

vivenciado traz diversos impactos que afetam consideravelmente a saúde mental desses profissionais. Portanto 

é necessário que intervenções especificas sejam tomadas precocemente e os profissionais de enfermagem 

sejam atendidos diante de suas inquietações, afim de intervir no adoecimento mental e na prevenção de 

complicações mentais já existentes, visto que a regressão da pandemia depende disso, assim como uma 

assistência de qualidade aqueles que necessitam.  

Palavras-Chave: Enfermagem. Pandemia. Coronavírus. Saúde Mental.  

   
PRÉ-NATAL DO PARCEIRO E O ENVOLVIMENTO DO HOMEM NO CICLO GRAVÍDICO  
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MORAES, Jairo de Sousa;  

ANJOS, Maria Evane Avelino dos;  

CRUZ, Hellen Ruth Silva de Moura;  

ARAÚJO, Francisca Bezerra;  

SOUZA, Ediuene da Costa;  

INTRODUÇÃO: A importância da área da Enfermagem em ser estratégica neste processo de construção da 

paternidade ativa com envolvimento do pré-natal na sociedade, também promove o engajamento do 

planejamento reprodutivo e familiar, no acompanhamento do pré-natal, nos momentos do parto de sua parceira 

e nos cuidados no desenvolvimento da criança, com a possibilidade real de melhoria na qualidade de vida para 

todas as pessoas envolvidas e vínculos afetivos saudáveis. Em questão, estes pais precisam ser esclarecidos 

com relação aos seus direitos e deveres. OBJETIVOS: O presente estudo traz como objetivo discutir a 

participação efetiva da figura paterna com sua fundamental importância durante o pré-natal e puerpério e os 

impactos benéficos na saúde familiar, reforçando à tríade pai-mãe-filho na assistência de enfermagem durante 

as consultas do pré-natal e puerpério nos serviços de saúde por meio de evidências cientificas. MÉTODOS: 

Optou-se pelo método de revisão bibliográfica de abordagem integrativa de caráter descritivo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com base nos estudos encontrados de 80 artigos, destes 15 artigos 

selecionados oficialmente por estarem diretamente relacionados ao tema proposto, foi possível extrair os 

pontos de maiores evidências científicas de cada artigo, seguida da compilação dos resultados referentes a 

temática sendo realizada buscas avançadas nas bases de dados indexadas como SCIELO, MEDLINE, LILACS,  

BDENF e BVS, lançadas no período entre 2009 a 2019, na linguagem portuguesa. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Por fim ratificamos que esta pesquisa apresenta fatores significativos, na demonstração da realidade 

relacionada a participação efetiva do pai no pré-natal o que ainda é uma realidade pouco presente. A presença 

paterna é de suma importância para uma melhor qualidade do pré-natal, para tal há uma necessidade maior da 

elaboração de estratégias para alcançar este público, o que se caracteriza como grande desafio para os 

profissionais Enfermeiros das Estratégias Saúde da Família/ESF.  

Palavras chave: Cuidado Pré-Natal. Enfermagem. Paternidade Ativa.   

  
BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A ÁREA EMOCIONAL DE ALUNOS DO  

COLÉGIO SÃO FRANCISCO EM PEDREIRAS-MA  
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SILVA, Ravilla Rafaelly Rodrigues da;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: Atualmente é notável uma grande preocupação em relação a qualidade de vida de crianças 

e adolescentes. Nesse contexto, o presente estudo visa demonstrar os benefícios do exercício físico sobre área 

emocional do educando. Dentre as abordagens da pesquisa encontra-se uma análise sobre as problemáticas 

atreladas a depressão e ansiedade, evidenciando maneiras alternativas para prevenção e tratamento. Surge 

então o questionamento sobre quais são os verdadeiros benéficos dos exercícios físicos e como podem ajudar 

na prevenção e tratamento de problemas emocionais como ansiedade e depressão. Desse modo, a temática 

justifica-se pela necessidade de lidar com as dificuldades da área emocional. OBJETIVOS: Identificar os 

benefícios do exercício físico sobre a área emocional do educando, analisar as consequências da falta de 

exercícios e compreender como a ansiedade e depressão podem vir a ser prevenidas ou amenizadas. 

MÉTODOS: Em síntese, utilizou-se de investigações bibliográficas por conter informações antes publicadas 

como livros, revistas e artigos de autores conceituados no assunto para uma maior coesão das ideias 

estruturantes do estudo. A pesquisa também se constitui como de caráter descritivo, explicativo e qualitativo. 

Também foram aplicados formulários com a psicóloga e professora de Educação Física do Colégio São 

Francisco. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Conclui-se que a depressão é constituída como um distúrbio 

mental e possui diversas causas, podendo ser de fatores genéticos, psicológicos e ambientais. Foi possível 

constatar que os exercícios físicos podem estimular a socialização do indivíduo, serve como uma alternativa 

de cura natural aos vícios cotidianos e permite o desenvolvimento de competências éticas, afetivas e também 

cognitivas importantes para vida do indivíduo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Contudo, é notório a 

necessidade de práticas regulares de exercícios físicos em ambiente escolar como forma de prevenção e 

tratamento de problemáticas advindas de área emocional do educando.  

Palavras- chave: Exercício Físico. Emocional. Ansiedade.  Depressão.  

  

  

  

MUSICOTERAPIA COMO ALTERNATIVA TERAPEUTICA PARA PESSOAS COM SINDROME  
DE DOWN: Revisão integrativa de literatura  
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SOUZA, Lucas Oliveira de;  

MIRANDA, Cleidiana Gomes Andrade;  

MORAIS, Flávia Queiroz de   

MORAES, Jairo de Sousa;  

AVELINO, Maria Evane dos Anjos;  

PASSOS, Lidyanne Cardoso;  

INTRODUÇÃO: A música é uma combinação de sons rítmicos, harmônicos e melódico, utilizada por muitos 

povos ao longo da história. Define-se musicoterapia como um processo sistemático de intervenção que ajuda 

na promoção da saúde do cliente por meio de experiências musicais. O uso desta terapia melhora a relação de 

comunicação, expressão, organização, aprendizagem e mobilização, atingido um melhor efeito terapêutico, no 

sentido de alcançar necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. OBJETIVOS: Analisar 

como a musicoterapia contribui no tratamento terapêutico de pessoas com síndrome de Down. MÉTODOS: 

A metodologia ultilizada na realização desse estudo foi á pesquisa bibliográfica e as informações para obtenção 

do dados foi necessário realizar a busca de referencial teórico por meio de livros, periódicos, revistas, sites, 

para alcançar os objetivos propostos, as bases de dados investigadas foram LILACS(literatura latino americana 

e do caribe em ciências da saúde) e BDENF( base de dados de enfermagem), e outros. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Por meio da busca eletronica realizada foram localizados 110 estudos. Desse total, 31 estudos 

foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão e 26 excluidos por repetição, sendo 

préselecionados 57. Após a leitura na integra configurou-se a amostra deste estudo o total de 14 artigos. Os 

estudos selecionados foram identificados como E1 a E14. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante à análise dos 

dados coletados por meio da pesquisa bibliográfica constatou-se que com o passar dos anos, a música foi 

deixando de ser apenas um hobby e se transformando em recurso terapêutico. Por isso, é possível compreender 

que sua estrutura é bastante rica e, possivelmente, capaz de acessar vários contextos. Com a evolução na forma 

de tratar e intervir no desenvolvimento dos pacientes, estudos desenvolveram a musicoterapia.  

Palavras-Chave:Musicoterapia. Musica. Síndrome de Down. 
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CUIDADO A SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO  

AUTISTA: a participação da família como estratégia para interação social   

CRUZ, Hellen Ruth Silva de Moura;  

ARAÚJO, Francisca Bezerra;  

MORAES, Jairo de Sousa;  

ANJOS, Maria Evane Avelino dos;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista TEA são marcados por diferentes condições, ao observar 

as crianças pode-se ver algumas mudanças no seu desenvolvimento neurológico, podendo analisar 

características importantes no diagnóstico das doenças. As crianças com o diagnostico clinico elas costumam 

ter dificuldades de se comunicar com as pessoas no meio social e comunitário, obtendo o isolamento social 

por não ter o domínio da linguagem e consequentemente a família, que por sua vez devem se adaptar com todo 

esse processo de convivência e deficiência desta criança. Uns dos problemas que dificultam essa interação são 

os comportamentos repetitivos, com isso todas essas características do TEA, no entanto está trazendo 

problemas familiares. OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo de demonstrar qual a contribuição 

da família como medida socioafetiva para inclusão social e comunitária da criança autista. Além de abordar os 

contextos envolvidos na saúde mental de crianças com transtorno de espectro autista; discutir as questões 

socioafetivas no âmbito familiar; e apontar as orientações e os meios de contribuição dos profissionais de saúde 

para auxílio na saúde mental. MÉTODOS: A metodologia foi abordada por meio de uma pesquisa de revisão 

bibliográfica com abordagem integrativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para coleta de dados, utilizou-se 

as bases de dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde), Scielo 

(Scientific Eletronic Library OnLine) e obteve-se de acordo com critérios pré-estabelecidos o número de 11 

publicações para a revisão integrativa proposta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a família tem 

o principal papel fundamental de acolher, reestruturar, e adequar o meio da social da criança com TEA, por 

processos de cuidados gradativos com a necessidade de manter com a delicadeza em seu devido tempo e 

agilidade havendo carinho e afeto, paciência e dedicação envolvendo a criança e trabalhando em seu 

desenvolvimento, criando novas fases de aprendizado e maneiras para seres felizes ao vê-lo crescer nos 

caminhos que estão trilhando.  

Palavras chave: Autismo. Transtorno do Espectro Autista. Integração. Família.  
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TRABALHADORES DA SAUDE E O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (em 

andamento)  

SILVA, Anna Beatriz Lima;  

SILVA, Tauanna dos Santos;  

SOUZA, Ediuene Costa;  

INTRODUÇÃO: Pandemia qualquer acontecimento capaz de alcançar toda a população, e o seu conceito 

moderno é o de uma epidemia de grandes proporções, que se espalha a vários países, em mais de dois 

continentes, aproximadamente ao mesmo tempo, como foi a Gripe Espanhola, a Influenza H1N1 e, a mais 

recente, do COVID-19, a maior mobilidade e o número de viagens realizado em todo o planeta são a principal 

causa pela qual uma pandemia pode ser desencadeada. Desde o início do atual surto de coronavírus 

(SARSCoV-2), causador da Covid-19. OBJETIVOS: Demonstrar problemas de saúde mental referidos pelos 

profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente durante a pandemia da covid-19. MÉTODOS: 

A pesquisa tratar-se-á de uma revisão bibliográfica elaborada com base em material já publicado, o que inclui 

livros, artigos, dissertações, jornais, revistas para reunir um grande número de estudos e com isso ter uma 

maior cobertura acerca do tema em questão, será uma revisão do tipo integrativa pois permite unir estudos de 

metodologias diversas ampliando o conhecimento sobre o conteúdo proposto. RESULTADOS 

ESPERADOS: Identificar possíveis problemas e agravos relacionados aos profissionais de saúde que atuaram 

na linha de frente da covid-19.  

Palavras-Chave: Covid-19. Coronavírus. Pandemia. Trabalhadores da saúde. Saúde Mental.  
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AS PORTAS ESTÃO ABERTAS? visibilidade e acesso da população LGBTI+ na atenção primária à  

saúde (em andamento)   

ROLINS FILHO, José de Souza;  

SILVA, Kecyjanne Santos da;  

SILVA, Aritana Uchôa da;  

PESSOA, Vitória Karollynny;  

SOUSA, Iderlania Maria de Oliveira;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: A atenção primária é definida como o primeiro contato do usuário, caracterizando-se como 

a porta de entrada para toda a população, tornando-se notório as especificidades e diversidade das demandas 

existentes, em meio a essa realidade é indispensável que as equipes de saúde sejam qualificadas. Nessa 

perspectiva, a diversidade populacional de acesso aos serviços básicos de atenção à saúde engloba diversas 

populações com especificidades, entre elas esta pesquisa dá destaque a população LGBTQI+. Dessa forma o 

presente estudo busca despertar o interesse do profissional de enfermagem sobre a temática, para que estejam 

aptos a receber essa população com respeito e dignidade respeitando seus direitos e particularidades. 

