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Apresentação  

As Faculdades INTA realizaram em 2015 mais uma vez a divulgação de suas 

atividades de pesquisa e promovendo a integração com alunos de outras IES. A Mostra 

Científica das Faculdades INTA é uma promoção da Pró-Diretoria de Pesquisa e Pós-

Graduação Stricto Sensu (Propesp), que visa difundir as pesquisas conduzidas no âmbito da 

Graduação e Pós-Graduação.  

Para nós da Organização, preparar o evento é muito gratificante, realizamos com 

grande alegria para estimular jovens alunos a desenvolverem um olhar investigativo e crítico, a 

terem o interesse pelo novo e o inusitado, estimular docentes a exporem suas produções de 

pós-graduação, a ensinar o espírito investigativo que todas as profissões precisam, como forma 

de gerar novos cientistas!  

A nossa Mostra Científica unificou as apresentações das pesquisas de Graduação e 

Pós-Graduação, tanto lato sensu quanto stricto sensu, ao mesmo momento, premiando as 

melhores em cada categoria, realização de um bom desafio. Esse momento é um dos espaços 

onde mais claramente se aplica a desejada integração entre ensino, pesquisa, extensão e 

inovação. 

Em nível de Graduação, difundimos os trabalhos desenvolvidos nos diversos 

programas de iniciação científica, bolsas do CNPq/Pibic/Pibiti, Funcap e do próprio INTA, 

assim como voluntários, proporcionando o intercâmbio entre alunos, orientadores e 

professores. Hoje, não há mais dúvida de que o programa de iniciação científica é um grande 

diferencial para uma graduação de qualidade e um instrumento ímpar para aquisição de 

competências transversais (como criatividade, liderança e capacidade de inovação).  Em nível 

de Pós-Graduação foram apresentadas pesquisas do Mestrado em Ciências Biológicas – 

Biotecnologia do INTA, dos professores e colaboradores do INTA, que estão em 

qualificação, bem como alunos de Pós-Graduação de demais Instituições, nacionais e 

internacionais. Nos Anais estão apresentados os resumos dos trabalhos submetidos, que 

versam sobre múltiplos temas que representam os saberes, bem como galeria de fotos do 

evento. 

Em nome da Comissão Organizadora agradecemos a TODOS os setores do INTA 

e a efetiva participação de todos os inscritos, sem os quais esse evento não ocorreria. 

Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante  

Pró-Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu 
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1. A ATENÇÃO AS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN PELOS ENFERMEIROS 

DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

Hartélio Arruda Caxias;  

João Luiz Costa da Silva;  

Rosalice Araújo de Sousa (rosaliceas@hotmail.com). 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A família que vivência o nascimento de um ente com deficiência mental, 

requer um apoio maior e mais qualificado, pois o convívio doméstico pode ser saudável ou 

não no cuidado e desenvolvimento de potencialidades deste ser, que também possui desejos e 

necessidades. Essa síndrome trata-se de uma condição genética reconhecida há mais de um 

século por John Langdon Down. Ela distingue-se por apresentar um nível variável de atraso 

no desenvolvimento mental e motor e está associada com outros fenótipos severos e bem 

característicos desta síndrome.De acordo com Ramos et al (2006), a síndrome de Down é 

a conseqüência de um acometimento genético causado pela trissomia do cromossomo 21, que 

acontece em uma determinada fase do desenvolvimento intra-uterino. Um indivíduo com 

síndrome de Down possui 47 cromossomos, ao invés dos 46 encontrados em pessoas que não 

possuem nenhum fator sindrômico. OBJETIVO: Investigar o cuidado a pessoas com 

Síndrome de Down por enfermeiros de Atenção Primária à saúde no município de Sobral. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa. O estudo 

passou pelo o comitê de Ética sendo aprovado com numero do parecer: 299.848 e segue os 

princípios da resolução 466 de dezembro de 2012.  O estudo foi realizado no município de 

Sobral, entre os meses de Fevereiro há Novembro de 2015. Foi utilizada para coleta de dados 

uma entrevista semi-estruturada com a utilização de um guia de entrevista com perguntas 

abertas, realizadas individualmente, gravadas e posteriormente transcritas, que passou por 

uma análise preliminar para a saturação dos dados. RESULTADOS: Foram entrevistados 12 

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família da rede de saúde do município de Sobral, sendo 

observado que apenas uma delas tinha criança com Down na sua área. Os cuidados de 

enfermagem não se davam diferenciado era realizado a triagem e logo após eram 

encaminhado para os devidos fins. Onze dos entrevistados afirmaram não ter contado direto 

com as crianças com síndrome de Down, todas relataram que por toda a sua vida de 

profissional nunca tiveram formação ou um preparo especifico para atender pessoas com 

Down. Todas elas relataram que suas perceptivas seriam melhoria no serviço com 

treinamentos mais educação permanente e que a prefeitura ajudasse nas disponibilizações dos 

exames cardiológicos com mais rapidez. As principais dificuldades encontradas por elas são 

proporcionar exames mais rápidos tais como o Router e a falta de disponibilidade de 

profissionais médicos para dar um cuidado continuo, vale ressaltar que a família tem algumas 

dificuldades, pois por falta de conhecimento protege por demais mais as crianças não 

deixando-a juntas com as outras fazendo assim um criança distanciadas das demais. 

CONCLUSÃO: Considera-se a importância de um atendimento especializado, que exige 

mais tempo e dedicação por parte dos enfermeiros e sua equipe as pessoas com síndrome de 

Down, um fato importante que deve ser levado em consideração é que se a assistência 

realizada for insatisfatória pra atender suas necessidades, o mesmo, bem como sua família não 

se sentirá atraído por dar continuidade aos atendimentos. Faz-se necessário então um plano 

de cuidados, a ser elaborado pelo enfermeiro. 

 

DESCRITORES: Síndrome de Down; Estratégia de Saúde da família; Cuidado de 

Enfermagem; Dificuldades dos profissionais.  
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2. A CRIAÇÃO DO BANCO PALMAS COMO FATOR INDUTOR DO 

DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO SOCIAL, 

CAPITAL HUMANO E CAPITAL SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA – 

CEARÁ, BRASIL. 

 

Hamilton Vale Leitão;  

Randal Martins Pompeu;  

Carla Susana da Encarnação Marques;  

Michelle Alves Vasconcelos Ponte; 

Francisco José Lopes Diniz (havaleitão@gmail.com).  

INTA/UTAD 

INTRODUÇÃO: O ambiente de execução sociocultural e económico, em várias partes do 

mundo, tem promovido uma intensa reflexão acerca do seu processo de cumprimento que 

passa, fundamentalmente, pela ausência de oportunidades e pelo segmento dos que vivem 

com baixos rendimentos, procurando fortalecer o orçamento das pessoas e, 

consequentemente, dar-lhes a oportunidade de entrarem na cadeia produtiva. A partir dessas 

reflexões, surgiram os conceitos de economia solidária, empreendedorismo e inovação social, 

que, na atualidade, contribuem com experiências e propostas que destacam as visões que os 

fundamentam. OBJETIVO: Esta investigação científica procurou analisar uma experiência de 

empreendedorismo e inovação social, capital humano e capital social, tendo como objeto de 

estudo o Banco Palmas, situado na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, no Brasil. Este 

banco foi criado para responder à necessidade de fomentar as áreas de criação de rendimento 

e trabalho que, fazendo uso de um sistema económico societário, que permitem superar o 

eixo da pobreza localizado numa área periférica, denominada por Conjunto Palmeiras, com 

uma população de 30 mil habitantes. METODOLOGIA: Pesquisa descritiva, exploratória, 

tendo o trabalho de campo sido conduzido na localidade que é objeto de ação do Banco 

Palmas. Essas ações servem como um referencial às práticas inovadoras e têm uma 

significativa participação e envolvimento da população local. A amostra foi composta por 266 

indivíduos, associados e colaboradores do banco Palmas e foi utilizado para análise a 

estatística descritiva e inferencial. Esta pesquisa teve anuência para sua realização. 

CONCLUSOES: O Banco Palmas constituiu um indutor de desenvolvimento local 

sustentável, através dos seus programas de treinamento e capacitação profissional. O 

Referencial Teórico possibilitou o achado que não existe uma visão consensual entre diversos 

autores sobre empreendedorismo e inovação social, capital humano e capital social. A 

formação foi evidenciada como importante estratégia para associados e colaboradores 

funcionais do Banco Palmas. Os dados obtidos sugerem que os conceitos de desenvolvimento 

de empreendedorismo e inovação social, capital humano e capital social são postos em prática 

pelo banco palmas com resultados relevantes na comunidade local. Associados e 

Colaboradores do Banco Palmas através dessas diversas ações se reconhecem como autores  

ativos de transformação de sua realidade. O investimento na formação humano é considerado 

uma das principais fontes de inovação. Os resultados nos permitem sugerir que seja utilizado 

outras referências e comparações relevantes de ordem sociocultural, acompanhamento dos 

associados após os cursos, capacitações. Acompanhamentoe desenvolvimento das redes de 

confiança e de cooperação que se desenvolvem a nos grupos em risco social a partir do 

fomento da Economia Solidária proporcionado pelo Banco Palmas. Expandir a experiencia 

do Banco Palmas para outras áreas geográficas. 

 

DESCRITORES: Economia Solidária; Inovação social; Empreendedorismo Social; Terceiro 

setor; Capital Social e Capital Humano. 
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3. A INCLUSÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI NO 

MUNICÍPIO DE FORQUILHA – CEARÁ 

 

Luciana Rodrigues de Carvalho; 

Filadélfia Carvalho de Sena (filadelfia.psi@hotmail.com).
 