OBJETIVOS: Conhecer a visibilidade e o acesso da população LGBTQI+ na atenção primária nos serviços 

de saúde pública. MÉTODOS: Para atender a proposta do estudo, foi elaborada uma pesquisa de natureza 

exploratória, transversal, com uma abordagem quantitativa realizada na modalidade de pesquisa de campo. A 

pesquisa será realizada a nível de abrangência nacional, por meio virtual de participação, sendo disseminada 

pelas redes sociais, afim de atingir o maior número de pessoas pertencente a população LGBTI+. A polução 

que será abordada para a pesquisa será constituída por indivíduos que se reconhecem, gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis ou transexuais (LGBTI+), que utilizam ou já utilizaram os serviços de saúde pública da 

atenção primária. O instrumento da pesquisa será realizado por meio de um questionário com 18 perguntas 

fechadas de múltipla escolha e de escala. RESULTADOS ESPERADOS: Identificar as principais 

dificuldades relacionadas ao acesso e a visibilidade direcionadas para a população LGBTI+ na atenção primária 

à saúde, desta maneira contribuindo para a melhora da qualidade da assistência prestada e de proporcionar 

capacitação de profissionais com um olhar mais amplo e sem julgamento.   

Palavras-Chave: Atenção primária. População LGBTI+. Sexualidade. Usuário.  
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AVALIAÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS 

DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM UMA IES NO ESTADO DO MARANHÃO  

BRITO, Marcus Winicius Mesquita de;  

AMORIM, Eva Mara Uchôa;  

CAVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: As metodologias ativas de ensino-aprendizagem constituem um conjunto de técnicas 

pedagógicas que proporcionam a construção de conhecimento crítico-reflexivo, onde o educando tornase 

protagonista no desenvolvimento desse conhecimento, de modo a obter  sabedoria e autonomia para 

refletir sobre fatos reais que possam ocorrer em seu meio e que exigem tomada de decisão e onde o 

docente adentra com a importante função de guiar e dar suporte ao estudante durante o percurso 

acadêmico para o alcance de seus objetivos. OBJETIVOS: Analisar como os acadêmicos de 

enfermagem avaliam a utilização de metodologias ativas em seu processo educacional em uma IES no 

estado do Maranhão. MÉTODOS: Com tipo de estudo quantitativo, exploratório do tipo survey, a 

pesquisa foi desenvolvida em uma IES na cidade de Pedreiras-MA, com acadêmicos de Enfermagem, 

que responderam a um questionário eletrônico composto por questionamentos objetivos. A amostra foi 

de 109 estudantes. Aprovado pelo CEP através do Parecer nº 4.255.909. Os dados foram apresentados 

em tabelas e gráficos, contendo número inteiro e porcentagem proporcional. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: 49,5% (54) avaliam de maneira boa a aplicação dessas metodologias no curso, para 

34,9% (38) é ótima, 12,8% (14) acham regular, 1,8% (2) dizem ser ruim e 0,9% (1) acredita ser péssima. 

O resultado demostrou haver uma percepção positiva por parte desses estudantes, tendo em vista o 

elevado número de respostas que avaliaram essas práticas inovadoras de ensino-aprendizagem de 

maneira boa e ótima. CONSLUSÃO: Foi possível observar e perceber o quão importante e 

indispensável são as metodologias ativas para a formação do acadêmico de enfermagem, visto que, essas 

novas abordagens metodológicas apresentam como objetivo principal a centralização da aprendizagem 

no aluno, permitindo que ele adquira a autonomia necessária para estar buscando novos conhecimentos, 

afim de desenvolver senso crítico e ser capaz de refletir sobre as situações vivenciadas no mundo real.  

Palavras chave: Estudantes de Enfermagem. Ensino. Enfermagem.  
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MULHERES NO EJA: Um estudo sobre os motivos de abandono e retorno das mulheres na 

Unidade de Ensino São Vicente de Paula em Trizidela do Vale - MA  

SANTOS, Maria Milena Aguiar dos;  

SOUSA, Erliene dos Santos;  

INTRODUÇÃO: A inserção das mulheres na escola, bem como no EJA é algo muito recente, não sendo 

ainda essa presença uma garantia de permanência delas no EJA. Conhecer essas mulheres, e saber os 

motivos de abandono e retorno para o sistema escolar pelo EJA, na Unidade de Ensino São Vicente de 

Paula, é um fator muito importante para se ter uma percepção maior dos fatos. OBJETIVOS: Objetivase 

conhecer as condições e realidades dessas mulheres que frequentam o EJA, discorrendo os principais 

motivos que contribuíram para o retorno escolar, e expondo as diversas situações que as fizeram evadir 

da escola em anos anteriores, assim como, saber seus objetivos futuros. MÉTODOS: Utilizou-se de 

investigações bibliográficas sobre Educação de Jovens e Adultos no Brasil, enfatizando a presença do 

sexo feminino no EJA. Teve sua sustentação em pesquisa com abordagem quantitativa e qualitativa, 

iniciando-se do estudo e posteriormente, na pesquisa feita diretamente com as alunas da Unidade de 

Ensino São Vicente de Paula. Parte da pesquisa aborda o início e desenvolvimento da Educação no 

Brasil, assim como, da Educação de Jovens e Adultos e seus entraves vividos, um breve histórico da 

exclusão das mulheres no sistema educacional e a relação das Mulheres com o EJA. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: De forma subsequente a pesquisa apresenta os dados resultantes do estudo feito, através 

de questionário aplicado com as mulheres que estudam no EJA na Unidade de Ensino São Vicente de 

Paula, na qual o resultado apresenta os reais motivos que fizeram as mulheres se evadirem da escola, 

bem como retornar através do EJA, onde os principais objetivos se caracterizam, como busca de 

emprego, oportunidades, ajuda no sustento da familiar e ser exemplo para os filhos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A presente pesquisa é de grande valia, pois retrata a realidade de 

mulheres, com bases nos estudos bibliográficos e opinião direta destas, o estudo tem sua relevância 

social baseado nos precedentes, pois possibilita tomadas de decisões e atitudes vindas da escola e das 

comunidades, para que garantam a permanência e eficiência das estudantes no EJA.  

Palavras chaves: EJA. Mulheres. Motivo. Abandono. Retorno.  
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CIDADANIA DE PAPELÃO: O desafio de viver sem a proteção de uma casa e a efetivação de direito 

a saúde para a população em situação de rua.  

COSTA, Anabela Almeida;  

OLIVEIRA, Aryelle Brasil de;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

Morar nas ruas não é uma condição fácil, tem que se lidar com uma série de questões que afetam a vida 

dessas pessoas, como violência, falta de saneamento básico, higiene e alimentação, situações essas 

agravadas pela negação dos direitos desta população, e baixa oferta de políticas públicas direcionadas. 

O objetivo deste trabalho é conhecer as experiências e os desafios enfrentados por moradores de rua da 

cidade de Pedreiras - MA para alcançar o acesso ao direito civil da saúde analisar o discurso do público 

alvo potencializando suas vivências e buscas pelo acesso a saúde pública, investigar a trajetória pela 

busca de atendimento junto aos serviços de saúde contrastar o tipo de atendimento ofertado por 

profissionais da saúde no âmbito de pessoas sem moradia. A pesquisa se deu pelo método qualitativo, 

descritivo por meio de uma pesquisa de campo. A população estudada para a realização desta pesquisa 

foi composta por pessoas vivendo em situação de rua na cidade de Pedreiras-MA, pessoas nas quais não 

possuem residência e se fizerem presentes no local do estudo no período de coleta de dados, onde foram 

convidados para serem voluntários e logo após ouvidos para se obter os relatos sobre seu dia a dia, 

experiências e busca ao atendimento à saúde. Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados já 

estão na rua há bastante tempo, motivados pelo próprio desejo, pautados principalmente no uso de 

drogas. Os resultados apontam ainda que os mesmos não possuem o costume de frequentar unidades de 

saúde, e somente em estado de emergência vão a hospitais. Os dados mais impactantes quanto aos 

aspectos da saúde da população de rua estão no fato de estes não receberem acesso a serviços de atenção 

básica, pois não revelaram ter recebido qualquer assistência em seu ambiente de vivência, e nem ao 

menos o estímulo para ida ao serviço. Conclui-se que apesar de já existirem políticas públicas específicas 

para assistência à saúde à população de rua, ainda é necessário que os poderes repensem a forma de 

acesso efetivo, pois em pequenas cidades como a que foi usada nesta pesquisa acabam por não ter 

estrutura para ofertar uma serviço digno a está população, falta qualificação e senso de acessibilidade.  

Palavras chave: Saúde Pública. População de rua. Acesso a saúde.  
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TELEMONITORAMENTO FISIOTERAPÊUTICO: uma estratégia de atenção integral à saúde 

das gestantes 

SANTANA, Geísa de Morais;  

ALVES, Nágila Silva;  

TAJRA, Ingrid;  

FORTALEZA, Lílian Melo de Miranda;  

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS), em março de 2020, declarou pandemia 

devido ao COVID-19. Diante desse cenário, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 

(COFFITO) regulamentou o telemonitoramento meio da RESOLUÇÃO Nº 516, de 20 de março de 2020. 

A atuação da Fisioterapia durante a gravidez consiste na humanização da assistência obstétrica e auxílio 

durante as adaptações orgânicas que interferem na qualidade de vida. Então, a telessaúde pode se 

configurar como um canal eficaz para aconselhamento, educação e instruções de exercícios (HAINES; 

BERNEY, 2020). OBJETIVO: Relatar a experiência do telemonitoramento de Fisioterapia com as 

gestantes do território de abrangência da Residência. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva, 

com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência vivenciado a partir do Telemonitoramento de 

Fisioterapia com 16 gestantes, realizado no período de Junho a Dezembro de 2020. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: O telemonitoramento ocorreu de forma assíncrona, ou seja, os materiais 

(vídeos/cartilhas) eram enviados pelo grupo do Whatsapp semanalmente e após o envio dos materiais, 

os participantes davam o seu feedback sobre as atividades e temáticas abordadas, proporcionando assim 

um espaço de diálogo entre todos os sujeitos envolvidos para a troca de saberes e criação de vínculos, 

dessa forma atuando na prevenção e redução dos agravos decorrentes  
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MORBIMORTALIDADE MATERNA NO BRASIL POR ABORTO PROVOCADO: Uma revisão  

integrativa  

CUNHA, Tagla Maria Quadro;  

FELIX, Érica da Silva;  

SÁ, Fernanda Rodrigues de;  

XAVIER, Francisca Barbara do Nascimento; 

RIBEIRO, Juliana Maria Silva Brandão;  

INTRODUÇÃO: O aborto provocado no Brasil é considerado crime, exceto em três situações: nos casos em 

que o feto oferece risco de vida para a mãe, em situações de estupro e em casos de antecipação terapêutica de 

parto quando há diagnóstico de anencefalia. Levando-se em consideração a criminalização do aborto, há uma 

subnotificação dos dados de abortos induzidos devido às relações éticas, morais e religiosas envolvendo 

conflitos acerca da ilegalidade do aborto, o que ocasiona omissão dos verdadeiros fatos, tais como informações 

sobre a morbimortalidade materna decorrente da prática insegura do aborto provocado. OBJETIVOS: 

Dimensionar a morbimortalidade materna decorrente de aborto provocado no Brasil, bem como o impacto na 

vida dessas mulheres. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa de literatura que teve suas 

buscas nas bases de dados SciElo, BVS, PUBMED e BIREME de artigos publicados de janeiro de 2010 a junho 

2020. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise dos 12 artigos incluídos no estudo permitiu identificar 03 

categorias relevantes (morbimortalidade, morbidade e mortalidade materna decorrentes de aborto provocado 

no Brasil). É visível a consonância entre os autores ao destacarem o aborto como uma das principais causas de 

morbimortalidade materna, principalmente decorrentes de práticas inseguras. Nos últimos anos foi observada 

uma redução da morbimortalidade decorrente do abordo, em função da substituição de práticas mais invasivos 

para os métodos menos invasivos, como a administração de medicamentos farmacológicos, utilizados para a 

interrupção da gravidez. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A mortalidade materna requer um levantamento das 

questões emergentes que assombram esse público, com investimento nos atendimentos e assistência dos 

serviços de saúde voltados para essas mulheres, com o objetivo de mudar o contexto atual de complicações e 

óbitos maternos por abortamentos inseguros.  

Palavras-Chave: Aborto induzido. Aborto provocado. Morbidade. Mortalidade Materna. Brasil  
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RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA  

FEMININA  

DAMASCENO, Monik Cavalcante;  

MOREIRA, Rayele;  

INTRODUÇÃO: A incontinência urinária (IU) é definida como a perda involuntária de urina, causando 

impacto negativo na vida das mulheres acometidas, modificando seu comportamento diário, impondo lhes 

restrições e comprometendo seu convívio social. OBJETIVOS: Identificar na literatura quais recursos 

fisioterapêuticos utilizados no tratamento de mulheres com incontinência urinária. MÉTODOS: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica realizada na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde em que foram utilizados 

artigos indexados em LILACS, BDENF e MEDLINE, através da string de busca: urinary incontinence AND 

physiotherapy. Como critérios de inclusão utilizou-se: texto completo, artigos disponíveis na íntegra, artigos 

publicados nos últimos cinco anos, idioma inglês. Como critérios de exclusão: artigos duplicados, dissertações, 

teses e anais de congresso. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Na seleção foram encontrados 87 artigos e 

destes, apenas seis compuseram a amostra final, de acordo com os critérios de elegibilidade. Destacou-se em 

três artigos exercícios cinesioterapêuticos, proporcionando melhora no fortalecimento do assoalho pélvico e 

maior controle da perda urinária. Além disso, evidenciou-se o biofeedback e Método Pilates como recursos 

capazes de reduzir a frequência das perdas urinárias e melhorar a força das fibras rápidas do assoalho pélvico. 

A realização de treinamento dos músculos do assoalho pélvico associados a exercícios de mobilidade pélvica, 

alongamento, fortalecimento e relaxamento, também reduziram a perda urinária. A utilização de 

eletroestimulação e bandagem também foram identificadas na literatura como recursos que podem ser usadas 

no tratamento de mulheres com incontinência urinária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que a 

fisioterapia traz uma variedade de recursos utilizados para o tratamento de mulheres com incontinência urinária 

em que são eficazes para redução das perdas urinárias, impactando positivamente na qualidade de vida das 

mulheres.  

Palavras-Chave: Incontinência urinária. Mulheres. Fisioterapia.  
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PRÉ-NATAL DO PARCEIRO E O ENVOLVIMENTO DO HOMEM NO CICLO GRAVÍDICO  

MORAES, Jairo de Sousa;  

ANJOS, Maria Evane Avelino dos;  

CRUZ, Hellen Ruth Silva de Moura;  

ARAÚJO, Francisca Bezerra;  

SOUZA, Ediuene da Costa;  

INTRODUÇÃO: A importância da área da Enfermagem em ser estratégica neste processo de construção da 

paternidade ativa com envolvimento do pré-natal na sociedade, também promove o engajamento do 

planejamento reprodutivo e familiar, no acompanhamento do pré-natal, nos momentos do parto de sua parceira 

e nos cuidados no desenvolvimento da criança, com a possibilidade real de melhoria na qualidade de vida para 

todas as pessoas envolvidas e vínculos afetivos saudáveis. Em questão, estes pais precisam ser esclarecidos 

com relação aos seus direitos e deveres. OBJETIVOS: O presente estudo traz como objetivo discutir a 

participação efetiva da figura paterna com sua fundamental importância durante o pré-natal e puerpério e os 

impactos benéficos na saúde familiar, reforçando à tríade pai-mãe-filho na assistência de enfermagem durante 

as consultas do pré-natal e puerpério nos serviços de saúde por meio de evidências cientificas. MÉTODOS: 

Optou-se pelo método de revisão bibliográfica de abordagem integrativa de caráter descritivo. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Com base nos estudos encontrados de 80 artigos, destes 15 artigos selecionados oficialmente 

por estarem diretamente relacionados ao tema proposto, foi possível extrair os pontos de maiores evidências 

científicas de cada artigo, seguida da compilação dos resultados referentes a temática sendo realizada buscas 

avançadas nas bases de dados indexadas como SCIELO, MEDLINE, LILACS,  

BDENF e BVS, lançadas no período entre 2009 a 2019, na linguagem portuguesa. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Por fim ratificamos que esta pesquisa apresenta fatores significativos, na demonstração da realidade 

relacionada a participação efetiva do pai no pré-natal o que ainda é uma realidade pouco presente. A presença 

paterna é de suma importância para uma melhor qualidade do pré-natal, para tal há uma necessidade maior da 

elaboração de estratégias para alcançar este público, o que se caracteriza como grande desafio para os 

profissionais Enfermeiros das Estratégias Saúde da Família/ESF.  

Palavras chave: Cuidado Pré-Natal. Enfermagem. Paternidade Ativa.   
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EXPERIÊNCIAS DE MULHERES PRIMÍPARAS ACERCA DO PARTO NORMAL: uma  

metassíntese qualitativa.  

LIMA, Alaine Araújo de;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

MONTE, Brenda Kelly da Silva;  

INTRODUÇÃO: A vivência do parto é um evento único que traz em si sentimentos e emoções, especialmente 

ao se tratar do nascimento do primeiro filho, portanto, a experiência vivida pela mulher nesse momento, ficará 

marcada indelevelmente na sua vida. OBJETIVOS: Analisar as experiências de primíparas acerca do parto 

normal através de um levantamento de estudos qualitativos. MÉTODOS: Pesquisa de revisão sistemática 

pautada na técnica de metassíntase qualitativa, que teve sua busca nas bases de dados LILACS, PubMed, Scielo 

e Google Acadêmico, com emprego dos descritores exatos: parto normal e pesquisa qualitativa e as 

palavraschaves: experiências e primíparas. A seleção dos estudos resultou na inclusão de 9 artigos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O medo e a dor são utilizados como principais expressões para verbalizar 

o que sentiu-se durante a vivência do parto. Quando as mulheres foram recebidas de forma acolhedora e 

atenciosa pela equipe, elas passaram a se sentir mais à vontade e confiantes mesmo em meio ao medo e a 

ansiedade associados ao parto normal. Entretanto, esse tipo de atenção não foi demonstrada em todos os 

estudos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ainda foi possível notar a existência de lacunas na assistência, 

sublinhando uma realidade muitas vezes banalizada de que o parto normal é sinônimo de solidão e sofrimento, 

o que demonstra carência de atualização profissional em relação às práticas e condutas que devem ser adotadas 

para tornar o parir um evento que reluz a força e a coragem da mulher.  

Palavras-Chave: Primíparas. Experiências. Parto Normal.   
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O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO: limites e possibilidades na  

relação professor e aluno  

FRANÇA, Donizete Souza de;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: No ambiente universitário, o professor age como mediador do processo educativo 

ocasionando uma necessidade de interação entre o docente e os acadêmicos. Sendo assim, a problemática da 

pesquisa está pautada em analisar se a interação professor e aluno facilita ou dificulta o processo de 

ensinoaprendizagem no ambiente universitário; identificar se é possível estabelecer um limite de interação entre 

o professor e o aluno na graduação. Tal temática tornou-se necessária, pois o educador, na sua relação com o 

educando, estimula e ativa o interesse do aluno. Não obstante, deu-se a necessidade de se refletir sobre o 

processo de ensino e aprendizagem na graduação. OBJETIVOS: objetiva-se analisar os limites e as 

possibilidades da interação professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem na graduação; ampliar 

reflexões sobre o relacionamento entre professores/alunos e contribuição da relação afetiva. MÉTODOS: Em 

síntese utilizou-se de investigações bibliográficas, estudo de campo realizado na Faculdade de Educação São 

Francisco-FAESF com aplicação de questionário objetivo contendo (12) perguntas direcionado aos (11) 

docentes e questionário objetivo contendo (09) perguntas direcionado a (123) acadêmicos do curso de 

Pedagogia. Os métodos utilizados são de cunho quantitativo com abordagens descritivas e explicativas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que todos os docentes possuem formação que os habilitam 

para a docência no ensino superior como especializações e mestrado. O docente deve conhecer as 

particularidades de desenvolvimento dos acadêmicos, estar sempre estabelecendo critérios de avaliação que 

estejam condizentes com os objetivos do curso, proporcionar aos acadêmicos a oportunidade de demonstrarem 

o que aprendem. Os docentes utilizam de metodologias ativas diversas fortalecendo o protagonismo e 

proatividade dos alunos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Por fim é necessário que os docentes sempre busquem 

estratégias para manter uma boa relação com os acadêmicos e buscarem manter-se sempre atualizados por meio 

de formações continuadas.  

Palavras- chave: Afetividade. Interação. Professor. Aluno. Aprendizagem  
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CUIDADO A SAÚDE MENTAL DAS CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO  

AUTISTA: a participação da família como estratégia para interação social   

CRUZ, Hellen Ruth Silva de Moura;  

ARAÚJO, Francisca Bezerra;  

MORAES, Jairo de Sousa;  

ANJOS, Maria Evane Avelino dos;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista TEA são marcados por diferentes condições, ao observar 

as crianças pode-se ver algumas mudanças no seu desenvolvimento neurológico, podendo analisar 

características importantes no diagnóstico das doenças. As crianças com o diagnostico clinico elas costumam 

ter dificuldades de se comunicar com as pessoas no meio social e comunitário, obtendo o isolamento social por 

não ter o domínio da linguagem e consequentemente a família, que por sua vez devem se adaptar com todo esse 

processo de convivência e deficiência desta criança. Uns dos problemas que dificultam essa interação são os 

comportamentos repetitivos, com isso todas essas características do TEA, no entanto está trazendo problemas 

familiares. OBJETIVOS: O presente trabalho tem como objetivo de demonstrar qual a contribuição da família 

como medida socioafetiva para inclusão social e comunitária da criança autista. Além de abordar os contextos 

envolvidos na saúde mental de crianças com transtorno de espectro autista; discutir as questões socioafetivas 

no âmbito familiar; e apontar as orientações e os meios de contribuição dos profissionais de saúde para auxílio 

na saúde mental. MÉTODOS: A metodologia foi abordada por meio de uma pesquisa de revisão bibliográfica 

com abordagem integrativa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para coleta de dados, utilizou-se as bases de 

dados: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências Sociais e da Saúde), Scielo (Scientific 

Eletronic Library OnLine) e obteve-se de acordo com critérios pré-estabelecidos o número de 11 publicações 

para a revisão integrativa proposta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que a família tem o principal 

papel fundamental de acolher, reestruturar, e adequar o meio da social da criança com TEA, por processos de 

cuidados gradativos com a necessidade de manter com a delicadeza em seu devido tempo e agilidade havendo 

carinho e afeto, paciência e dedicação envolvendo a criança e trabalhando em seu desenvolvimento, criando 

novas fases de aprendizado e maneiras para seres felizes ao vê-lo crescer nos caminhos que estão trilhando.  

Palavras chave: Autismo. Transtorno do Espectro Autista. Integração. Família.  
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 NEFROPATIA E SUA CORRELAÇÃO COM A DIABETES MELLITUS: Uma revisão sistemática.  

SÁ, Fernanda Rodrigues de;  

XAVIER, Francisca Bárbara do Nascimento;  

LEITE, Larissa Cristina Texeira Furtado;  

FÉLIX, Érica da Silva;  

CUNHA, Tagla Maria Quadro;  

INTRODUÇÃO: A diabetes mellitus (DM) é definida em sua fisiopatologia como uma disfunção da atividade 

metabólica que está estreitamente relacionada a múltiplos agravantes como fatores genéticos, ambientais e 

comportamentais que levam ao seu desenvolvimento, a exposição a esses agentes resulta na hiperglicemia 

crônica em consequência da deficiência na eliminação ou até mesmo da inatividade insulínica. OBJETIVO: 

realizar uma análise sistemática da literatura nacional a respeito do surgimento de nefropatia em pacientes 

portadores de Diabetes Mellitus. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica do tipo 

sistemática onde a mesma buscou na literatura disponível, artigos de cunho científico que pudessem fomentar 

a análise proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise dos 7 artigos, identificou que os principais 

fatores que desencadeiam a nefropatia diabética, estão associados ao tempo de diagnóstico, à hiperglicemia 

consequentemente a formação de AGEs (produtos finais da glicação avançada) elevação dos níveis séricos de 

creatinina e de HbA1C, diminuição da TFG (taxa de filtração glomerular) predisposição genética, dislipidemia, 

hipertensão arterial sistêmica, tabagismo, obesidade e mecanismos inflamatórios. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O estudo apontou que as principais medidas de prevenção apresentadas foram o controle de fatores 

associados à gênese e a progressão da nefropatia, além da educação em saúde realizadas pelos profissionais que 

compõem a atenção básica.  