INTA- Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

O presente trabalho originou-se de uma pesquisa junto ao Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social – CREAS, no município de Forquilha-CE, com adolescentes em conflito 

com a lei, que cumprem medidas sócioeducativas em meio aberto. O estudo teve como 

objetivo analisar como se dá o processo de inclusão social dos adolescentes em conflito com a 

lei, na cidade de Forquilha. Tendo em vista essa problemática e considerando os desafios 

presentes nos dias atuais, torna-se necessário a reconstrução dos vínculos sociais e afetivos que 

estes adolescentes podem resgatar mediante o cumprimento de medidas sócioeducativas, as 

quais tendem a reduzir as desigualdades sociais e econômicas em que estão submetidas às 

famílias que se encontram há muito tempo, a margem da sociedade. Também verifiquei a 

intervenção realizada pela equipe do CREAS no contexto das medidas sócioeducativas em 

meio aberto. A pesquisa realizada, de cunho analítico e descritivo, teve uma abordagem 

qualitativa para a coleta e análise dos dados, partindo-se, inicialmente, de uma pesquisa 

exploratória junto ao referido campo. Para coleta de dados utilizei questionários contendo 

perguntas abertas e fechadas, que foram aplicados junto aos adolescentes em conflito com a 

lei e junto aos profissionais envolvidos em tal projeto, cujos registros foram feitos em diário de 

campo. Como suporte teórico tivemos os seguintes autores: BOBBIO (1997), VOLPI (2006), 

GOMIDE (2007) dentre outros. A amostra consta de 06 adolescentes do sexo masculino, na 

faixa etária de 14 e 18 anos. Compõe também como amostra os profissionais do CREAS (01 

Pedagoga Social, 01 Psicóloga e 01 Membro do Conselho Tutelar). Os resultados revelaram 

que a inclusão social desses adolescentes assume caráter multidimensional, sendo necessária a 

superação de formas discriminatórias e estigmatizantes com que a sociedade trata esses jovens, 

que também realizam planos, que querem falar e serem ouvidos. Acredita-se ser necessário 

para esses adolescentes infratores não uma punição mais severa, mas uma política de 

segurança pública, bem como o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos - SGD 

onde visa garantir os direitos da criança e do adolescente, onde o adolescente possa retornar 

ao convívio da família e da sociedade encontrando apoio e equilíbrio para estudar e trabalhar. 

Um dos aprendizados que essa pesquisa nos proporcionou foi o de que adolescentes autores 

de atos infracionais querem falar, serem ouvidos, realizam planos e apontam saídas para viver 

uma vida melhor, que inclui família e trabalho, contemplam a profissionalização e a retomada 

dos estudos como principais expectativas para melhorar de vida. 

 

DESCRITORES: Adolescente; Medida Socioeducativa; Inclusão Social. 
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4. A INIBIÇÃO DO SISTEMA CONSERVANTE DE DUAS EMULSÕES 

ATRAVÉS DO POLISSORBATO 80 

 

Thalles Yuri Loiola Vasconcelos; 

 Aristides Ávilo do Nascimento;  

Ítalo Mendes Cangussú;  

Débora Patricia Feitosa Medeiros (debora_pfm@yahoo.com.br);  

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A fim de garantir a qualidade microbiológica ideal de produtos cosméticos, 

a Farmacopeia Brasileira 5a edição preconiza a realização de alguns testes, entre eles a 

contagem microbiana e a identificação de micro-organismos patógenos (FARMACOPEIA, 

2010). Porém, antes da realização dos testes microbiológicos é necessário a neutralização de 

substâncias conservantes ou antimicrobianas que possam estar presentes na amostra. 

(MAHMOOD et al., 2013). Diversas substâncias possuem a função de neutralizar 

determinados agentes conservantes em produtos cosméticos e farmacêuticos. Para a 

neutralização dos parabenos, o compêndio nacional indica a utilização de polissorbato 80 

(BOU-CHARA; OHARA, 2003). OBJETIVOS: Avaliar o efeito neutralizante do 

polissorbato 80 a 0,4 % em amostras de duas emulsões óleo-em-água produzidas na Farmácia 

Escola das Faculdades INTA. METODOLOGIA: A inibição do efeito conservante da 

formulação foi realizada através de dois métodos: por adição de polissorbato 80 a 0,4 % e por 

diluição. A amostra foi preparada utilizando 10 g de cada amostra em 90 mL de salina a 0,9 

%, resultando em uma diluição 1:10. Foi adicionado também polissorbato 80 a 0,4 % na 

solução salina com objetivo de neutralizar os parabenos e a imidazolidinilureia nas 

formulações. Foi transferido, em tubos diferentes, 1 ml da suspensão de S. aureus, P. 
aeruginosa e S. typhimurium em tubo contendo 8 ml de caldo BHI e 1 ml da amostra diluída 

de cada uma das emulsões. Após isso, os tubos foram incubados a 37 ºC durante 24 horas 

para posterior leitura da turvação. RESULTADOS: Foi possível observar o crescimento dos 

micro-organismos S. aureus, P. aeruginosa e S. typhymurium nos tubos contendo amostras da 

emulsão aniônica e não-iônica. O crescimento microbiano foi identificado através da presença 

de turvação, que foi comparado com o controle positivo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

neutralização do efeito inibitório dos conservantes foi realizada através do uso do polissorbato 

80 a 0,4 % e da diluição 1:10. Os testes realizados indicaram que o método utilizado foi 

adequado para neutralizar a ação dos conservantes, já que foi visível o crescimento 

microbiano através da turvação. É importante a utilização de substâncias para neutralizar a 

ação de componentes de formulações que possuem atividade antimicrobiana. Após a 

confirmação da capacidade inibitória do polissorbato 80 é possível realizar outras avaliações 

microbiológicas com maior confiabilidade, já que foi comprovado que os componentes 

conservantes das amostras foram neutralizados e não irão ocasionar resultados falso-negativos. 

 

DESCRITORES: Cosméticos; Aditivos em Cosméticos; Estabilidade de Cosméticos. 
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5. A RESSOCIALIZAÇÃO INDEVIDA DOS APENADOS CONDENADOS AO 

REGIME SEMIABERTO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL 

 

Juliane Ponte Cisne;  

Laiane Castro Alexandrino; 

 Joelcio Gomes Cunha; 

 José Nicodemos Cisne Neto;  

Artur Kennedy Aragão Paiva (arturpaiva.adv@hotmail.com);  

FLF – Faculdade Luciano Feijão. 

 

INTRODUÇÃO: Um dos princípios fundamentais do direito penal brasileiro atual é a 

chamada ressocialização do indivíduo. Na realidade, a primazia de todo o direito penal na sua 

esfera repressiva é a punição do apenado, cujo cometera crime contra patrimônio, ou a vida 

de outrem, ou seja, quaisquer que sejam os fatores criminosos tipificados e que por ventura o 

indivíduo venha a cometer. Enfim, o fato é que o direito penal se preocupa em ressocializar o 

indivíduo submetido as punições pela legislação imposta, como no caso das penas de 

reclusão, onde elas deverão ser cumpridas em regime fechado, semiaberto ou aberto. É nessa 

perspectiva, que o direito penal cria diversas formas progressivas de auxiliar o apenado no 

processo de recondução ao convívio em sociedade, sendo que muitas das vezes o Estado 

acaba não intimidando o indivíduo a cumprir sua pena, principalmente no regime 

Semiaberto, como é o caso do Município de Sobral. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho 

é analisar intrinsicamente a forma de cumprimento e o fator psicológico, o qual encontram-se 

os apenados do regime semiaberto do município de Sobral, haja vista que por meio de 

conhecimento empírico observa-se que os presos condenados a este regime têm sua execução 

penal desvirtuada com aquilo pregado pelo código penal brasileiro em conjunto com a lei de 

execução penal, a conhecida LEP. METODOLOGIA: A presente pesquisa foi desenvolvida 

através do método de estudo, a se verificar a incongruência do caráter preventivo da pena, de 

modo que prejudique o retorno do convívio em sociedade dos condenados ao regime 

semiaberto. Foi feita uma imperiosa investigação doutrinária, jurisprudencial e legal sobre os 

efeitos desta ilegalidade. RESULTADOS: No que diz respeito ao regime semiaberto e aberto, 

estes por sua vez, acabam por se confundirem um com o outro, haja vista, no caso do regime 

semiaberto, este deveria ser cumprido em colônia agrícola onde o apenado iria trabalhar 

dentro do próprio estabelecimento bem como também fora dele, desde que atenda a 

finalidade da concessão do benefício da remição, instituto viabilizado pelo código penal para 

auxiliar o condenado. Mas, o que deve ser entendido é que essa confusão que ocorre no 

cumprimento de regime, na realidade, acaba por prejudicar veementemente a ressocialização 

dos indivíduos dos respectivos regimes, pois, a característica fundamental por essa divisão de 

regimes é o fato de reconduzir gradualmente o apenado ao convívio em sociedade, e se 

desvirtuado este princípio não haverá garantias à sociedade de que as pessoas que ali estão por 

tornar (apenados) ao seu convívio, venham a ter cumprido o caráter preventivo da pena que é 

evitar que os mesmos venham a cometer delitos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante disso, 

pode-se perceber que no município de Sobral é permitido ao condenado que ele se recolha 

na casa do albergado todos os dias durante a noite e aos que cumprem pena no regime aberto 

deverão se recolher apenas nos finais de semana. Essa solução simboliza a precariedade do 

nosso sistema carcerário, que ao invés de ressocializar a população criminosa acaba por 

marginalizar ainda mais os ditos indivíduos. 

 

DESCRITORES: Ressocialização; Fator Psicológico; Execução Penal. 
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6. ABANDONO AFETIVO INVERSO 

 

Ana Ravena Araújo Pereira;  

Iris Gonçalves Franco;  

Amanda Vieira da Silva Santos; 

Gabrielle Rodrigues Martins;  

Francisco Narcélio Ribeiro (adunarcelioribeiro@yahoo.com.br);  

FLF- Faculdade Luciano Feijão. 

 

INTRODUÇÃO: Um dos temas mais abordados atualmente no âmbito jurídico e no meio 

social é a figura do abandono afetivo inverso. Segundo o Desembargador Jones Figuerêdo 

Alves em entrevista ao Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) assim conceitua: 

“diz-se abandono afetivo inverso à inação de afeto, ou mais precisamente, a não permanência 

do cuidar, dos filhos para com os genitores, de regra idosos, quando o cuidado tem o seu 

valor jurídico imaterial servindo de base fundante para o estabelecimento da solidariedade 

familiar e da segurança afetiva da família”. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo 

principal, realizar estudos acerca da temática de uma nova figura jurídica conceituada de 

abandono afetivo inverso ou invertido, ou também denominado abandono afetivo às avessas, 

tendo como fundamentação a CF/88. Será explanado se o assunto em questão acarretará 

responsabilidade civil para aquele que cometeu o ato e as possíveis formas indenizatórias para 

tais casos. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi composta por levantamentos 

bibliográficos, por pesquisas de jurisprudências do STJ, leituras de artigos disponíveis em 

páginas da internet, opiniões de doutrinadores que dominam o questionamento abordado. 