Palavras-Chave: Nefropatia. Diabetes. Prevenção.  
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DAS  

CRIANÇAS  

LIMA, Ester Paiva;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: A Educação Infantil surgiu a partir dos avanços das leis e a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, em que houve a necessidade da criação de locais para cuidarem das crianças enquanto seus pais 

trabalhavam, e posteriormente essas instituições tornaram-se a base da Educação Básica, sendo regidas por 

documentos e leis para sua melhor estruturação. Apesar dessas conquistas, ainda há muitos questionamentos 

em relação a esta etapa educacional, sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem, quais as metodologias 

usadas pelos professores e de que forma a escola está garantindo os direitos de aprendizagens das crianças. Este 

tema se justifica pela necessidade de mostrar qual a real função e importância da Educação Infantil na vida das 

crianças. OBJETIVOS: objetiva-se compreender como ocorre o processo de desenvolvimento e aprendizagem 

nessa fase, e como objetivos específicos pesquisar em fontes bibliográficas, observar o campo de pesquisa, 

como também aplicar questionários com professores e pais, para enfim realizar o levantamento de resultados. 

MÉTODOS: Em síntese utilizou-se de investigações bibliográficas, estudo de caráter qualitativo e quantitativo 

de abordagem descritiva e explicativa, em que foi desenvolvida uma coleta de dados no Jardim de Infância 

Pingo de Gente com a aplicação de questionários com sete (07) professores e quarenta e dois (42) pais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: constatou-se que os professores possuem conhecimentos a respeito do tema 

pesquisado e sempre procuram metodologias diversificadas, a fim de garantir o processo de desenvolvimento 

e aprendizagem de seus alunos, assim como também os pais acreditam na eficácia do trabalho executado na 

escola e cooperam de forma positiva nesse processo, mesmo que alguns não compreendam qual é de fato a 

função da Educação Infantil. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo assim, cabe à escola e à família estar em 

constante parceria para que se tenha êxito. Assim, ao se trabalhar nessa colaboração, os direitos das crianças 

estarão sendo garantidos, e a educação será mantida para formação de bons cidadãos.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Professor. Infância.   
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SANEAMENTO BÁSICO E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE NAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NO  
BRASIL: Revisão integrativa de literatura  

MORAIS, Flávia Queiroz de;  

MIRANDA, Cleidiana Gomes Andrade;  

SERRA, Sheila Mara Reis Pinho;  

MOREIRA, Maria de Kássia Duarte;  

CASTRO, Marta de Jesus;  

VALENTIM, Maria Cleudes Alves;  

INTRODUÇÃO: Os ribeirinhos, de forma geral, apresentam uma carência de infraestrutura mínima de 

saneamento básico, energia elétrica e serviços de saúde. Os principais meios de assistência à saúde estão 

localizados na zona urbana dos municípios, havendo apenas formas isoladas de ações dos profissionais de saúde 

nas comunidades. Sem dúvida, a falta de saneamento básico é o início da cadeia que faz com que a população 

desenvolva doenças. Como o nome sugere, é o mínimo que uma população deve ter para viver tranquilamente 

sem doenças e com saúde. OBJETIVOS: Realizar um levantamento bibliográfico sobre as condições de 

saneamento básico e a assistência à saúde nas comunidades ribeirinhas no Brasil. MÉTODOS: O estudo 

constitui uma revisão bibliográfica integrativa. Este estudo foi desenvolvido com base em material já elaborado, 

a partir de artigos científicos. Foi realizado um levantamento bibliográfico em três bases de dados: BIREME, 

MEDLINE e SCIELO. Foram utilizados os seguintes descritores: ribeirinhos, saneamento básico e atenção à 

saúde. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram encontrados 174 artigos; destes, foram selecionados 10 

artigos. Os artigos descreveram como se encontram as condições sanitárias dos domicílios. A maioria dos 

sujeitos não possui banheiro ou água encanada e a origem da água utilizada é do igarapé e da chuva. Se fossem 

realizadas melhorias nas condições sanitárias da população, poderiam diminuir o número de internações pelas 

referidas doenças. O cálculo do número de internações atribuíveis a estas doenças indicou que, no Brasil, cerca 

de 16,3% das internações por doenças de veiculação hídrica poderiam ter sido evitadas, caso as condições de 

esgotamento sanitário fossem adequadas. Seriam ainda evitados os gastos com o tratamento delas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Com base nos artigos analisados, foi possível evidenciar um recorte da 

realidade da vida dos ribeirinhos, principalmente os aspectos das condições de saneamento básico e das 

principais fontes de assistência à saúde que estão disponíveis para os mesmos.  

Palavras-Chave: Assistência à Saúde; Ribeirinhos; Saneamento Básico. 
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM À PACIENTES COM FAV EM TRATAMENTO  

HEMODIALITICO  

LIMA, Thayça Pereira;  

MACEDO, Andreia Marques de;  

MONTE, Brenda Kelly da Silva;  

INTRODUÇÃO: O autocuidado tem como propósito as ações, que, seguindo um modelo de recomendações, 

contribuem de maneira específica na integridade, no equilíbrio das funções orgânicas e na preservação do 

acesso vascular. Com o objetivo de identificar as intervenções de enfermagem que são eficazes na promoção 

do autocuidado em pacientes com fístulas arteriovenosas. Com o método de pesquisa bibliográfica, procurando 

e analisando a literatura na área especifica da enfermagem. Cujo objetivo será identificar as principais 

intervenções de autocuidado da enfermagem para com o paciente. Diante do mesmo, a nossa assertiva para 

esse estudo tenciona apoiar os pacientes com Fav em seu autocuidado, bem como precauções para com suas 

complicações, além de favorecer na imersão sobre o assunto tanto na vida dos acadêmicos de enfermagem, 

profissionais de enfermagem quanto para todo aquele que procurar informações sobre.  

Palavras-Chave: Fistulas Arteriovenosas. Hemodiálise. Autocuidado. FAV.   
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ESTUDO BIBLIOMÉTRICO ACERCA DA LIDERANÇA FEMININA SEUS DESAFIOS E  

PERCALÇOS NAS ORGANIZAÇÕES  

HORTEGAL, Janaina de Sousa;  

SAMPAIO, Rhuana Cristina Sales;  

CARNEIRO, Dalia Rayssa da Costa;  

INTRODUÇÃO: As transformações ocorridas ao longo dos anos, tiveram um significado importante na vida 

das mulheres, principalmente no que se refere a vida profissional, de oficio único de dona de casa, a profissional 

competente dentro de organizações, cada vez mais mostrando suas qualificações vêm gerindo empresas de 

grandes portes. Por conseguinte, esse trabalho tem como proposta fazer um levantamento bibliométrico em 

relação a liderança feminina dentro das organizações e seus principais desafios, dessa maneira fazer uma 

abordagem a cerca dessa temática, principalmente no que tange suas contribuições dentro das empresas. 

OBJETIVOS: A pesquisa teve como finalidade analisar os principais desafios apresentados na literatura pelas 

mulheres ao desenvolver um cargo de liderança e como o perfil profissional, o plano de cargos e carreira e 

suas habilidades podem afetar positivamente ou negativamente a sua gestão. MÉTODOS: Esta pesquisa trata-

se de uma pesquisa bibliográfica que busca realizar um estudo bibliométrico acerca da liderança feminina seus 

desafios e percalços nas organizações, através de analises e informações obtidas a partir de artigos constantes 

em periódicos nacionais que discorram sobre esse tema. Além de proporcionar maior conhecimento do tema 

abordado. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Em vista dos fatos apresentados, foi possível concluir que a mulher 

atual exerce um papel de grande relevância nas organizações, no qual vem a cada dia mostrando que tem 

capacidade de gerir empresas de grande porte, liderar pessoas e sua indiscutível aptidão na tomada de decisões. 

Por conseguinte, deixando de lado aquela velha história de sexo frágil, e representando todas as mulheres com 

bastante maestria e dedicação.  

Palavras-Chave: Mulher. Profissional. Gestora. Dificuldades. Liderança.  
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PRINCIPAIS AFECÇÕES GENICOLÓGICAS DIAGNÓSTICADA ATRAVÉS DO EXAME  

PREVENTIVO  

BRITO, Camila Maria de;  

VERAS, Vanessa da Silva;  

MOURA, Angélica Cristina Lima;  

INTRODUÇÃO: As afecções ginecológicas estão entre as mais comuns que acometem a população feminina, 

que podem gerar desconfortos a saúde da mulher e graves consequências com o aborto espontâneo, 

infertilidade, gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica, câncer serviçal e suscetível a contaminação pelo 

vírus da imunodeficiência humana o HIV. Os fatores relacionados ao seu desenvolvimento estão 

sociodemográficos e comportamentais como a idade, número de parceiros sexuais, hábitos comportamentais, 

etnia e raça e seu diagnóstico é obtido através do exame preventivo. Dentre os microrganismos, destacam-se a 

Gardnerella Vaginalis, Trichomonas Vaginalis, Cândida Albicans e o Papiloma vírus Humano (HPV). 

OBJETIVOS: Analisar as principais afecções ginecológicas detectadas através do exame preventivo. 

MÉTODOS: O presente estudo foi conduzido sobre a forma de revisão bibliográfica integrativa, cujo objetivo 

central foi de analisar as principais afecções ginecológicas detectadas através do exame preventivo. 

RESULTADOS e DISCUSSÕES: os microrganismos mais detectados nos exames estudados foram a 

gardnerella vaginalis,, e segunda mais achada foi o trichomonas vaginalis que provoca a tricomoníase. 

Enquanto a chlamydia sp, cândida sp, células escamosas não neoplásicas e alterações celulares benignas foram 

encontrados com menor frequência nos resultados. Com base nos achados é importante ressaltar que as 

afecções que mais acometem a saúde genital feminina são a vaginose bacteriana, candidíase vaginal e 

tricomoníase vaginal. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que as afecções ginecológicas mais 

frequentes na população feminina são a vaginose bacteriana, candidíase vaginal e tricomoníase vaginal, nas 

quais podem ser diagnosticadas através do exame preventivo.  

Palavras-chave: Exame Preventivo. Afecções Ginecológicas. HPV.  
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ALEITAMENTO MATERNO: benefícios para a saúde da mulher (em andamento)  

SOUSA, Claudiana Silva;  

SILVA, Wadna Rafaela Pereira da;  

SILVA, Joece Beatriz Rodrigues da;  

FREITAS, Patrícia Alves de;  

MOURA, Angelica Cristina Lima; 

SOUSA, Ediuene Costa de;  

INTRODUÇÃO: O leite materno é um alimento vivo, e natural, ideal para todas as fases do bebê, e somente 

em raras exceções seu uso é contraindicado, se tornando assim um dos alimentos mais completos no quesito 

nutrição para o recém-nascido, nesse contexto o processo de amamentar envolve muito mais do que somente 

nutrir o bebê, trata- se de interação e construção de laços de afeto entre mãe e filho, com reflexos positivos no 

estado nutricional e no desenvolvimento da criança, além de ajudar fortalecer o sistema imunológico e a defesa 

de diversas doenças e infecções, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, e de 

inúmeros benefícios na saúde física e psíquica da mãe. OBJETIVOS: Verificar os benefícios da amamentação 

para a saúde materna. MÉTODOS:  A pesquisa será baseada no tipo de pesquisa bibliográfica integrativa que 

é um método que fornece síntese e inclusão de conhecimento a possibilidade de aplicar os resultados de 

pesquisas significativas na prática A pesquisa bibliográfica será realizada  por meio de métodos quantitativos 

para determinar as seguintes variáveis: ano de publicação, área de publicação, tipo de pesquisa e conteúdo do 

texto escrito com o objetivo de enfocar os principais benefícios da amamentação para a saúde da mulher. 

RESULTADOS ESPERADOS: Identificar a importância da amamentação para a saúde da mulher.  

Palavras-chave: Amamentação. Saúde da mulher. Saúde da criança.  
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PRINCIPAIS AFECÇÕES GENICOLÓGICAS DIAGNÓSTICADA ATRAVÉS DO EXAME  

PREVENTIVO  

BRITO, Camila Maria de;  

VERAS, Vanessa da Silva;  

MOURA, Angélica Cristina Lima;  

INTRODUÇÃO: As afecções ginecológicas estão entre as mais comuns que acometem a população feminina, 

que podem gerar desconfortos a saúde da mulher e graves consequências com o aborto espontâneo, 

infertilidade, gravidez ectópica, doença inflamatória pélvica, câncer serviçal e suscetível a contaminação pelo 

vírus da imunodeficiência humana o HIV. Os fatores relacionados ao seu desenvolvimento estão 

sociodemográficos e comportamentais como a idade, número de parceiros sexuais, hábitos comportamentais, 

etnia e raça e seu diagnóstico é obtido através do exame preventivo. Dentre os microrganismos, destacam-se a 

Gardnerella Vaginalis, Trichomonas Vaginalis, Cândida Albicans e o Papiloma vírus Humano (HPV). 

OBJETIVOS: Analisar as principais afecções ginecológicas detectadas através do exame preventivo. 

MÉTODOS: O presente estudo foi conduzido sobre a forma de revisão bibliográfica integrativa, cujo objetivo 

central foi de analisar as principais afecções ginecológicas detectadas através do exame preventivo. 

RESULTADOS e DISCUSSÕES: os microrganismos mais detectados nos exames estudados foram a 

gardnerella vaginalis,, e segunda mais achada foi o trichomonas vaginalis que provoca a tricomoníase. 

Enquanto a chlamydia sp, cândida sp, células escamosas não neoplásicas e alterações celulares benignas foram 

encontrados com menor frequência nos resultados. Com base nos achados é importante ressaltar que as 

afecções que mais acometem a saúde genital feminina são a vaginose bacteriana, candidíase vaginal e 

tricomoníase vaginal. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que as afecções ginecológicas mais 

frequentes na população feminina são a vaginose bacteriana, candidíase vaginal e tricomoníase vaginal, nas 

quais podem ser diagnosticadas através do exame preventivo.   

PALAVRAS - CHAVES: Exame Preventivo. Afecções Ginecológicas. HPV.  

  

  



45  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO – FAESF  
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  
         

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC 2020  

 
  

    

TAXA DE MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO ESTADO DO  

MARANHÃO NO QUADRIENIO 2016 A 2019  

SILVA, Werbeth Gonçalves;  

REIS, Brenda Sany de Abreu;  

CARVALHO, Rivelino Fernando Jesus Lima;  

BRAGA, Juliana Silva;  

SANTOS, Jefferson Felismino dos;  

SILVA, Naiana Deodato da;  

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são consideradas atualmente como uma das principais causas 

de morbimortalidade no mundo, e segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) cerca de 80% dos 

casos de mortes em diversos países no mundo são através de doenças coronarianas. OBJETIVOS: Analisar o 

índice de mortalidade por doenças cardiovasculares no estado do Maranhão entre os anos de 2016 a 2019. 

METODOLOGIA:  trata – se de um estudo ecológico, com abordagem quantitativa a respeito da taxa de 

mortalidade por doenças cardiovasculares no estado do Maranhão entre os anos de 2016 a 2019. 

DESFECHOS: Conhecer as características de saúde da população de uma área geográfica, como o Estado do 

Maranhão por meio da análise do comportamento da mortalidade por DCV. Os desfechos secundários remetem 

diante da situação problema dos dados primários, e diante disso, abre – se a possibilidade de desenvolver 

planos e estratégias de controle para solucionar o problema em questão.  

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Obesidade e risco Cardiovascular. Fatores riscos associados a 

doenças coronarianas.  
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ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO PROJETO DE LEI POR INICIATIVA POPULAR 

SOBRE TRANSPARÊNCIA DOS ROYALTIES EM PEDREIRAS-MA.  

MOTA, Assuero do Nascimento;  

MAGALHÃES. Marcelo Soares;  

VASCONCELOS NETO, Francisco Alencar de;  

A pesquisa analisou a participação política no projeto de lei por iniciativa popular sobre transparência dos 
royalties em Pedreiras, Maranhão. Essa organização política criou a Lei Municipal nº 1.486/19, regulou o 
controle social e a preservação dos royalties para o futuro. Assim, os objetivos desse trabalho consistiram em 
identificar as ações e os atores sociais envolvidos na elaboração e na divulgação do projeto, verificar a 
divulgação dos dados e os meios de acesso à informação e descrever a articulação e a interação desses atores 
frente ao Poder Público. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva, bibliográfica e documental, com 
observação direta e análise de dados. A pesquisa coletou documentos digitais da imprensa local e dados 
públicos. Para a iniciativa popular de lei foi criado o “Movimento Gestão Transparente, Cidadão Consciente” 
por atores ligados à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Judiciário e ao Ministério Público locais. O 
Movimento discutiu e elaborou o texto do projeto de lei, promoveu a divulgação com apoio de instituições 
corporativas e da imprensa e mobilizou eleitores para a coleta de assinaturas. A divulgação ocorreu através dos 
blogs, das rádios e das redes sociais, além de palestras e debates. A deliberação parlamentar aprovou o projeto 
por unanimidade e ampliou os participantes do controle social, a executiva sancionou sem vetos. Houve baixa 
resistência e amplo debate sobre o controle social.  
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O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM  

CURRICULAR – BNCC NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE TRIZIDELA DO VALE – MA  

CARDOSO, Arthur Gil Rodrigues Melo;  

SOUSA, Francisca Vale de;   

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: A Base Nacional Comum Curricular é um documento que regulamenta as aprendizagens 

essenciais desenvolvendo as competências e habilidades que todos os alunos devem desenvolver durante cada 

etapa da educação básica. Não obstante é preciso saber se tais diretrizes estão sendo implantadas e executadas 

de forma coerente. A pesquisa propõe analisar como está sendo o processo de execução da BNCC na Rede 

Municipal de Educação do Município de Trizidela do Vale-MA e identificar se as instituições de ensino estão 

aptas a se adequarem as orientações. OBJETIVOS: Objetivou-se analisar e discutir ações municipais para a 

implantação e execução da Base Nacional Comum Curricular nas escolas municipais de Trizidela do ValeMA 

no recorte temporal de (2017) – (2020) e discutir as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de 

Educação e analisar se estas possibilitam a garantia do acesso comum aos educandos. MÉTODOS: Em síntese 

utilizou-se de investigações bibliográficas, pesquisa de campo realizada com coordenadora do ensino 

fundamental do município e professores das creches Criança Feliz e Menino Jesus. Esta utilizou-se de 

abordagens descritivas e explicativas além de ser constituída de um estudo qualitativo com aplicação de 

questionários discursivos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A coordenadora pedagógica evidenciou que a 

BNCC visa estabelecer um currículo comum a todo o país. Constatou-se que foram realizadas oficinas 

pedagógicas por componente curricular. Já os professores reconhecem que a BNCC garante o direito a 

aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes e a reduzir as desigualdades educacionais, já 

que o documento define os aprendizados fundamentais durante toda a trajetória do aluno, desde a educação 

infantil até o ensino médio. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É mister evidenciar a necessidade de mais 

formações, apoio as escolas e aos professores. Por fim, é crucial que as famílias conheçam sobre a BNCC e 

para isso é de suma importância ações que estejam pautadas nessa finalidade.   

Palavra- chaves: BNCC. Professores. Alunos. Aprendizagem  
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A ANÁLISE DO ESPAÇO UTILIZADO COMO BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL  

GERAL E MATERNIDADE DE PEDREIRAS – MA  

COSTA, Sthefane Felix Rodrigues;  

LIMA, Ruth Mykaelle Gomes de;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: É mister salientar que a temática surgiu visto que a saúde e educação são direitos da criança 

bem como seu bem-estar e brincar livremente. Não obstante, quando por ventura as crianças são diagnosticadas 

com alguma patologia, acabam tendo sua rotina e estudos interrompidos, devido a necessidade de internação 

hospitalar, no qual são levadas para um ambiente que não condiz com seu cotidiano e com o imaginário infantil 

e nesse contexto o Hospital deve disponibilizar de uma brinquedoteca visando amenizar as consequências da 

internação que principalmente se constitui no sofrimento da criança durante esse período. Esta pesquisa 

problematiza a importância de identificar se o espaço utilizado como brinquedoteca é constantemente utilizado 

pelas crianças pacientes. OBJETIVOS: Objetiva-se analisar o espaço utilizado como brinquedoteca no 

Hospital Municipal Geral e Maternidade; compreender a importância da ludicidade, jogos e brincadeiras 

desenvolvidos no espaço da brinquedoteca e por fim descrever como se encontra o espaço destinado a 

brinquedoteca e apontar como deve ser estruturado o espaço da brinquedoteca. MÉTODOS: Em síntese 

utilizou-se de investigações bibliográficas, pesquisa de campo na ala pediátrica do Hospital Municipal Geral e 

Maternidade com realização de observações e entrevistas com coordenação, família dos enfermos, um médico 

e uma enfermeira. Esta possui abordagem descritiva e explicativa é de cunho qualitativo e quantitativo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: concluiu-se que o espaço da brinquedoteca no Hospital ainda necessita de 

infraestrutura e de organização tanto dos gestores municipais quanto da direção do local. A realidade atual do 

Hospital evidencia uma total falta de aptidão para desenvolver atividades educacionais, pois não conta com o 

espaço da brinquedoteca e nem com um pedagogo Hospitalar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 

administradores devem fazer cumprir a lei disponibilizando assim de um espaço para o desenvolvimento de 

atividades, jogos e brincadeiras preservando e garantindo o direito de crianças e jovens que necessitam de 

internação.   

Palavras-chave: Brinquedoteca. Ludicidade. Brincadeiras. Crianças  
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BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CONTROLE DA OBESIDADE INFANTIL NA  

ATENÇÃO BÁSICA (em andamento)  

SOUSA, Jaciara Ingredy de Moura;  

ARAÚJO, Daniela Almeida de;  

GARCEZ, Ivanilson Sousa;  

SOARES, Milenne Barboza;  

NASCIMENTO, Francisca Flavia da Conceição;  

MONTE, Brenda Kelly da Silva;  

INTRODUÇÃO: De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade é uma doença crônica não transmissível 

caracterizada pelo aumento de peso e o excesso de gordura tecidual, podendo ser causada por fatores 

nutricionais, genéticos, psicossociais culturais, entre outros, está associado ao convivo familiar as condições 

financeiras não se descarta classes pois todas estão envolvidas, mas os hábitos criados desde o nascimento 

refletiram no futuro. Sobre essa temática é importante ressaltar quais estratégias utilizadas por enfermeiros da 

atenção básica são eficazes no controle da obesidade infantil. OBJETIVOS: A presente pesquisa tem como 

finalidade identificar as ações de enfermagem eficazes no controle da obesidade infantil na atenção básica. 

Diante disso a pesquisa será realizada a partir dos registros que se tem disponíveis, decorrentes de pesquisas 

anteriores, em documentos como livros, artigos, teses, bancos de dados ou de categorias já trabalhadas por 

ouros pesquisadores e devidamente registradas. MÉTODOS: A presente pesquisa trata-se um Revisão 

Bibliográfica da Literatura, do tipo integrativa, sendo caracterizada de forma clara dentro do método cientifico, 

O levantamento bibliográfico de dados será feito a partir de fontes de pesquisas,  sendo estas Eletronic Libraly  

Online Brasil (SCIELO),  Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana em Ciências de 

Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), os quais forneceram as publicações essenciais  

sendo selecionadas conforme tema abordado.  RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que os resultados 

sejam otimizados, que tragaram para o profissional enfermeiro um leque de informações para usar durante 

pesquisas cientificas ou até mesmo para o desenvolvimento da pratica voltada para a assistência à criança 

obesa.   

Palavras-Chave: Obesidade Infantil; Enfermagem. Prevenção. 

  

    

REVISÃO DE ESCOPO DA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO DO AUTISMO PELA  



50  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO – FAESF  
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  

  

        

ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – ENIC 2020  

 

PESPECTIVA DA ENFERMAGEM (em andamento)  

SILVA, Aritana Uchôa da;  

LIMA, Vitória Karollynny Pessoa;  

SOUSA, Iderlania Maria de Oliveira;  

SILVA, Kecyjanne Santos da;  

ROLINS, José de Sousa;  

CARVALHO, Ariane Luz;  

INTRODUÇÃO: O Transtorno do Espectro Autista começou a ser estudado em 1906 pelo psiquiatra Plouller 

mas somente em 1943 houve um importante avanço nas pesquisas quando o psiquiatra Leo Kanner aprofundou 

seus estudos publicando o artigo “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”. Sabe-se que o número de casos 

de TEA tem aumentado, no entanto os estudos relacionados e o conhecimento sobre o mesmo ainda são 

limitados. Diante disso se torna relevante saber qual a contribuição dos profissionais de enfermagem para a 

produção de conhecimento cientifico referente ao autismo. OBJETIVOS:  A pesquisa tem como finalidade 

analisar a percepção da enfermagem frente aos conhecimentos científicos sobre  intervenções a população com 

TEA. Para isso será avaliado as publicações da enfermagem sobre a temática, afim de sintetizar e disseminar 

os temas predominantemente estudados, mapeando-os e quantificando-os. MÉTODOS: O estudo trata-se de 

uma pesquisa de uma revisão bibliográfica de escopo. Os dados serão coletados a partir de publicações 

secundarias devidamente publicadas. As bases de dados utilizadas como fonte da pesquisa serão Scientific 

Eletronic Libraly Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Bases de Dados de Enfermagem (BDENF). 