Foi feita uma pesquisa de campo no Fórum Dr. José Saboya de Albuquerque, e também 

visitas ao Abrigo Casa do Bom Samaritano, para vivenciar o quanto é duro à realidade dos 

idosos abandonados. RESULTADOS: Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça o abandono afetivo, de pais para filhos, tornou-se passível de se exigir indenização por 

danos morais. É plenamente possível se impor responsabilidade civil pelas omissões ou 

negligências realizadas contra aquele pai ou mãe abandonado, que na maioria das vezes já está 

na velhice. Apesar de já se saber que o abandono afetivo inverso implica em pagamento de 

indenização, trata-se de um assunto bastante complexo, pois não será fácil definir uma quantia 

pronta e acabada em valores monetários, para valorar o pagamento por um abandono afetivo 

ou a falta de cuidados. A jurisprudência e alguns doutrinadores abordam que o dano moral 

independe do dano patrimonial. Em suma, diante de diversos casos chegados aos tribunais 

brasileiros a Ministra relatora Nancy Andrighi, ressalta que não se deve debater sobre a 

obrigação de amar e sim do dever legal de cuidar, para ela ‘amar é faculdade, cuidar é dever’.  

Ao visitar o Fórum da comarca de Sobral, constatou-se que não tramita nenhum processo 

desta natureza na respectiva comarca, ressaltando assim que existe um percentual considerável 

de idosos abandonados por seus familiares nos abrigos de Sobral, mas que nenhum caso 

chegou ao judiciário para serem analisados. Foi visitado o abrigo Casa do Bom Samaritano 

localizado no centro da cidade de Sobral que acolhe idosos abandonados ou que estão 

perdidos. Nessa visita constata-se a violação clara e brusca dos artigos instaurados no Estatuto 

do Idoso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Podemos considerar que a falta do cuidar dos filhos 

diante de seus genitores serve de premissa de base para possíveis indenizações. 

Rotineiramente, os que estamos vendo nos recentes julgados por nossos tribunais, são 

constantes decisões auferindo pena, em sede de responsabilidade civil para o instituto 

abandono afetivo. 

 

DESCRITORES: Abandono Afetivo; Responsabilidade civil; Estatuto do idoso. 
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7. ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: EXPERIÊNCIAS DOS 

ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL DE MÉDIO PORTE 

 

Francisco Pedro de Sousa Xavier; Estudante de Enfermagem/Bolsista Pibic/CNPq; 

Maria Valdecir Marinho Prado;  

Lourdes Claudênia Aguiar Vasconcelos; 

 José Ricardo Fontenele Azevedo;  

Antonia Eliana de Araujo Aragao (antoniaelianaaraujo@gmail.com); 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: O serviço de Acolhimento é uma estratégia de humanização da Política 

Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, para melhorar os serviços e 

atendimento prestados aos usuários. Assim, o Serviço de Acolhimento configura-se como 

uma postura de atenção e gestão nas unidades de saúde, favorecendo a construção de relação 

de confiança e de compromisso entre as equipes e os serviços (BRASIL, 2009).  OBJETIVO: 

Analisar as experiências com o funcionamento do Acolhimento com Classificação de Risco 

em um hospital de médio porte, Caracterizar o perfil sócio demográfico dos enfermeiros 

pesquisados, Descrever as experiências com o funcionamento do Acolhimento com 

Classificação de Risco, segundo a opinião dos enfermeiros e Identificar as formas de 

enfrentamento dos enfermeiros quanto ao acolhimento com classificação de risco do hospital. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem 

qualitativa. A pesquisa foi realizada no Hospital municipal de Mucambo, estado do ceará. A 

cidade está localizada entre a Serra da Ibiapina, sendo 19km do município de Ibiapina, 56km 

do município de Sobral e a 245km da capital de Fortaleza, Ceará. Participaram do presente 

estudo sete enfermeiros que trabalham no referido hospital, e aceitaram participar da pesquisa 

mediante adesão e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Esses profissionais forneceram informações na forma de entrevistas semiestruturadas que 

subsidiaram os resultados e discussões do estudo. A pesquisa se desenvolveu de janeiro a 

outubro de 2013, após aprovação do Comitê de ética e Pesquisa sob o número de CAAE nº 

18519113.8.0000.5053, sendo que a coleta de dados se procedeu nos meses de agosto e 

setembro de 2013. A entrevista foi realizada conforme o agendamento prévio com os 

participantes de acordo com a disponibilidade de dias e horários por eles pré-estabelecidos. 

Todos foram informados de que a entrevista seria realizada em no máximo 60 minutos e que 

será gravada em um aparelho de gravador com a finalidade de melhor apreensão das 

informações. A caracterização sócia demográfica dos sujeitos pesquisados foi apresenta em 

gráficos para melhor apreensão das informações pelos leitores. A pesquisa seguiu a Resolução 

Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996).  RESULTADOS: Obtiveram-se 

ao final da pesquisa quatro categorizações conforme apresentadas a seguir: Caracterização 

Sócio Demográfica de profissionais enfermeiros; Conhecimento da Enfermagem sobre 

Acolhimento com Classificação de Risco; Importância do Acolhimento com Classificação de 

Risco na percepção desses profissionais; Formas de enfrentamento das dificuldades frente à 

execução do Serviço de Acolhimento com Classificação de Risco.  CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Pela realização desse estudo, podemos conhecer a importância da Política de 

Humanização (PNH) bem como sua estratégia de organização de atendimentos, com mais 

humanização e priorização do atendimento, com Acolhimento e Classificação de Risco, não 

somente organiza o fluxo e a demanda de atendimentos na emergência como também garante 

ao usuário um dos princípios básicos do Sistema único de Saúde (SUS).  
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8. ALEITAMENTO MATERNO: VIVÊNCIAS DE ENFERMEIRAS DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Liliana Vieira Martins Castro;  

Andrea Carvalho Araújo Moreira;  

Francisca Alanny Araújo Rocha; 

Danielle Davila Siqueira (danielledavila@hotmail.com);  

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

  

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de afeto, vínculo, 

nutrição e proteção para a criança e inúmeras são suas vantagens tanto para a mãe quanto para 

seu filho. O Ministério da Saúde, através de publicações incentivadoras e explicativas tenta 

convencer as mães da importância desta ação para a criança. Sendo então as enfermeiras das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) responsáveis pelo aconselhamento ao aleitamento materno 

iniciado ainda no pré-natal, surge assim o interesse em avaliar a prática pessoal do aleitamento 

materno vivenciado por enfermeiras das UBS de Sobral. OBJETIVO: Descrever a vivência 

das enfermeiras diante do aleitamento materno. METODOLOGIA: O estudo em questão é 

de natureza exploratória-descritiva, com abordagem qualitativa, realizado com onze 

enfermeiras da ESF que preencheram os critérios de inclusão de estarem amamentando ou 

terem amamentado nos últimos cinco anos. Ocorreu no período de julho a agosto de 2015 

em nove UBS. Foi submetido ao Comitê De Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA) sendo aprovado sob o protocolo 470562. RESULTADOS: 

Em relação à idade, quase a unanimidade delas tinha entre 30 e 40 anos. Quanto ao tipo de 

parto, todas as enfermeiras optaram pelo parto cesáreo. Quanto ao tempo de serviço na 

Estratégia de Saúde da Família a maioria tinha mais de 05 anos. Se tratando da análise 

temática, as informações foram organizadas conforme os objetivos propostos pelo estudo, cuja 

disposição do material foi definida de acordo com as respostas das enfermeiras, sendo 

categorizadas assim: Sentimentos experenciados por enfermeiras durante a amamentação; 

Amamentação & Enfermagem: as barreiras; Fatores que contribuem para o sucesso da 

amamentação: o sucesso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A análise compreensiva das falas 

permitiu reconhecer que um dos fatores que levam as enfermeiras a amamentar seu filho é o 

empoderamento da maternidade diante de tal ação, e que o apoio familiar e do companheiro 

foram os maiores incentivadores para sua manutenção. A não adesão ao AM foi na maioria 

das vezes devido às intercorrências mamárias. Diante dos achados concluiu-se que o fato de 

serem profissionais atuantes diretamente no pré-natal, na puericultura, em ações de promoção 

e incentivo ao aleitamento materno na ESF, e possuírem conhecimento teórico adquirido 

durante a graduação sobre as propriedades do leite materno, nos mostra que as informações 

fornecidas pelas enfermeiras quando se tornaram nutrizes e vivenciaram o processo do ato de 

amamentar é equivalente ao de outras mães. 

 

DESCRITORES: Aleitamento Materno; Enfermagem; Estratégia Saúde da Família. 

 

mailto:danielledavila@hotmail.com


22 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

9. ALTERAÇÕES COGNITIVAS DA DEMÊNCIA DE ALZHEIMER NO IDOSO: 

RELATO DE CASO 

Carlos Henrique Mendes Barbosa;  

Alexandre de Carvalho Lima (alexandre-carvalho-inta@outlook.com);  

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A Demência de Alzheimer (DA) compreende o desenvolvimento de uma 

síndrome clínica caracterizada pelo declínio cognitivo progressivo, afetando especialmente a 

memória, e sintomas comportamentais e psicológicos que concorrem ao comprometimento 

funcional, social e ocupacional do indivíduo. (VESNA, 1999). OBJETIVO: Conhecer as 

alterações cognitivas da Demência de Alzheimer no idoso. METODOLOGIA: Caracterizou-

se como exploratória, baseada em estudo de caso. O sujeito da pesquisa tratou-se de um idoso 

com diagnóstico de DA, residente na cidade de Quixadá, Ceará. Os dados foram coletados 

por meio da Avaliação Fisioterapêutica Neurológica, Mini Exame de Estado Mental (MEEM) 

e o Questionário do Informante para Detecção do Declínio Cognitivo em Idosos (IQCODE) 

a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Referência Nacional 

em Dermatologia Sanitária Dona Libânia (CEP/CDERM), sob o registro CEP/CDERM – 

009/2011. RESULTADOS: Paciente do sexo masculino, 62 anos, como DA de grau 

moderado e início precoce, com sintomas iniciais observados em 2003 e piora significativa em 

2004. Divorciado, pai de dois filhos, ensino superior completo, foi funcionário público. Com 

relação a avaliação fisioterapêutica o idoso apresenta-se lúcido e atento, sem quadros de 

alucinação, orientado no tempo, no espaço bom equilíbrio estático e dinâmico em 

bipedestação. Possui marcha lenta, com leve tendência à flexão dos joelhos, ausência de 

flexão do quadril, com passos arrastados. Realiza de forma independente todas as 

transferências, mas apresenta déficit de percepção espacial, sendo necessários comandos 

verbais. Sob avaliação cognitiva, apresentou pontuação igual a 12 e apresenta demência com 

gravidade moderada, denotando um considerável declínio cognitivo, de acordo com o escore 

de IQCODE (1996). CONSIDERAÇÕES FINAIS: O desenvolvimento da Demência de 

Alzheimer acarreta alterações estruturais e funcionais, evidenciadas nas relações do sujeito 

com o mundo.Esse estudo foi fundamental para o conhecimento dessa patologia,sendo 

importante para nós como futuros fisioterapeutas,para que possamos intervir de forma efetiva 

para a melhoria das condições de saúde do idoso. 