Utilizando a estratégia de PCC, (P= pessoas com autismo / pessoas com TEA, C= intervenções de enfermagem, 

C= Não determinado), formulando a pergunta: O que a Enfermagem tem produzido na literatura científica 

sobre intervenção a pessoas com autismo? O levantamento de dados seguirá os critérios de inclusão e exclusão 

dos artigos referentes a temática, todos sendo de cunho original, tendo como autores profissionais de 

enfermagem. RESULTADOS ESPERADOS:  Os resultados darão a visão sobre o que está sendo estudado 

bem como as lacunas que existem no que se refere a investigação científica sobre a temática, com isso o 

trabalho poderá nortear o profissional enfermeiro a ter um olhar crítico voltado a estudar/conhecer a pessoa 

autista em suas necessidades.  

Palavras-Chave: Enfermagem. TEA. Revisão Escopo.  
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A INFLUÊNCIA DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA  

BEZERRA, Ana Vitória Rozado;  

SANTOS FILHO, José Cícero Queiroz;  

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa visa evidenciar sobre a influência dos recursos tecnológicos na 

educação contemporânea, a contribuição das tecnologias para o cotidiano escolar, incluindo as facilidades, 

desafios e soluções que esta apresenta. Nesse contexto, a problemática da pesquisa se constitui em identificar 

quais prejuízos pode trazer a vida escolar do aluno com o mau uso das tecnologias. Esta se faz de suma 

importância, pois aborda pontos imprescindíveis na educação, como a prática tecnológica dentro de sala de 

aula, algo recente e que vem se aprimorando e fortalecendo a cada dia mais. OBJETIVOS: Objetiva-se 

analisar a influência dos recursos tecnológicos na educação contemporânea, observar o uso das tecnologias na 

prática em sala de aula por professores e alunos, analisar o efeito que estas estão promovendo para melhoria 

no processo de ensino-aprendizagem, e buscar evidenciar a dinamização das aulas com a utilização desse meio. 

MÉTODOS: utilizou-se de investigações bibliográficas, descrevendo um breve histórico da educação até os 

dias atuais, relatando as TIC’s que são os maiores transmissores no momento, e questionando sobre sua prática 

em sala de aula, com seus benefícios e malefícios. A pesquisa possui abordagem descritiva e explicativa, com 

método quantitativo e aplicação de questionário fechado com alunos e professores do Ensino Fundamental, 

anos iniciais do Colégio Frei Germano de Cedrate em Trizidela do Vale- MA, sendo dez (10) alunos e cinco 

(05) professores. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatou-se que as tecnologias ainda não são algo 

presente na rotina escolar dos entrevistados, muitos professores ainda sentem dificuldades de manuseio de 

alguns recursos, porém acreditam que a inserção desses instrumentos ajudaria muito na construção de 

conhecimento dos alunos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Procura-se levar entendimento quanto ao uso 

adequado e consciente dos recursos tecnológicos, e enaltecer a importância destes no âmbito da aprendizagem, 

pois são altamente interativos, onde irá instigar a atenção do aluno e colaborar com o trabalho do docente.   

Palavras-chave: Tecnologia. Aprendizagem. Professor. Aluno. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E DA FUNCIONALIDADE EM IDOSOS  

RECUPERADOS DA COVID-19 EM PEDREIRAS – MA (em andamento)  

SEREJO, Cleythison dos Santos;  

LIMA, Diego Silva;  

SILVA, Francisco Mayron de Sousa e;  

INTRODUÇÃO: A COVID-19 está associada a circunstâncias que possam interferir na qualidade do sono, 

principalmente à idosos por apresentarem uma menor qualidade de sono conforme a idade dos parâmetros 

indicativos de um bom sono, assim como a diminuição da eficiência do sono e do sono R.E.M. O 

distanciamento social aumenta a inatividade física e o sedentarismo mostra-se como um preditor significativo 

de resultados adversos à saúde. A fisioterapia surge a esses pacientes diante da necessidade de promover o 

retorno da capacidade funcional nos pacientes recuperados da COVID-19. OBJETIVOS: Avaliar a qualidade 

do sono e o nível da funcionalidade nos idosos recuperados da COVID-19 na cidade de Pedreiras - MA. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico, quantitativo, transversal e descritivo avaliado através do 

Índice de qualidade do sono de PITTSBURGH, Questionário Sociodemográfico e World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) Versão de 12 itens, administrada por entrevistador. A 

população da pesquisa será composta pelos idosos assistidos pelas Estratégia Saúde da Família da zona urbana 

de Pedreiras - MA recuperados da COVID-19. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que com os 

resultados obtidos na pesquisa, haja uma conscientização e maior entendimento quanto as repercussões da 

COVID-19 sobre a qualidade do sono e o nível de funcionalidade na população idosa, e elucidar a importância 

do fisioterapeuta, com isso, fisioterapeutas e demais profissionais poderão usufruir dessas informações para 

usá-las futuramente a fim de conduzir suas perspectivas para uma melhor atuação no campo da saúde.  

Palavras-Chave: Idosos. COVID-19. Funcionalidade. Sono. Fisioterapia.  
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CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA SOBRE O 

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NOS PACIENTES COM HIV/AIDS  

ARAÚJO, Agda Kelvia da Silva;  

RODRIGUES, Ruan Victor dos Santos;  

SILVA, Francisco Mayron de Sousa e;  

INTRODUÇÃO: O HIV/AIDS é um problema de saúde pública em todo mundo. Os empenhos voltados para 

a prevenção, tratamento e redução do estigma em relação a AIDS precisam considerar as dimensões estruturais, 

políticas e socioculturais. É necessário ter compreensão sobre as possíveis formas de transmissão do HIV para 

ter controle e redução da infecção. Nesses pacientes o tratamento fisioterapêutico pode promover uma melhor 

qualidade de vida física, psicológica e social através de atividades terapêuticas voltadas principalmente para 

prevenção de distúrbios clínicos e funcionais. OBJETIVO: Analisar o conhecimento dos acadêmicos do curso 

de fisioterapia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de Pedreiras - MA, sobre o HIV/AIDS e as formas 

de atuação do fisioterapeuta junto a esses pacientes. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de campo de 

caráter observacional, transversal, quantitativo, descritivo de natureza epidemiológica onde 88 alunos, 

regularmente matriculados no curso de fisioterapia, foram avaliados através de um questionário 

semiestruturado elaborado pelos pesquisadores. Os resultados do estudo foram analisados através da estatística 

descritiva e apresentados na forma de gráficos e tabelas. Foram levadas em consideração as exigências contidas 

na Resolução nº466/2012, que atualmente regulamenta os aspectos ético-legais da pesquisa com seres 

humanos. RESULTADOS: Os estudantes apresentaram, no geral, respostas satisfatórias em relação a 

diferença entre HIV e AIDS, formas de transmissão, vulnerabilidade, prevenção e tratamento. Dos acadêmicos 

que participaram da pesquisa 98,86% consideram necessário o tratamento multiprofissional para os pacientes 

com HIV/AIDS.Com relação ao papel do fisioterapeuta no atendimento de pacientes com HIV/AIDS, grande 

parcela o classificou como muito importante. DISCUSSÃO: Foi observado na amostra a predominância de 

jovens, o que pode ser justificada pela ampliação do acesso e do número de concluintes no ensino médio e seu 

efetivo aprendizado como estratégia imprescindível para o acesso ao ensino superior. O conhecimento 

insuficiente sobre a infecção, transmissão, a ambivalência entre o conhecimento e a adoção de práticas sexuais 

saudáveis são os fatores de vulnerabilidade mais presentes entre os jovens. Quanto a importância da fisioterapia 

no atendimento das PVHIV, verificou-se melhorias na condição física, psicológica e imunológica desses 

indivíduos. CONCLUSÃO: Os resultados do estudo indicaram que as IES precisam rever como seus alunos, 

enquanto cidadãos expostos a esses riscos, estão sendo orientados, não somente no cenário de prática, mas na 

vida social. O avanço da discriminação e estigma mostra que as informações sobre as formas de transmissão e 

não transmissão do HIV exigem uma nova postura com a inclusão da temática nos projetos pedagógicos e mais 

informação, considerando que o acadêmico da área da saúde, em algum momento de sua trajetória formativa, 

prestará cuidados a uma PVHIV tanto em relação a promoção à saúde quanto a reabilitação. A fisioterapia 

detém de uma série de medidas preventivas e terapêuticas responsáveis por melhorar a funcionalidade, o grau 

de independência, os níveis de CD4 e a participação social.  

Palavras-chave: Imunodeficiência. Concepção. Intervenção. Abordagem. Fisioterapia.  
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REALIDADE DAS ESCOLAS DO CAMPO: um olhar crítico sobre as Políticas Públicas  

BARBOSA, Jéssica Mayanne Damasceno;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

  

INTRODUÇÃO: É notório que a maior parte das escolas do campo estão em atrasos, pois a educação revelase 

um grande desafio na contemporaneidade nas quais pode-se destacar: insuficiência e precariedade das 

instalações físicas da maioria das escolas, dificuldade de acesso dos professores e alunos, em razão da falta de 

um sistema adequado de transporte escolar, falta professores habilitados a essa realidade. O problema 

levantado está pautado em saber por que as escolas do campo continuam com infraestrutura precária. Em 

síntese, tal pesquisa se faz de suma importância para contribuir com o desenvolvimento das escolas do campo, 

e para que seja ressaltado a importância da efetivação das políticas públicas educacionais no referente cenário. 

OBJETIVOS: objetivou-se analisar a realidade das escolas do campo e as políticas públicas; analisar as causas 

que estão levando as crianças a abandonarem as escolas do campo além de compreender o porquê de tanto 

descaso nas políticas públicas. MÉTODOS: Não obstante utilizou-se de investigações bibliográficas, estudo 

de campo, abordagens de cunho descritivo e explicativo, aplicação de métodos qualitativos e quantitativos com 

a aplicação de questionários objetivos e subjetivos a direção e aos professores da escola Grupo Escolar Cota 

Cordeiro localizado no povoado Sítio Novo na cidade de Pedreiras- MA. A pesquisa de campo foi realizada 

com seis (6) professores e com a gestão da escola supracitada. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Constatouse 

através da coleta de dados que existe falta de recursos pedagógicos, falta de apoio da própria comunidade, 

carência na estrutura da escola, falta de incentivo e investimento dos governantes, além da carência de políticas 

públicas efetivas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Para amenizar ou solucionar as problemáticas a instituição 

deve promover ações e projetos políticos pedagógicos para combater a evasão escolar, promovendo projetos 

para a educação continuada de professores e buscando aproximar a comunidade da escola. Por fim é necessário 

um apoio e incentivo maior de governantes, através de políticas públicas e de outras ações.   

Palavras- chave: Campo. Escola. Políticas. Aprendizagem. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS COM SÍFILIS CONGÊNITA NA REGIÃO DO  

MÉDIO MEARIM DE 2009 Á 2019: pespectivas de atuação fisioterapêutica  

SANTOS, Gabrielly Mayslla Ribeiro dos;  

SILVA, Francisco Mayron de Sousa e;  

COELHO, Sara Ferreira;  

Introdução: A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum da 

gestante infectada para seu concepto por via transplacentária. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de 

crianças com sífilis congênita na região do Médio Mearim, no estado do Maranhão entre os anos de 2009 e 

2019. Métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico com abordagem transversal, descritivo e quantitativo. 

A população analisada será constituída por todos os casos de sífilis congênita notificados e investigados – 

incluindo abortos e natimortos – ocorridos em filhos de mães residentes na microrregião do Médio Mearim no 

período de 2009 a 2019. Os dados serão obtidos através do Sistema de Notificação de Agravos, Sistema de 

Informações de Nascidos Vivos e por meio da plataforma online do Departamento de Informações do Sistema 

Único de Saúde (DATASUS). Resultados e discussões: Espera-se obter um panorama próximo à realidade 

sobre a sífilis congênita no Médio Mearim, no Maranhão, entre os anos de 2009 a 2019. Analisando o perfil 

das crianças com essa patologia. Considerações finais: É importante despertar o interesse dos profissionais de 

fisioterapia pela temática, visto que compete ao fisioterapeuta promover saúde em nível de atenção básica, 

secundaria ou terciaria, considerando os aspectos biopsicossociais do paciente, podendo intervir na redução 

Das taxas referentes a sífilis congênita, planejando e executando técnicas e métodos que objetivem a promoção 

de saúde.  