 

DESCRITORES: Fisioterapia; Cognição; Saúde do Idoso. 
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10. ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS DA PENTOXIFILINA APÓS 

EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA EM CAMUNDONGOS 

 

Maria Janaína Paula Gomes; Estudante de Farmacia/Bolsista Inta 

Paulo Sérgio Corrêa Siebra; Estudante de Farmacia/Bolsista Inta  

Mainara Soares Rodrigues; 

Maria Socorro Carneiro; 

Rafaelly Maria Pinheiro Siqueira (rafaelly@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada  

 

INTRODUÇÃO: A Pentoxifilina é uma metilxantina, com comprovado efeito antioxidante, 

anti-inflamatório, por reduzir os níveis de TNF-alfa e interleucina-1-beta, através da inibição 

de sua expressão gênica, além de importantes citocinas inflamatórias que tem sido sugeridas 

como importantes na fisiopatologia de diversas doenças do sistema nervoso central. 

OBJETIVO: Investigar efeitos centrais com o uso subcrônico da pentoxifilina em 

camundongos através de diferentes testes comportamentais. METODOLOGIA: O projeto 

foi realizado após aprovação Pela Comissão de Ética no Estudo Animal – CEUA com 

protocolo nº 2014.02.002-P. Foram utilizados camundongos Swiss, pesando entre 35 e 40 g. 

Os animais foram mantidos no Biotério em gaiolas coletivas contendo 8 animais em cada, 

onde recebiam água e dieta ad libitum, além de serem mantidos em ambiente constante de 

23ºC-25ºC, tanto no ciclo claro quanto no escuro de 12 horas. Os animais foram 

aleatoriamente divididos em grupos experimentais com 8 camundongos cada e assim 

denominados: Controle Negativo (receberam veículo), Controle Positivo (receberam 

imipramina 25mg/kg), PTX 25 e PTX 50 (pentoxifilina 25mg/kg e 50mg/kg respectivamente). 

Os animais foram tratados por 21 dias consecutivos e após este período foi realizado os testes 

comportamentais, um teste a cada dia para não estressar os animais. Na avaliação 

comportamental foram utilizados o teste do campo aberto para avaliar o índice de exploração, 

rota-rod para avaliar atividade locomotora, nado-forçado e suspensão da cauda para avaliar 

insistência em sair de uma situação de perigo, labirinto em cruz elevado para avaliar nível de 

ansiedade e memória com o teste do labirinto em Y. Na análise estatística foi utilizado 

ANOVA, seguido do pós-teste de Newman-Keuls, p<0,05. RESULTADOS:No campo aberto 

possibilita avaliar a emocionalidade do animal, pois ambulação e o comportamento de 

levantar-se estão ligados, principalmente, a coordenação motora, enquanto que o 

comportamento de limpeza e a defecação estejam associados à adaptação do animal ao 

ambiente. No teste do campo aberto não houve diferença estatística entre os grupos. No teste 

do Rota-rod é possível investigar, através do nº de quedas e do tempo de permanência na 

plataforma giratória, se a droga testada promove algum efeito miorrelaxante ou ansiolítico. 

Apesar de os animais de ambos os grupos da pentoxifilina obtiverem um menor número de 

quedas, este resultado não foi significativo. No teste do Nado-forçado foi possível observa um 

menor tempo de imobilidade no grupo PTX25, mostrando um potencial efeito antidepressivo 

desta droga. O teste da suspensão da cauda não apresentou diferença significativa entre os 

grupos. Os animais que pertencem ao grupo da pentoxifilina passaram maior tempo de 

permanência, com diferença significativa, nos braços aberto do labirinto em cruz elevado, 

mostrando possível ação ansiolítica desta droga. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nos testes 

avaliados é possível observar que a pentoxifilina promove alterações comportamentais 

importantes. Estes resultados devem ser melhor avaliados através de outros testes bioquímicos 

que melhor investiguem as ações centrais da pentoxifilina. 

 

DESCRITORES: Pentoxifilina; Comportamento; Camundongos. 
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11. ANÁLISE DA POTENCIAL ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DO 

EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE MORINDA CITRIFOLIA (NONI) 

ATRAVÉS DO TESTE DE CAPTURA DE RADICAL LIVRE DPPH 

 

Ana Virgínia Timbó Paiva Mororó; 

Nicáciotantalo Pinheiro Araújo; 

Suzana Barbosa Bezerra, 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior; 

Siqueira, Rafaelly Maria Pinheiro (rafaelly@gmail.com); 

Inta- Instituto Superior De Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: o uso de plantas medicinais por tradição e a ausência de alternativas 

econômicas viáveis é característicos dos países mais pobres, enquanto que nos mais 

desenvolvidos ressalta-se um maior costume de fitomedicamentos influenciado pelos 

modismos de consumo de produtos naturais. Nesse contexto vê-se que os produtos 

derivados do fruto da morinda citrifolia (noni), originária do sudeste asiático, ganharam 

grande notoriedade sendo comercializados em todo o mundo, sobretudo através da 

internet. OBJETIVOS: conceitos atuais acerca do valor dos produtos de noni diferem 

consideravelmente e variam de muito positivo, altamente crítico e cauteloso. Tendo em 

vista o crescente uso da morinda citrifolia, o presente trabalho verificou o possível 

potencial antioxidante do extrato etanólico das folhas in vitro, através do método dpph 

(2,2-difenil-1-picril-hidrazil) em diferentes doses (3200, 1600, 800, 400, 200 100, e 10 

μg/ml), a fim de enriquecer a literatura a cerca de conhecimento relevante dessa planta. 

METODOLOGIA: trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e experimental, 

realizado no laboratório do núcleo de bioprospecção e biologia molecular aplicada 

(nubem) e no laboratório de bioquímica e biofísica do instituto superior de teologia 

aplicada (faculdades inta). Sendo as folhas colhidas no horto de plantas medicinais dessa 

instituição e classificada no herbário da universidade vale do acaraú. o método dpph foi 

escolhido devido o seu baixo custo, facilidade na execução e obtenção de resultados 

confiáveis, onde foram preparadas sete concentrações, sendo a solução mãe de 3200 

μg/ml e as seguintes preparadas a partir de diluições proporcionais a parir desta. 

Realizando a leitura no espectrofotômetro, esses testes foram realizado em triplicada 

durante 3 diferentes períodos/dias. a análise estatística dos dados foi realizada através do 

software graphpadprism 5®, onde o critério de significância utilizado foi p < 0,05. 

RESULTADOS: os extratos da folha da morinda citrifolia, em todas as concentrações 

analisadas, apresentaram grande potencial antioxidante visto que os valores quando 

comparados com o controle negativo apresentaram grande significância, não bastasse, a 

mudança da coloração é mais um indicativo de sua capacidade em capturar os radicais 

livres. CONSIREDAÇÕES FINAIS: os resultados quanto a atividade antioxidante do 

noni confirmam seu potencial uso em diversas patologias onde á estresse oxidativo e 

peroxidação lipídica, porém é necessário estudos para se verificar quais os compostos 

fotoquímicos presentes nas folhas de morinda citrifoliaque, especificamente, estão 

envolvidos com a atividade antioxidante.  

 

DESCRITORES: morinda citrifolia; antioxidante; dpph.
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12. AS PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

FAMILIARES: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO LAÇOS DE FAMÍLIA EM 

SOBRAL-CE 

 

Elane Maria Beserra Mendes; 

Tafines Gonçalves da Costa; 

Marta Maria Alves; 

Kelviane Maria Rodrigues de Sousa; 

Claudia dos Santos Costa (claudia.costa@inta.edu.br) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUCÃO: As configurações familiares na contemporaneidade desafiam legisladores e 

pesquisadores. As relações afetivas e familiares tornam-se cada vez mais complexas, sendo 

tema de projetos de pesquisa e de intervenção, como é o caso do Projeto Laços de Família, 

sediado em Sobral, na zona norte do Ceará. O projeto Laços de Família é resultado de um 

convênio de cooperação institucional entre a Defensoria Publica Geral do Estado do Ceara e 

o Instituto Superior de Teologia Aplicada para possibilitar atividades de mediação de conflitos 

familiares no município de Sobral. OBJETIVOS: Mapear quais os motivos que levaram os 

assistidos a buscarem o Projeto Laços de Família, identificando se a participação no projeto 

contribui para a resolução do conflito. METODOLOGIA: No que diz respeito à abordagem 

a pesquisa terá natureza quanti-qualitativa, associando a análise estatística à investigação dos 

significados das relações humanas privilegiando a melhor compreensão do tema a ser 

estudado, facilitando a interpretação dos dados. Será utilizada pesquisa documental, tendo 

como principal fonte de pesquisa os registros, relatórios, termos de acordo construídos nos 

atendimentos e acompanhamentos das famílias assistidas pelo Projeto Laços de Família. 

RESULTADOS: A pesquisa revela que em relação ao vinculo familiar das pessoas envolvidas 

na mediação percebemos que a mulher tem sido a protagonista das demandas, tendo 

procurado o Projeto para resolver situações-problemas que envolvem os membros do seu 

grupo familiar. 91% das pessoas que procuram atendimento no Projeto Laços de Família são 

do sexo feminino, demandando assim a necessidade do aprofundamento das questões 

referentes a gênero e relações familiares. As demandas apresentadas são na sua maioria 

pedido de pensão alimentícia, guarda, divórcio, adoção e investigação de paternidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atuação no Projeto Laços de Família: conhecer para amar 

evidenciam a necessidade e a urgência da discussão da temática conflito familiar. Cada 

intervenção revela o interesse e o desejo das pessoas em discutir o tema e procurar soluções 

alternativas para o tema, seja para suas experiências pessoais, seja para a busca de solução de 

problemas das famílias atendidas em seus serviços. 

 

DESCRITORES: Mediação; Conflitos; Família. 
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13. ASPECTOS NUTRICIONAIS EM IDOSOS COM DISFAGIA: UMA REVISÃO 

DA LITERATURA 

 

Katharyna Khauane Brandão Ripardo; 

Andreza Machado Moreira; 

Jorge Luis Cavalcante (jorgeluispcavalcante@inta.edu.br); 

INTA 

 

INTRODUÇÃO: Desde a década de 1960, vem-se observando a mudança na estrutura etária 

brasileira, onde observar-se um grande aumento da população idosa, podendo ser explicado 

pelo maior aumento da expectativa de vida entre os idosos. Estima-se nos anos de 2000 e 

2020, o número de pessoas no planeta Terra com 60 anos ou mais dobrará , indo de 14,5 

bilhões para 23,3 milhões, e em 2025 o índice de envelhecimento será, provavelmente, três 

vezes maior do que aquele observado em 2000. Conforme esses dados, os sistemas de saúde 

dos países, incluindo o Brasil, precisam estar preparados, já que os idosos têm necessidades 

especializadas e adoecem mais. Entende-se que os idosos estão em constantes mudanças 

fisiológicas, resultando em menor reserva funcional e equilíbrio instável. Logo, as pessoas 

deste ciclo da vida tornam-se mais vulneráveis à incidência de doenças diante do estresse e das 

demandas orgânicas facilmente vencidas em outras fases da vida. Entre os distúrbios de saúde 

vivenciados por esta população, têm-se alta frequência a disfagia e as dificuldades encontradas 

nos momentos da refeição. OBJETIVO: Avaliar a ingestão inadequada de nutrientes em 

idosos com disfagia e possíveis danos em sua saúde. METODOLOGIA. O presente trabalho 

tratou-se de uma revisão bibliográfica por meio de artigos científicos publicados de 2005 a 

2015 sobre disfagia em idosos e nutrição. Foram utilizadas as bases de dados eletrônicas da 

BVS (LILACS, SciELO, LIS) e os DeCS, realizados no mês de Novembro de 2015. 

RESULTADOS: A disfagia pode resultar de uma anormalidade anatômica ou funcional 

(neuromuscular) em qualquer estrutura e fase do processo de deglutição, como oral, faríngea 

ou esofagiana.  Frequentemente, a disfagia aparece em cerca de 50% dos pacientes gerontes e 

decorre do processo de envelhecimento, por conta da diminuição ou dificuldade no processo 

de mastigação, por xerostomia, por desordens neurológicas (acidente vascular cerebral, 

doença de Parkinson, Mal de Alzheimer e câncer de cabeça e pescoço) e por desordens 

musculares e da anatomia orofaríngea. Na tentativa de se adaptar ao sintoma, o paciente altera 

a consistência dos alimentos e/ou das preparações acrescentando maior quantidade de água, 

reduzindo, assim, o valor calórico total. O prejuízo na ingestão alimentar pode causar 

comprometimento do estado nutricional e um aumento na frequência de doenças, resultando 

em sério comprometimento do estado geral do idoso.  O principal objetivo da terapia 

nutricional ao paciente disfágico é prevenir a aspiração e a sufocação, buscando meios de 

facilitar uma alimentação segura e independente, e ainda recuperar ou manter o estado 

nutricional, com a dieta adaptada às suas necessidades. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As 

dificuldades relacionadas à alimentação e deglutição podem ocorrer exclusivamente devido ao 

processo de envelhecimento ou às doenças que acometem mais os idosos. Dessa forma, os 

nutricionistas devem estar bem alertas ao risco de disfagia, de forma a iniciar uma intervenção 

nutricional o mais precocemente possível. Além disso, a Nutrição poderá contar com o 

serviço de outros profissionais da saúde (fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos) para 

auxiliar a sua conduta, regredindo ou estabilizando a evolução da disfagia em indivíduos acima 

de 60 anos de idade. 

 

DESCRITORES: Idosos; Disfagia; Alimentação. 
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14.  ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

  

Maria do Socorro Araujo;  

Jeferson de Lima Costa;  

Maria Franciana Freitas;  

Juliana de Sena Pinto; 

Rosalice Araujo de Sousa (rosaliceas@hotmail.com);  

Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA 

 

INTRODUÇÃO: O cuidado em saúde demanda uma visão integral do usuário em todos os 

aspectos – a pessoa por inteiro, contemplando uma postura acolhedora com escuta atenta, 

olhar zeloso e estabelecimento de vínculo e responsabilização. As linhas de cuidado 

pressupõem, ainda, uma visão global das dimensões da vida dos usuários que possibilitem 

respostas também mais globais, fruto de um trabalho em equipe (BRASIL-2004). Infecções 

respiratórias agudas, doenças diarréicas e desnutrição são as principais causas associadas ao 

óbito infantil que poderiam ser evitadas utilizando-se medidas preventivas, diagnóstico 

precoce e tratamento adequado (HIGUCHI, 2011). OBJETIVO: Investigar a produção 

científica referente à assistência integral a saúde da criança nos últimos cinco anos. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica com artigos no banco de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, LILACS e MEDLINE realizado no mês de agosto de 

2015, utilizando os descritores saúde da criança e assistência integral. Foram encontrados 03 

(artigos) artigos onde de acordo com os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 02 

(duas) publicações. O critério de exclusão foi trabalhos que o conteúdo não estava 

relacionado ao tema. Foram selecionados artigos, que estavam em português, tendo como 

limite as crianças. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se que a análise dos sinais 

clínicos, é algo crucial para avaliar e classificar de maneira adequada o quadro clínico de uma 

criança, sendo possível definir de forma ágil as necessidades de saúde que a criança requer, 

gerando resultados mais produtivos. Na experiência dos profissionais envolvidos nos estudos, 

foi citado que a integralidade do atendimento a criança, como preconizada pelo Ministério da 

Saúde e requerida para a atuação da equipe de enfermagem, quando realizada de forma 

adequada, permite incorporar os conteúdos do protocolo no atendimento da criança, tanto na 

presença de queixa, bem como na indicação de diagnósticos de enfermagem numa unidade 

de saúde. A equipe de saúde é fundamental para a família do paciente, sendo importante 

estabelecer um vínculo, com ênfase na construção de um cenário de adaptação e cuidados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os achados dessa pesquisa oferecem subsídios para a 

comprovação da importância da integralidade do cuidado. Um bom atendimento na 

assistência da saúde e a educação continuada da equipe de cuidados aumentam a eficácia do 

processo de trabalho dos mesmos. 

 

DESCRITORES:  Saúde da Criança; Assistência Integral. 
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15. ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÓLEO DO Croton argyrophylloides SOBRE A 

Candida albicans E A Candida tropicalis 
 

Águida Maria Albuquerque Azevedo; Estudante de Nutriçao/Bolsista Inta 

Rafaela Mesquita Bastos Cavalcante; 

Eriberto de Sá Ponte Júnior; 

Victor Alves Carneiro; 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior (eduardo@inta.edu.br); 

INTA- Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: O Nordeste brasileiro possui uma grande diversidade de plantas 

aromáticas. Muitas dessas espécies são, tradicionalmente, usadas na medicina popular na 

forma de chás ou infusões para tratar diversas doenças. O Croton argyrophylloides conhecido 

popularmente como marmeleiro prateado, é uma planta nativa do Nordeste brasileiro. 

Constitui de um arbusto de ramos delgados, cilíndricos, cinerescentes e escabros. Segundo De 

Morais et al., (2006) não há informações do uso popular desta planta devido ao aspecto de 

suas folhas. Leveduras do gênero Candida são reponsáveis pela maioria das infecções fúngicas 

em humanos. A Candida é um microrganismo saprófito, que na dependência de fatores 

predisponentes alteram a integridade orgânica, modificam a sua conformação leveduriforme 

para uma forma fusiforme, tornando-se patogênico. A candidíase caracteriza-se como a 

infecção fúngica, dentre as mais comuns pode citar a candidíase provocada pela fungo 

Candida albicans, e a Candida tropicalis tem sido uma das mais comumente isoladas dentre as 

espécies não-albicans. OBJETIVO: Avaliar a atividade antifúngicas do óleo essencial extraído 

do Croton argyrophylloides sobre Candida albicans (ATCC 90028) e Candida tropicalis 

(ATCC 750). METODOLOGIA: O óleo foi extraído no laboratório do Núcleo de 

Bioprospecção e Experimentação Molecular Aplicada do Instituto Superior de Teologia 

Aplicada – NUBEM/INTA, por meio do método de extração de destilação por arraste a 

vapor. As leveduras, foram adquiridas através do Instituto Osvaldo Cruz- Fiocruz do Rio de 

Janeiro, cultivados em meio BHI com 20% de glicerol e estocados em freezer - 80°C. Para a 

realização do teste antimicrobiano as cepas foram ativadas adicionando uma alíquota de 50 µL 

em 5 mL de meio BHI e incubadas aerobicamente a 37°C por 24h. Após o período de 

crescimento, as cepas foram repicadas em meio BHI estéril e incubadas nas mesmas 

condições por 18h. Em seguida, as mesmas foram centrifugadas para a retirada do meio de 

cultura e ajustada a concentração de 2x10
6 

UFC/mL. O óleo essencial do Croton 
argyrophylloides foi diluído seriadamente na base 10 variando a concentração de 2,5 mg/mL - 

0,039 mg/mL. Depois 100 µl de cada concentração do óleo e 100 µl da levedura ajustada foi 

adicionado em placa de 96 poços e incubadas a 37ºC por 24h. Então as placas foram lidas em 

espectofotometro (ELISA) nos tempos de 0h e 24h de crescimento. Para o teste de CBM 

(Concentração Bactericida Mínima), as concentrações que apresentaram CIM foram reunidas 

e repicadas em placa contendo BHI agar, a qual fora incubadas nas mesmas condições 

anteriores. RESULTADOS: Os resultados obtidos com óleo essencial do Croton 
argyrophylloides, foram distintos entre as leveduras. Em relação a Candida tropicalis o óleo 

inibiu seu crescimento na concentração de 1,250 mg/mL apresentando um efeito fungicida. 

Enquanto que para a cepa de C. albicans o mesmo não apresentou atividade. CONCLUSÃO: 

Entre as espécies de cróton do nordeste brasileiro o marmeleiro prateado mostrou-se efetivo 

no que se refere a atividade antifúngica em cepa de Candida da espécie tropicalis. 
 

DESCRITORES: Leveduras; Croton argyrophylloides; Antifúngica. 
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16. ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE: PERCEPÇÃO DOS 

PRATICANTES. 