Palavras-chave: Epidemiologia; Sífilis congênita; Fisioterapia.  
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NIVEL DE CONHECIMENTO DOS ACOMETIDOS PELA COVID-19 SOBRE O TRATAMENTO  

FISIOTERAPÊUTICO NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO RESPIRATORIA EM PEDREIRAS- 

MA   

DAMACENA, Laíres Alves;  

 OLIVEIRA, Karleandro;  

 BASTOS, Jéssica Ohrana Façanha;  

INTRODUÇÃO: A covid-19, causada pelo novo coronavírus, o SARS-COV-2, compromete vários sistemas 

do corpo humano, principalmente o sistema respiratório e musculoesquelético, reduzindo a qualidade de vida 

e levando a óbitos. A fisioterapia dispõe de meios e técnicas fisioterapêuticas que facilitam a reabilitação dos 

acometidos pela covid-19, melhorando sua condição não apenas respiratória mais também motoras. 

OBJETIVOS: Investigar o nível de conhecimento da população acometida pela covid-19 acerca do tratamento 

fisioterapêutico e consequentemente a participação dos mesmos, afim de atenuar as sequelas provenientes da 

doença. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, aplicado 

por meio de questionário online criado pelos próprios pesquisadores, que será aplicado no formato online e 

presencial, sendo caracterizado por amostra de conveniência. As informações investigadas incluem dados 

sociodemográficas, conhecimento sobre a fisioterapia respiratória e seu acometimento pela covid-19. Todas as 

perguntas serão de caráter fechado, com objetividade e clareza, obedecendo os critérios de inclusão e exclusão. 

Serão inclusos adultos jovens com idade entre 20 a 45 adultos anos, ambos os sexos, que foram acometidos 

pela COVID-19, que apresentem bom cognitivo e que tenham disponibilidade para responderem ao 

questionário. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido também será assinado por todos os participantes 

da pesquisa, os quais também serão informados sobre os riscos e benefícios da mesma, todavia, sendo 

preservada sua participação voluntária e a liberdade de se retirar do estudo, antes, durante ou após a finalização 

da coleta de dados, sem risco de qualquer penalidade. RESULTADOS ESPERADOS: Com a visibilidade que 

a fisioterapia obteve diante dessa pandemia, espera-se que a população acometida possua grande conhecimento 

e participação na realização de tratamentos como meio de prevenção e reabilitação.   

Palavras-chaves: Fisioterapia. Covid-19. Intervenção fisioterapêutica.   
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EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO:  

Quantos são e onde estão?  

MORAIS, Vanessa Cristina de Jesus;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: O presente trabalho é fruto de um sonho idealizado e concretizado pela professora Aldenora 

Veloso Medeiros que batalhou para implantar em Pedreiras uma Instituição de ensino superior, visto que o polo 

mais próximo para quem buscava formação superior ficava aproximadamente a 120 kg e por isso, inviável para 

muitos. Anos depois o sonho se tornou realidade tendo Pedagogia como o primeiro curso de graduação da 

Faculdade de Educação São Francisco. OBJETIVOS: Desde então a faculdade só cresce e ganha cada vez 

mais reconhecimento, portanto houve a necessidade de pesquisar quantos são e onde estão os egressos do curso 

de pedagogia da FAESF visto que a demanda de inscritos nos vestibulares para este cresce constantemente 

chegando a ser o curso com maior número de acadêmicos. É mister identificar como se deu a entrada desses 

egressos no mercado de trabalho e respectivamente suas funções; analisar o Projeto do Curso de Pedagogia 

FAESF fazendo um comparativo com a resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015; e compreender o 

impacto do curso de Pedagogia na vida profissional dos egressos. MÉTODOS: Em síntese utilizou-se de 

investigações bibliográficas tanto como possui método exploratório, descritivo, explicativo, quantitativo e 

qualitativo, sendo constituído como um estudo de campo realizado na zona urbana das cidades de Pedreiras e 

Trizidela do Vale-MA, com aplicação de questionários à coordenação do curso e aos egressos. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Portanto é possível afirmar que desde o ano de 2004 totalizam 650 egressos, dentre os 

principais resultados da pesquisa é possível constatar que os egressos de pedagogia grande parte se encontram 

atuando seja em âmbito público ou privado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Desse modo, percebeu-se que o 

curso de pedagogia tem sido uma porta aberta para o mercado de trabalho, pois o mesmo teve suporte suficiente 

e satisfatório para estarem preparados com habilidades e competências de acordo com a necessidade do 

ambiente de trabalho sendo assim, percebe-se a efetividade na cidade de Pedreiras, Trizidela e cidades 

circunvizinhas.  

Palavras chaves: Pedagogia. Docente. Acadêmico. Ensino superior   
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ASSOCIAÇÃO DO GEL ENRIQUECIDO COM ALFA-TERPINEOL COM O ULTRASSOM  

PULSÁTIL NA TENDINITE AGUDA EM RATOS WISTAR  

SANTANA, Geísa de Morais;  

SILVA, Antônio Lucas Farias da;  

INTRODUÇÃO: A tendinite é caracterizada como uma inflamação do tendão, pelo uso excessivo que leva a 

micro traumas cumulativos, enfraquecendo as ligações do colágeno, a matriz não colágena e os elementos 

vasculares do tendão levando a problemas crônicos, resultando em insuficiência na circulação sanguínea local 

e acarretando em hipóxia tecidual, o que prejudica a nutrição e o metabolismo energético (SHIVAKUMAR, 

2014). Segundo o estudo de Uquillas et al., a tendinopatia ocorre mais comumente em uma população saudável, 

ativa e de jovens a meia idade, com uma idade média de 37 a 43,5 anos. Em razão da alta incidência destas 

lesões, são utilizados vários recursos terapêuticos com o objetivo de melhorar o reparo tendíneo, para reduzir 

o tempo de recuperação e retorno às atividades diárias (FARCIC, 2013). Assim, o Fisioterapeuta dispõe de 

alguns recursos eletrofísicos para o tratamento da inflamação, tais como o ultrassom terapêutico (US). Este tem 

ganhado destaque nos estudos, pois, é uma forma não invasiva, segura e de baixo custo de tratamento na 

reparação de lesões teciduais (BERTOLINI et al., 2012). A maioria dos fármacos usados para fonoforese são 

medicamentos narcóticos e compostos esteroides que apresentam conhecidos efeitos colaterais tóxicos, 

contrapondo-se a substâncias fitoterápicas, amplamente difundidas pela medicina popular e com princípios 

químicos ativos bem definidos (LEAL et al., 2016). Assim, o α-terpineol é um álcool monoterpeno volátil, que 

está presente na almécega e de acordo com a literatura possui potencial farmacológico na redução de 

hipernocicepção mecânica e resposta inflamatória (OLIVEIRA et al., 2012). Como também atividade 

anticonulsivante, efeito cardiovascular e efeito em lesões gástricas (SOUSA et al., 2007;  SABINO et al., 2013; 

FERNADES, 2016). OBJETIVOS: Este estudo tem como objetivo analisar ação do gel enriquecido com 

αterpineol associado ao ultrassom terapêutico no processo inflamatório.MÉTODOS: Tratou-se de uma pesquisa 

experimental, com a abordagem qualitativa e quantitativa. O estudo foi desenvolvido no laboratório de cirurgia 

experimental da Universidade Estadual do Piauí. Foram utilizados 72 animais (Rattus norvegicus, machos, 

Wistar, variedade e 250-300g), divididos em quatro grupos com 18 ratos, agrupados por período de acordo com 

o tratamento, que seguiram um padrão de 7,14 e 21 dias.O alfa-terpineol foi doado pelo Núcleo de Pesquisa em 

Plantas Medicinais da Universidade Federal do Piauí. Posteriormente foi realizada a incorporação de 10% do 

alfa-terpineol, em uma base de 60g de carbopol, assim se obteve um gel enriquecido com alfa-terpineol.Foi 

utilizado o ultrassom IBRAMED (Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos EIRELI, ANVISA nº 

10360310025; Amparo - SP – Brasil), com seguintes parâmetros: modo pulsado a 50%, frequência de 1 MHz, 

intensidade de 0,5 W/cm2, método direto de acoplamento, com movimentos oscilatórios constantes, numa ERA 

de 1 cm2, durante 120 segundos com um equipamento devidamente calibrado.O edema foi avaliado pela 

alteração volumétrica de líquidos por meio do hidropletismômetro de pata. A análise estatística foi realizada 

utilizando o programa estatístico GraphPad Prism 5® para análises de one way ANOVA (não paramétrico) e 

Teste t, com nível de significância de 5% (p<0,05). RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com a análise 

do edema após 7 dias de tratamento, na interrelação entre os grupos, houve uma diferença muito significativa 

(p<0,001) entre os grupos em que o gel foi aplicado de forma tópica e do grupo que foi utilizado apenas o 

ultrassom terapêutico em relação ao grupo controle negativo. No grupo que foi associado o ultrassom pulsátil 

com o gel a diferença também foi estatisticamente muito significativa (p<0,001) quando comparado ao grupo 

em que o gel foi aplicado de forma tópica.Esses dados mostram a superioridade da associação do ultrassom 

terapêutico com o gel enriquecido com alfa-terpineol quando comparado a outros tratamentos. Na literatura, 

não existe relato da ação antiinflamatória do alfa-terpineol formulação gel ou em fonoforese. Comparando os 

resultados dos 14 dias de tratamento, foi possível constatar que o grupo Gel + Ultrassom apresentou uma 

regressão de quase 70% do edema e obteve uma diferença muito significativa em relação aos demais grupos 

(p<0,001). Os grupos que utilizaram apenas o ultrassom ou apenas o gel enriquecido com alfa-terpineol 



59  
FACULDADE DE EDUCAÇÃO SÃO FRANCISCO – FAESF  
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO  
         

apresentaram uma melhora significativa em relação ao controle negativo (p<0,001). Após os 21 dias de 

tratamento os grupos que receberam tratamento apenas com ultrassom e apenas com gel mostraram-se 

significativos (p<0,001) em relação ao grupo que não recebeu nenhum tratamento. O grupo que recebeu o 

tratamento com o ultrassom associado ao gel presentou quase 100% de regressão do edema e melhora muito 

significativa em relação aos demais grupos (p<0,001). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O gel enriquecido com 

alfa-terpineol aplicado de forma tópica acelerou o processo de reparação de tendão em ratos com tendinite 

induzida, principalmente após sete dias, mas quando foi associado com ultrassom pulsátil, houve um maior 

potencial para a reparação de tendinite. Assim, mostrando que a fonoforese é uma técnica vantajosa para a 

resolução do processo inflamatório, pois logo, irá diminuir o tempo de tratamento, como também evidencia que 

o ultrassom pulsátil e o gel enriquecido com alfa-terpineol são recursos eficazes para a prática clínica dos 

fisioterapeutas em processos inflamatórios agudos.  

 

Palavras-Chave: Tendinopatia. Monoterpenos. Fonoforese. Uso Terapêutico.   
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NAS DISFUNÇÕES SEXUAIS FEMININAS  

DAMASCENO, Monik Cavalcante;  

MOREIRA, Rayele Moreira  

INTRODUÇÃO: As relações sexuais têm um papel fundamental na saúde humana e portando, qualquer 

disfunção que incida sobre o ciclo sexual humano, impactam diretamente na qualidade de vida e afeto social. 

Tais disfunções podem afetar as diferentes fases do ciclo sexual, tais como desejo, excitação ou orgasmo. A 

dor durante ou após o ato sexual é a manifestação mais comum em mulheres com disfunção sexual. 

OBJETIVOS: Compreender o papel do fisioterapeuta nas disfunções sexuais femininas. MÉTODOS: Tratase 

de uma revisão bibliográfica realizada nas bases de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO através da string 

de busca: “female sexual dysfunction” AND physiotherapy. Como critérios de inclusão utilizou-se: texto 

completo, artigos disponíveis na íntegra, artigos publicados nos últimos cinco anos, idioma inglês. Como 

critérios de exclusão: artigos duplicados, dissertações, teses e anais de congresso. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Na seleção foram encontrados 60 artigos. Destes, apenas sete compuseram a amostra final, de 

acordo com os objetivos propostos. Os estudos apontaram que a fisioterapia, através das suas diversas técnicas, 

atua na prevenção e no tratamento das disfunções sexuais, iniciando com uma avaliação prévia, que inclui a 

anamnese da paciente com inspeção visual e palpação do assoalho pélvico, identificando as condições da 

musculatura, pontos dolorosos e as suas necessidades no tratamento. Entre os recursos identificados na 

literatura estão o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, eletroterapia, terapia manual, o biofeedback e 

a acupuntura. Todas as modalidades de tratamento são empregadas melhorar a percepção, coordenação e força 

da musculatura pélvica, como dessensibilização perineal para reduzir dor e desconfortos nas relações sexuais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O fisioterapeuta desempenha um papel relevante no tratamento das disfunções 

sexuais e dispõe também de uma gama de recursos que apresentam resultados satisfatórios e eficazes no 

tratamento, que impactam positivamente na qualidade de vida.  

Palavras-Chave: Diafragma da pelve. Disfunção Sexuais Fisiológicas. Mulheres. Fisioterapia. 
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LEVANTAMENTO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER DO PERÍODO DE 1970 A ANOS 90  
DO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS – MA: um estudo a partir de fotografias  

SANTOS, Klayla Thinarena Vieira Oscar;  

TIMOTEO, João Pedro Sousa;  

Por muito tempo o lazer foi entendido como uma recompensa aqueles que estavam imersos no trabalho, e essa 

concepção limitou muita a comunidade. Mas com o passar dos anos com tantas evoluções, o conceito de lazer 

foi alargado e até garantido na Constituição Federal de 1988, na qual garante o lazer como um direito do 

cidadão, isso quer dizer que toda a comunidade pode e deve usufruir do lazer. E para tanto, precisa-se que a 

comunidade tenha espaços adequados para isso, o poder público deveria organizar espaços para tal. Mas 

mesmo que esse poder não organize e possibilite a comunidade para o acesso ao lazer, a própria comunidade 

começa a se organizar para criar o seu lazer. Nesse sentido, Pedreiras sempre se destacou das demais cidades 

que compõem o Médio Mearim, seja pela sua magnitude e força no setor comercial mas também devido a sua 

organização social e dentre essa organização haviam o uso de diversos espaços, na qual a comunidade não só 

jovem, mas quem tivesse oportunidade para tal, realizassem atividades de lazer. Nas décadas passadas, como 

o recorte temporal realizada nesse estudo, demostram que a cidade possui espaços que oportunizavam a 

vivência de diversas forma de lazer, desde os campos de futebol, como clubes, danceterias e até o uso do Rio 

Mearim como espaços cabíveis para o divertimento da comunidade. Assim, o objetivo geral deste estudo foi 

evidenciar os espaços de esporte e lazer utilizados pelos munícipes de Pedreiras – MA no recorte temporal dos 

anos 70 aos anos 90. Para tanto, utilizou-se da abordagem qualitativa e como fonte de pesquisa a secundária, 

ou seja, a utilização de recursos documentais, utilizando restritamente imagens/fotografias. E estas foram 

coletadas em um perfil de uma página das redes sociais, o Instagram. A coleta possibilitou organizar as 

fotografias em quatro categorias distintas tais como: balneários, clubes, danceterias e espaços esportivos. Dessa 

forma, foi possível concluir que Pedreiras nas décadas de 1970 à 1990 tivera espaços públicos e privados de 

lazer, espaços estes que serviram como meios de divertimento da comunidade. Pedreiras foi, nas décadas 

pesquisadas um lugar com diversas alternativas para a comunidade se divertir.    

Palavras-chave: Lazer. Espaços de lazer. Pedreiras. 
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DAS  

CRIANÇAS  

LIMA, Ester Paiva;  

SILVA, Gilberto Sousa;  

INTRODUÇÃO: A Educação Infantil surgiu a partir dos avanços das leis e a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, em que houve a necessidade da criação de locais para cuidarem das crianças enquanto seus pais 

trabalhavam, e posteriormente essas instituições tornaram-se a base da Educação Básica, sendo regidas por 

documentos e leis para sua melhor estruturação. Apesar dessas conquistas, ainda há muitos questionamentos 

em relação a esta etapa educacional, sobre como as crianças aprendem e se desenvolvem, quais as metodologias 

usadas pelos professores e de que forma a escola está garantindo os direitos de aprendizagens das crianças. 

Este tema se justifica pela necessidade de mostrar qual a real função e importância da Educação Infantil na 

vida das crianças. OBJETIVOS: objetiva-se compreender como ocorre o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem nessa fase, e como objetivos específicos pesquisar em fontes bibliográficas, observar o campo 

de pesquisa, como também aplicar questionários com professores e pais, para enfim realizar o levantamento 

de resultados. MÉTODOS: Em síntese utilizou-se de investigações bibliográficas, estudo de caráter 

qualitativo e quantitativo de abordagem descritiva e explicativa, em que foi desenvolvida uma coleta de dados 

no Jardim de Infância Pingo de Gente com a aplicação de questionários com sete (07) professores e quarenta 

e dois (42) pais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: constatou-se que os professores possuem conhecimentos 

a respeito do tema pesquisado e sempre procuram metodologias diversificadas, a fim de garantir o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem de seus alunos, assim como também os pais acreditam na eficácia do trabalho 

executado na escola e cooperam de forma positiva nesse processo, mesmo que alguns não compreendam qual 

é de fato a função da Educação Infantil. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sendo assim, cabe à escola e à família 

estar em constante parceria para que se tenha êxito. Assim, ao se trabalhar nessa colaboração, os direitos das 

crianças estarão sendo garantidos, e a educação será mantida para formação de bons cidadãos.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Professor. Infância.  
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VISÃO SOBRE PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE UM ESPAÇO SAÚDE PARA CUIDADORES  

DE PACIENTES ACAMADOS COM DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS NA CIDADE DE 

COROATÁ-MA  

SERRA, Sheylla Mara Reis Pinho;  

MIRANDA, Clediana Gomes Andrade;  

MOREIRA, Flavia Queiroz de;  

VIANA, Maria do Socorro Gomes;  

AMARO, Pedro Renato Lopes;  

PASSOS, Lidyanne Cardoso;  

INTRODUÇÃO: às doenças degenerativas, são consideradas crônicas e causam impacto direto nas células do 

corpo, provocando lesões irreversíveis, as quais possuem sintomas de piora progressiva, diminuindo algumas 

funções do corpo humano, tais como os movimentos, o raciocínio e a respiração e, em casos mais graves, pode 

levar o indivíduo à morte OBJETIVO: A avaliar a visão de cuidadores de pacientes acamados com doenças 

crônico-degenerativas da cidade de Coroatá – MA sobre a proposta de implantação de um espaço saúde 

dedicado aos cuidadores, bem como investigar os principais problemas encontrados nos cuidadores que fazem 

acompanhamentos aos pacientes acamados com doenças crônicas e degenerativas. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, analítico por pesquisa de campo, na cidade de Coroatá 

- MA. São apresentadas algumas considerações sobre essa metodologia de pesquisa, incluindo a quantidade de 

"amostragem", as técnicas mais utilizadas (entrevista, grupo focal, observação) e a análise do material 

(participantes tiveram suas identidades preservadas, e direcionadas por codinomes). RESULTADOS: Para 

esse público tão carente de assistência que são os cuidadores de pacientes acamados com doenças crônicas 

degenerativas, visando a um olhar holístico de profissionais para esse público, o qual possa contribuir na 

diminuição de doenças psicossociais e promover assim um equilíbrio entre o doente e o cuidador. 

CONCLUSÃO: apresentados nesse estudo, nota-se que os cuidadores de pacientes crônicos e degenerativos 

acamados apresentam alguns problemas de saúde, justamente por conta da sobrecarga de trabalho que os 

mesmos realizam, alguns fazem as atividades sem ter ajuda de outras pessoas e acabam desenvolvendo 

problemas de saúde, principalmente dores na região lombar, cansaço e estresse, entre outros.  

Palavras-Chave: Doença Crônica. Cuidadores. Pacientes Acamados.  
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LEVANTAMENTO SOBRE A INTENÇÃO SUICIDA EM UNIVERSITÁRIOS DE UMA  

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR EM PEDREIRAS-MA  

CARVALHO, Joiciara Oliveira de;  

SILVA, Rodrigo Humberto Samuel Oliveira;  

CARVALHO, Rodrigo Alves;  

OBJETIVO: Identificar indivíduos com pensamentos suicidas entre universitários de uma instituição privada 

de ensino superior na cidade de Pedreiras – MA. METODOLOGIA: A pesquisa foi de abordagem quantitativa 

exploratória, de modalidade de campo, e de nível survey transversal. Quanto aos instrumentos de pesquisa, 

foram utilizados questionário de múltipla escolha através de um aplicativo online (Classroom). 

RESULTADOS: A pesquisa através dos dados coletados evidenciou que a maioria dos jovens já pensaram 

em suicídio e que dessa porcentagem existe um número de 30% de acadêmicos que já tentaram o autocídio, 

tudo em decorrência do acúmulo de emoções más administradas pelos mesmos e pela sobrecarga de atividade 

ocupacional presente na sua vida. CONCLUSÃO: O estudo proporcionou conhecer as motivações que 

acarretam o pensamento de ideação suicida, além de relacionar pensamentos suicidas com a atividade 

ocupacional dos universitários, identificando os grupos mais vulneráveis e quais fatores de risco contribuem 

para o aumento da problemática.  

Palavras-Chave: Suicídio. Jovens. Enfermagem.  
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LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO ACERCA DO DESENVOLVIMENTO DOS 

COLABORADORES COMO POTENCIAL DE EXPANSÃO E CRESCIMENTO DAS PEQUENAS 

ORGANIZAÇÕES 

 

SOUSA, Brenda Carollyne Monteiro; 

NASCIMENTO, Laysa Fabiana Arrais do; 

CARNEIRO, Dália Rayssa da Costa; 

 

INTRODUÇÃO: Este trabalho discorre sobre as abordagens que a literatura apresenta acerca do Treinamento 

e Desenvolvimento de seus colaboradores como parceiros, motivando, treinando e visando-os como vantagem 

competitiva diante das demais empresas e como potencial de crescimento organizacional, pois produtos e 

serviços se copiam, mas o capital intelectual de uma organização não. OBJETIVOS: Tem como objetivo 

ressaltar a relevância do desenvolvimento dos colaboradores, seu panorama e influência no ambiente 

organizacional. MÉTODOS: A metodologia aplicada trata-se de estudo exploratório e descritivo, com a 

utilização de pesquisa bibliográfica. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O trabalho demonstrou que o 

treinamento e o desenvolvimento adotados junto aos colaboradores pelas organizações contribuem para que se 

atinjam as metas e expectativas da empresa e que através de pensamentos de diferentes autores, fica clara a 

grande importância dada ao treinamento, pois em seus objetivos está a continuidade da empresa. O 

colaborador, hoje, é visto pelos empresários como um bem ativo dentro da empresa; é a grande mola propulsora 

que faz a empresa prosperar, ser reconhecida no mercado, gera lucro e satisfação aos clientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: São inúmeras as abordagens sobre o tema, diversos autores desenvolveram e 

continuam desenvolvendo pesquisas a respeito da Gestão de Pessoas e consequentemente o treinamento e 

desenvolvimento de colaboradores. As empresas que não se atentam para a forma como administram seu 

capital humano e os tem como diferencial, facilmente ficam para trás. A diferença é percebida na qualidade 

dos serviços prestados aos clientes, no comportamento dos colaboradores em seus papéis, no compromisso 

com os objetivos organizacionais, contribuindo positivamente para o crescimento organizacional além de ser 

uma importante vantagem competitiva. Diante das análises realizadas podemos concluir de fato o quão 

importante é o desenvolvimento dos colaboradores mediante o funcionamento das organizações, da qualidade 

dos seus processos, dos serviços e produtos oferecidos. Desenvolver habilidades, manter os colaboradores 

motivados, satisfeitos e engajados, são a chave para promover o desenvolvimento e alcance dos objetivos das 

empresariais. 

Palavras-Chave: Treinamento. Colaboradores. Pequenas Empresas. Crescimento Organizacional. 

  

  

  

  