 

Vicente Fidélix Ferreira Gomes Júnior; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Pibic/CNPq 

Athus Bastos Brandão, Estudante de Fisioterapia/Bolsista Pibic/CNPq 

Francisco Jairo Medeiros de Almeida, 

Francisco Itamar Mendes Neto, 

Janaísa Gomes Dias de Oliveira (janaisaoliveira@hotmail.com), 

INTA- Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O potencial crescimento da população idosa fez surgir a necessidade de 

ampliação de políticas públicas, projetos e programas voltados a esta população com o 

objetivo de atender às necessidades física, mental e social desses indivíduos, sendo a atividade 

física um meio preventivo dos efeitos nocivos causados pelas implicações deletérias do 

envelhecimento. OBJETIVO: Analisar como um grupo de idosos praticantes de exercícios 

físicos compreendem os efeitos proporcionados pela prática física. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo transversal de análise qualitativa em nível exploratório descritivo, onde foi 

aplicado uma entrevista semiestruturada a qual contemplou tópicos referentes a percepção de 

13 idosos praticantes de atividade física quanto a relevância da prática desta regular no 

controle da saúde. Foi utilizada a análise de conteúdo de Bardin, propondo as seguintes 

categorias de análise: Situação de Saúde, Motivação para o Exercício e Percepção do exercício 

como tratamento. O exemplo a seguir demonstra como serão expostos a identificação nos 

depoimentos dos participantes:  E1F – entrevistado 1 do sexo feminino. Este estudo atende as 

recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, referente ás 

pesquisas com seres humanos, o estudo foi avaliado e aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, com o número de parecer 

943.593. RESULTADOS E DISCUSÕES: Quanto à Situação de Saúde, os idosos 

identificam os benefícios da atividade física. Em relação a Motivação para o Exercício, os 

mesmos mostraram-se motivados no que se refere aos efeitos positivos sobre a saúde e a 

sociabilização. Na Percepção do exercício como tratamento, a maioria foi incentivada a 

praticar exercícios físicos por profissional de saúde ou indivíduos provenientes de seu 

contexto social. O entrevistado E9M, também relatou que além dos benefícios físicos e 

mentais, a atividade física regular auxiliou na redução do consumo de fármacos destinados ao 

controle de indicadores pressóricos e de doenças advindas do sedentarismo. Em relação a 

percepção da realização da atividade todos os pesquisados relataram sensação de bem-estar 

físico e mental e sem sintomas patológicos. Os seguintes participantes: E2F, E3F, E9M e E7F 

relataram que seus parentes e/ou amigos os influenciaram na tomada de decisão de 

procuraram grupos especializados de exercícios físicos direcionados para idosos. 

CONCLUSÕES: Pode-se constatar que os participantes da pesquisa, compreendem os 

valores de um programa de atividade física sobre sua saúde física e mental. Desta forma, tem-

se o envelhecimento ativo, como um fator primordial para o prolongamento da vida com 

qualidade para idosos, uma vez que o mesmo proporciona o afastamento da dependência 

funcional e de desarranjos relacionadas ao estado psicossocial do indivíduo, como depressão 

e isolamento, que conduzem a uma vida sedentária, predispondo ao surgimento de doenças 

cardiovasculares e de outras disfunções sistêmicas. 

 

DESCRITORES: Atividade física; Idosos; Saúde. 
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17. ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DOS COMPONENTES MAJORITÁRIOS DO 

ÓLEO ESSENCIAL DA LIPPIA SIDOIDES CHAM. E SEUS POSSÍVEIS 

EFEITOS SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC): UMA REVISÃO. 

 

Michele Sanford Rangel Parente; 

Márcia Jordana Araújo Lima; Estudante de Farmacia/Bolsista Funcap 

Feliphy Rodrigues Custódio; Estudante de Farmacia/Bolsista Funcap 

Carla Thiciane Vasconcelos (thiciane_melo@yahoo.com.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A Lippiasidoides Cham. (Verbenaceae), comumente denominada 

“alecrim-pimenta”, é uma planta própria da vegetação de caatinga no Nordeste do Brasil, 

encontrada principalmente nos arredores de Mossoró-RN e Tabuleiro do Norte-CE. Estudos 

na literatura comprovam que o óleo essencial extraído de suas folhas apresenta potenciais 

efeitos terapêuticos, atribuídos principalmente à presença de seus componentes majoritários, 

timol e carvacrol.Os óleos essenciais de uma forma geral têm despertado a atenção por conter 

naturalmente várias propriedades terapêuticas tais como: antimicrobianas, antiespasmódicas, 

anti-inflamatórias, antinociceptivas, antioxidante e efeitos centrais como sedativo, 

antidepressivo, e ansiolítico.OBJETIVO: O intuito desta revisão é apresentar os efeitos 

terapêuticos dos componentes majoritários do óleo essencial da LippiasidoidesCham. e seus 

possíveis efeitos no SNC. METODOLOGIA: A pesquisa bibliográfica foi realizada em bases 

de dados eletrônicas como Pubmed e Scielo, utilizando-se como palavras-chave: 

Lippiasidoides, óleo essencial,componentes majoritários, ações terapêuticas, e sistema 

nervosocentral.RESULTADOS: Pesquisas experimentais demonstraram que os 

monoterpenos extraídos do óleo essencial da Lippiasidoides possuem uma variedade de 

ações farmacológicas, como é o caso do timol caracterizado principalmente por sua atividade 

antimicrobiana contra fungos, bactérias e larvas de mosquitos; e o carvacrol que possui 

atividades antinociceptiva, antioxidante e antimicrobiana, e além destas, potencias efeitos 

centrais.Estudos comportamentais atuais em modelos animais de ansiedade e depressão 

demonstram que o carvacrol, componente ativo do óleo essencial da L. sidoides, apresentou 

efeitos ansiolítico e antidepressivo quando administrado agudamente em camundongos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Entende-se com isso, que o aumento dos estudos com os 

óleos essenciais de plantas, é cada vez mais importante para que se possa demonstrar a 

eficácia terapêutica desses componentes, para que no futuro possa ser viável o uso desses 

óleos essenciais como tratamentos alternativos e com menos efeitos colaterais para vários 

transtornos psiquiátricos. 

 

DESCRITORES: Lippia; Ação Terapêutica; Sistema Nervoso Central. 
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18. ATUAÇÃO NO SUS E PARA O SUS: UMA REVISÃO DA ESTRATÉGIA DE 

EDUCAÇÃO PERMANENTE NO MUNICÍPIO DE SOBRAL – CE  

 

Edmilson Ferreira Bezerra Filho; 

Francisco Robson Pereira Bezerra; 

Cyntia Monteiro Vasconcelos Motta (cyntiamvasconcelos@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada
 

 

INTRODUÇÃO: A atuação no Sistema Único de Saúde (SUS) fundamenta-se na educação 

permanente que deve ser entendida como o conhecimento e a realização do encontro entre o 

mundo de formação e o mundo de trabalho, onde o aprender e ensinar se agregam a rotina 

do serviço de saúde. Acredita-se que a formação em serviços é capaz de esforços para a 

integração teoria-prática, aprimorando competências e habilidades diante da realidade vivida 

no cotidiano dos processos de trabalho em saúde. OBJETIVOS: Buscar evidências científicas 

que abordem a educação permanente do município de Sobral-CE. METODOLOGIA: No 

estudo, realizou-se uma revisão integrativa de artigos publicados na literatura científica. O 

método escolhido permite reunir e sintetizar resultados de pesquisas de forma a contribuir 

para formação dos profissionais de saúde para o Sistema Único de Saúde. Os artigos foram 

lidos, e analisados de forma crítica. RESULTADOS: Foram analisados sete artigos, nos anos 

de 2005 à 2015. Os artigos foram publicados nas seguintes revistas: Revista Sanare (4), Revista 

Saúde e Sociedade (1), Revista Interfaces (1) e Revista Trabalho, Educação e Saúde (1). Em 

1997, se iniciou a construção da política municipal de educação permanente em Sobral. As 

pesquisas mostram que os profissionais iniciaram os serviços de saúde sem muita clareza da 

sua função percebe-se redefinições no seu modo de atuar, próprias de uma função nova. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se com essa revisão integrativa que a educação 

permanente é uma ferramenta importante para os profissionais ligados à Estratégia Saúde da 

Família e SUS, com a finalidade de um atendimento qualificado visando melhorar os serviços 

de saúde. 

 

DESCRITORES: Educação Continuada; Sistema Único de Saúde; Estratégia Saúde da 

Família. 
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19. ATUALIZAÇÃO DO PAPEL DOS MICRO-RNAS NA PATOFISIOLOGIA  

DE DOENÇAS HUMANAS 

 

Kedmo Tadeu Nunes Lira; Mestrando em Biotecnologia/Bolsista Capes 

Jomar PatrícioMonteiro;  

Daisy Maria Favero Salvadori;  

Vicente de Paulo Teixeira Pinto;  

Magaly Sales Monteiro (magalysmo@gmail.com);  

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A epigenética representa mudanças da expressão gênica sem a presença de 

alterações do DNA. Os mecanismos epigenéticos que modulam a transcrição gênica incluem: 

a metilação do DNA, modificações das histonas e a regulação da expressão gênica pelos 

micro-RNAs (miRNAs). Evidências recentes apontam que cada um desses níveis epigenéticos 

têm função essencial nas vias de coordenação e redes de regulação a fim de controlar 

mudanças biológicas. Os miRNAs são moléculas pequenas de cadeia simples de RNAs não-

codificantes, de aproximadamente 22 nucleotídeos de comprimento, que regulam a expressão 

gênica suprimindo genes-alvo, através da inibição da tradução ou degradação de mRNA. Em 

1993 foi identificado o primerio miRNA em Caenorhabditis elegans e, na época, pensava-se 

ser restrito aos nematóides. Contudo, uma vez que o termo “microRNA” foi utilizado pela 

primeira vez em 2001, milhares de miRNAs têm sido encontrados em muitos outros 

organismos. Na última década, grandes esforços foram feitos no sentido de estudar a 

expressão e função dessas biomoléculas, as quais surgiram como reguladores cruciais da 

expressão gênica ao nível pós-transcricional e demonstraram estar envolvidas em todos os 

aspectos dos processos biológicos celulares, tais como a proliferação, a progressão do ciclo 

celular, a morte celular programada e diferenciação. Até o momento, já foram identificados 

cerca de 1600 miRNAs (miRBase) no genoma humano e estima-se que um terço de todos 

mRNAs dos mamíferos estejam sob regulação de miRNAs indicando, portanto, que 

desempenham um papel essencial na regulação gênica. OBJETIVOS: Nosso estudo teve 

como objetivo investigar a influência dos miRNAs na patofisiologia de doenças 

humanas. METODOLOGIA: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica do banco de dados 

PubMed através dos métodos de abordagem dedutiva, procedimento histórico e da técnica de 

pesquisa de documentação indireta para identificar os estudos que associam os miRNAs à 

doenças humanas. RESULTADOS: O resultado desta pesquisa evidencia a importância das 

vias epigenéticas nos mecanismos patofisiológicos e etiológicos no desenvolvimento de várias 

condições patológicas, incluindo as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes, a 

obesidade e a osteoartrite. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo sugere um papel 

importante de regulação da expressão gênica de miRNAs na evolução de diversas doenças 

humanas.    

 

DESCRITORES: MicroRNAs; Patofisiologia; Doenças Humanas. 
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20. AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADES MECÂNICAS E HIDRÁULICAS DE 

DIFERENTES TIPOS DE CONCRETO PERMEÁVEL 

 

José Vinícius Alves Pereira; 

Milton Gaiari Junior; 

Elise Polli (elisepolli@unipar.br); 

UNIPAR – Universidade Paranaense. 

 

INTRODUÇÃO: Assuntos que tratam a respeito de questões ambientais estão recebendo 

cada vez mais interesse, principalmente em grandes centros populacionais onde o número de 

habitantes é maior e consequentemente ocasiona vários problemas. Quando trata-se de 

recursos hídricos, um desses problemas é a saturação dos sistemas de drenagem que ocorre 

devido a alta impermeabilização do solo. Uma alternativa muito efetiva para acompanhar o 

desenvolvimento urbano sem causar efeitos negativos no equilíbrio hídrico é a aplicação de 

pavimentos permeáveis, como o concreto permeável ou também conhecido como concreto 

poroso. (TENNIS et. al., 2004) OBJETIVO: Esse trabalho tem a finalidade de executar e 

avaliar o concreto permeável através da análise de características mecânicas e hidráulicas. 

METODOLOGIA: Pavimentos permeáveis são caracterizados por conter vazios que 

permitem que a água e o ar o atravessem (ACI-522R, 2010). Segundo Darshan (2014) o uso 

do concreto permeável, principalmente nos Estados Unidos, está se tornando cada vez mais 

freqüente pois há legislações da agência de proteção ambiental norte americana (EPA) que, 

por meio destas, busca regularizar questões como a redução do escoamento superficial e 

alívio dos sistemas de drenagem urbana. Os pavimentos permeáveis são considerados 

materiais sustentáveis pois promovem melhoria na qualidade de água, auxiliam na recarga de 

lençóis freáticos, reduzem o escoamento superficial e o impacto das ilhas de calor (ACI-522R, 

2010). A resistência mecânica do concreto permeável está diretamente ligada ao grau de 

porosidade que esse material pode apresentar, variando de acordo com o tamanho dos 

agregados utilizados. Conforme a norma ACI 211.3R (2002), quanto maior a porcentagem de 

vazios maior sua capacidade de infiltração e menor sua resistência mecânica, quanto menor a 

porcentagem de vazios menor também sua capacidade de infiltração, mas sua resistência 

mecânica será maior. A norma norte americana ACI 522R (2010) estabelece valores de 

resistência à compressão que variam de 2,8 MPa a 28 MPa. RESULTADOS: Para os estudos 

das propriedades mecânicas e hidráulicas 9 pares de corpos de prova cilíndricos foram 

confeccionados. Ensaios de resistência à compressão axial foram realizados com tempos de 

cura diferentes, 7, 14 e 28 dias. Os valores obtidos do ensaio de resistência à compressão axial 

variaram de 3,8 MPa a 4,1 MPa. A obtenção do índice de vazios foi realizada através da 

pesagem seca e submersa dos corpos de prova e posteriormente submetido a análise por meio 

de cálculos. Os resultados do índice de vazios variaram de 36,3% a 26,24%. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: As misturas analisadas mostraram grande eficiência em 

relação a permeabilidade por apresentarem elevados valores de índice de vazios, mas não 

atingiram excelentes resultados em relação a características de resistência mecânica, portanto 

conclui-se que seria melhor utilizá-los em locais com baixo volume de tráfego e menor 

influência de carga, como estacionamentos e calçadas. 
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21. BOAS PRÁTICAS EM PREVENÇÃO E CONTROLE DA PNEUMONIA ASSOCIADA À 

VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV): UMA REVISÃO DA LITERATURA. 

Gervânia Bezerra Gomes; 

João Sérgio Araújo Soares; 

João Kildery Silveira Teófilo; 

Cibelly Aline Siqueira Lima de Freitas; 

João Henrique Vasconcelos Cavalcante (jhvc80@gmail.com)  
ENSP - Escola de Saúde Pública do Ceará. 

 

INTRODUÇÃO: As infecções relacionadas à assistência (IRAS) elevam as taxas de 

morbimortalidade ocasionando aumento no tempo de internação e dos custos hospitalares. A 

pneumonia associado à ventilação mecânica (PAV) é comum nas unidades de terapia 

intensiva (UTI), sendo definida como um processo infeccioso do parênquima pulmonar que 

acomete pacientes submetidos à intubação endotraqueal e ventilação mecânica (VM) por mais 

de 48 horas e para as quais a infecção não foi o motivo para iniciar a ventilação
1

. 

OBJETIVOS: Analisar a produção científica disponível em uma base de dados nacional, 

sobre as medidas utilizadas na prevenção e controle da pneumonia associada à ventilação 

mecânica. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura realizada na Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS), por meio dos descritores pneumonia associada à ventilação mecânica e 

prevenção. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos completos disponíveis 

eletronicamente; sem limite da data de publicação; e ainda, escritos no idioma Português. 

Excluiu-se durante a busca toda produção duplicada, editoriais, cartas ao editor, boletins 

epidemiológicos, bem como estudos que não abordem temática relevante ao alcance do 

objetivo da revisão. Após aplicação dos critérios estabelecidos encontrou-se 11 produções. Os 

artigos foram lidos na íntegra e apresentados de forma descritiva em um quadro compostos 

das seguintes variáveis: periódicos; artigos; autores; ano de publicação; País/Estado; e tipo do 

estudo. Por meio de uma leitura exploratória e analítica elaborou-se categorias reunindo o 

conhecimento produzido sobre o tema investigado, tendo como premissas as discussões que 

envolvam a prevenção da PAV. RESULTADOS: Emergiram, assim, duas categorias: 

educação permanente da equipe e práticas clínicas na prevenção e controle da PAV. Estudos 

mostram que a realização de workshops com os profissionais acerca de medidas preventivas 

da PAV, representa uma intervenção com potencial de aumentar a adesão aos cuidados. 

Quanto às práticas clínicas, a manutenção da cabeceira do leito elevada a 30-45° é uma 

recomendação importante para evitar a broncoaspiração, sobretudo nos pacientes que 

estiverem recebendo nutrição enteral. A aspiração endotraqueal visa remover essas secreções 

e manter as vias aéreas pérvias, devendo ser realizada com técnica asséptica, sem intervalos 

determinados. As cânulas com dispositivo de aspiração supra-cuff permitem a aspiração de 

secreções subglóticas. Outra medida citada na literatura trata-se do controle efetivo da pressão 

do cuff da cânula endotraqueal. A higienização adequada da cavidade oral do paciente 

submetido à VM é prática imprescindível e recomenda-se a utilização do antisséptico 

gluconato de clorexidina 0,12%, devido seu potencial antibactericida contra organismos gram-

positivos e gram-negativos, incluindo os resistentes. A higienização das mãos apresenta-se 

também como fundamental na prevenção das IRAS. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

adoção e difusão de medidas preventivas baseadas em evidências certamente contribuem para 

um manejo adequado da PAV, na tentativa de reduzir sua incidência, morbimortalidade e 

racionalizar custos, fornecendo ainda subsídios aos profissionais para utilização das melhores 

práticas disponíveis. 

 

DESCRITORES: Infecção hospitalar; Pneumonia associada à ventilação mecânica; 

Prevenção.  
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22. COMPARATIVO DOS ACHADOS NAS AVALIAÇÕES DE EQUILIBRIO DE 

TINETTI E SPPB EM IDOSOS COM E SEM ALTERAÇÕES NEUROMOTORAS NO 

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE. 

 

Jose Orlando da Penha Junior; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Funcap 

Dheyley Keren Silva; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Funcap 

Ana Carolina Pires Pinto; 

Alessandro dos Santos Pin; 

Janaisa Gomes Dias de Oliveira (janaisaoliveira@hotmail.com);  

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A senescência desenvolve modificações, fisiológicas, psicológicas e 

morfológicas que estão presentes na vida do ser humano ao longo dos anos onde associam-se 

ao surgimento de doenças crônico degenerativas que venham agilizar a decadência funcional 

do indivíduo idoso. Significa dizer então que, embora o idoso não se encontre com 

acometimentos patológicos, ele tende a passar por diversas alterações no seu corpo como 

perda de equilíbrio, com comprometimento dos sistemas visual, vestibular, proprioceptivo e 

somatossensorial que atuam conjuntamente. A dificuldade de controle postural, definido 

como processo pelo qual o sistema nervoso central (SNC), produz padrões de atividade 

muscular necessários para a relação entre o centro de massa e a base de sustentação, sendo 

assim, no idoso comprometido, há o aumento da probabilidade de ocorrência de quedas. 

OBJETIVO: Fazer o comparativo dos resultados da avaliação de equilíbrio e marcha SPPB e 

Tinetti nos mesmos indivíduos, com patologia e no grupo controle, analisando alterações nos 

índices de equilíbrio e marcha possíveis encontradas nestas escalas, verificando a sensibilidade 

de cada uma delas. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi embasada num estudo 

transversal, utilizando-se uma amostra de 20 indivíduos de ambos os sexos, sendo 10 

indivíduos saudáveis e 10 com comprometimento neuromotor com idade entre 60 e 75 anos, 

escolhida aleatoriamente dentre dois grupos pré-avaliados. Os indivíduos foram recrutados 

nos abrigos do município de Sobral e na Clínica Escola das Faculdades INTA. Como fatores 

de inclusão para esta pesquisa, exigir-se-á que o indivíduo tenha idade entre 60 e 75 anos, e 

resida no município de Sobral concordando com os termos da pesquisa, descritos no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Serão excluídos da pesquisa aquele que não 

atender os requisitos acima colocados. RESULTADOS: foi realizado a coleta com uma 

população de 100 idosos, porem ao ser analisado com os critérios de inclusão e exclusão 

restaram 20 participantes nas quais foram constituídos dois grupos: G1 (participantes com 

patologia neuromotora) e G2 (sem patologias neuromotora). A formação dos dois grupos da 

pesquisa foi realizada de maneira aleatória em relação as idades e organizada segundo as 

características fisiopatológicas dos participantes. Ao comparar os resultados dos dois testes 

que tiveram um intervalo de 24 horas para cada aplicação, percebemos que a escala de 

TINETTI em relação a escala de SPPB se mostrou uma avaliação mais simples e pouco 

avaliativa quanto ao que solicita no teste. Enquanto a escala de SPPB com sua maior 

amplitude de avaliações e testes específicos se mostrou mais eficaz e ao mesmo tempo simples 

aplicação. CONSIDERAÇÕES FINAIS: conclui-se com esse estudo que a escala de SPPB 

mostrou-se mais eficaz quanto aos itens de avaliação da marcha e equilíbrio quando 

comparada com a escala de TINETTI, tanto em pessoas com patologias neuromotora como 

sem patologias neuromotora. 

 

DESCRITORES: Fisioterapia; Avaliação em saúde; Geriatria. 

mailto:JANAISAOLIVEIRA@hotmail.com


36 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

23. CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES SOBRE DOENÇAS 

CARDIOVASACULARES: CAMINHOS PARA EFETIVAR UMA TECNOLOGIA 

EDUCATIVA 

 

José Flason Marques da Silva; Estudante de Enfermagem/Bolsista Inta 

Dayana Vieira Ananias; 

Keila Maria de Azevedo Ponte (keilinhaponte@hotmail.com); 

INTA - Instituto de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: Estudos têm evidenciado que os fatores de risco para Doenças 

Cardiovasculares(DCV) estão surgindo cada vez mais cedo e que estes continuam em 

idades posteriores. Mesmo com o progresso no tratamento das DCV a prevenção 

constitui-se ainda a estratégia mais eficaz. Estratégias de promoção à saúde com ações 

que estimulem a adoção de hábitos saudáveis, quando adotados durante a adolescência 

podem persistir até a idade adulta. OBJETIVO: Descrever o conhecimento dos 

adolescentes do ensino médio sobre as DCV. METODOLOGIA:Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, descritiva de abordagem qualitativa, realizada em maio e junho de 

2015 com dez adolescentes de umaEscola Pública de Ensino Médio em Sobral - Ceará. 

Foi realizada entrevista individual semiestruturada. Foram respeitados os preceitos éticos 

e legais da pesquisa, tendo o projeto sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com o número CAAE: 06167512.3.0000.5053. RESULTADOS: A idade dos 

entrevistados variou entre 16 e 17 anos, sendo oito do sexo feminino e dois do sexo 

masculino, eles relataram que as DCV são doenças que afetam o coração e o sistema 

circulatório que estão relacionadas a fatores de risco como sedentarismo e obesidade. 

Relataram conhecer alguma pessoa que tenha DCV como familiares, conhecidos e 

vizinhos. Como consequências das DCV foram citadas as próprias doenças como, 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia, infarto agudo do 

miocárdio, parada cardiorrespiratória e acidente vascular encefálico. Quanto aos fatores 

de risco foram citadoso sedentarismo, má alimentação, obesidade e 

hereditariedade.Após análise do conhecimento dos adolescentes sobre DCV foi possível 

a aplicação de uma tecnologia educativa com vistas a discutir sobre os fatores 

contribuintes para o surgimento das DCV, o que contribuiu para otimizar o saber acerca 

desta doença. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Torna-se cada vez mais relevante verificar 

a presença de fatores de risco para DCV em adolescentes e implementar ações com 

objetivo de evitar tais fatores de risco. Isto deve ser prioridade em políticas de saúde 

uma vez que as DCV constituem a grande causa morbimortalidade no Brasil e no 

mundo.  

 

DESCRITORES: Doenças Cardiovasculares; Adolescentes; Fatores de risco. 
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24. CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA PARA PROMOÇÃO 

DA SAÚDE SEXUAL DO IDOSO 

 

Priscila Gonçalves Teixeira; Estudante de Enfermagem/Bolsista Inta 

Ayane Araújo Rodrigues; 

Paula Andréia Araújo Monteiro; Estudante de Enfermagem/Bolsista Inta 

Andréia Carvalho Araujo Moreira (dreamoreira@yahoo.com.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada  

 

INTRODUÇÃO: Como as modificações nos padrões de vida são inevitáveis ao longo da 

existência, a pessoa idosa precisa redirecionar suas habilidades e lutar quando se depara com 

estresses e mudanças. Sabe-se que o ser humano enfrenta modificações no seu corpo com o 

passar da idade e que, ao chegar à senescência, existem restrições físicas e mudanças estéticas, 

o que faz as pessoas pensarem nos idosos como menos atraentes e sensuais. Talvez seja esse 

um dos motivos que levam os idosos a terem dificuldades de expressar sua sexualidade. A 

sexualidade quando relacionada ao envelhecimento remete a mitos e estereótipos levando 

idosos à condição de pessoas assexuadas, e consequentemente representando um tabu. O 

enfermeiro necessita de dispositivos que auxiliem as praticas de educação em saúde que 

abordem sexualidade do idoso. A tecnologia educativa surge como um instrumento acessível 

que auxilia o desenvolvimento de habilidades, a intermediação de saberes e contribui para as 

ações de promoção da saúde. OBJETIVO: Nesse sentido, objetivou-se construir uma 

tecnologia educativa, embasada na literatura de cordel, para a promoção da saúde sexual de 

idosos. METODOLOGIA: O estudo foi delineado como uma pesquisa metodológica, na 

qual um cordel foi planejado e construído, e estar em período de validação de setembro a 

novembro de 2015. Suas temáticas contemplam as orientações acerca das práticas sexuais 

seguras no cuidado da pessoa idosa, as dificuldades ou barreiras por elas enfrentadas 

relacionadas às mudanças fisiológicas no sistema reprodutor masculino e feminino durante a 

fase do envelhecimento e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. A 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COMEPE), sob o numero 420.435, 

na data 09/10/2013 de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Os dados 

foram organizados em categorias e analisados conforme as literaturas científicas que versavam 

sobre as temáticas apresentadas no cordel, a saber: Representações da sexualidade na velhice, 

Prevenindo DST e AIDS na velhice, O enfermeiro na promoção da saúde sexual do idoso. O 

enfermeiro que desempenha o cuidado ao idoso pautado pelas ações de educação em saúde 

deve utilizar-se de tecnologias úteis para que os auxiliem na promoção da adoção de hábitos 

de vida saudável por esta população. CONCLUSÃO: A sexualidade é vivenciada pelo idoso 

com barreiras impostas pelas alterações fisiológicas do envelhecimento, por estigmas da 

sociedade e por uma política de saúde fragilizada em ações de promoção da saúde sexual da 

pessoa idosa. Portanto, a criação e uso de tecnologias deve ser estimulada, uma vez que esse 

instrumento educacional propicia uma aproximação do profissional com o cliente, gerando 

um momento lúdico que favorece à promoção da saúde. 

 

DESCRITORES: Tecnologia Educacional; Enfermagem; Promoção da Saúde. 
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25. CONTRIBUIÇÕES DO EXAME FÍSICO PARA A ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Maria de Fátima Andrade do Nascimento; 

Perpétua Alexsandra Araujo (palexsandraaraujo@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: O exame físico faz parte da etapa do processo de Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE) e representa um instrumento de grande valia para a 

assistência, uma vez que permite ao enfermeiro realizar o diagnóstico e planejar as ações de 

enfermagem, acompanhar e avaliar a evolução do paciente. OBJETIVO: Investigar a 

produção científica sobre as contribuições do exame físico para a assistência de enfermagem. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por meio do acesso na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), realizado no período de janeiro de 2015, com os 

descritores: exame físico, assistência e enfermagem. Foram analisados dez artigos, onde os 

critérios de inclusão foram: temática, ano de publicação entre 2009 a 2012, disponibilidade 

gratuita e textos na íntegra em português. RESULTADOS: Foram identificadas duas 

categorias: a primeira consiste no Exame físico como integrante do Processo de Enfermagem: 

Fundamentada no Processo de Enfermagem, o exame físico faz parte da etapa inicial desse 

processo e deve dispor de capacidades importantes à sua execução e do embasamento do 

pensamento do examinador para que as demais fases tenham êxito. A segunda categoria 

aborda As contribuições do exame físico para a assistência de enfermagem: engloba o 

desenvolvimento do raciocínio clínico para interpretação de sintomas, planejamento das ações 

de enfermagem, habilidades, conhecimento científico, experiência e competência cognitiva 

obtidas através do exame físico. CONSIDERAÇÕES FINAIS. O exame físico traz grandes 

contribuições para assistência de enfermagem, pois através da utilização dos métodos 

propedêuticos observam-se os problemas de saúde do paciente assim como desenvolve no 

profissional um olhar holístico e um melhor raciocínio clínico. A pesquisa mostra-se 

relevante, pois contribuirá para que os profissionais da saúde, os usuários e a comunidade 

acadêmica em si, compreendam a importância do exame físico para a assistência de 

enfermagem.   

 

DESCRITORES: Exame físico; Assistência; Enfermagem. 
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26. DEFICIÊNCIA FÍSICA SOB O ENFOQUE JURÍDICO. 

                                                                   

Iris Gonçalves Franco, 

Ana Ravena Araújo Pereira, 

Gabrielle Rodrigues Martins, 

Amanda Vieira da Silva Santos, 

Francisco Narcélio Ribeiro (adunarcelioribeiro@yahoo.com.br); 

FLF - Faculdade Luciano Feijão. 

 

INTRODUÇÃO: Apesar de já possuir uma Lei que relata sobre a Acessibilidade dos 

Deficientes Físicos, ela ainda não é obedecida com exatidão. Muitos estabelecimentos 

comerciais desrespeitam as normas de adequação dos serviços de pessoas com dificuldade de 

locomoção. Diante disso, o problema gerado pela falta de acessibilidade dificulta diariamente 

a execução de tarefas do cotidiano como ir a um banco, a um mercado ou até mesmo em 

algumas repartições públicas. OBJETIVO: Com o presente trabalho buscamos 

conhecimentos a respeito do assunto e pretenderemos ainda conscientizar as pessoas da 

importância e das grandes dificuldades sofridas pelos portadores de deficiência física. 

PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS: A presente pesquisa tem por metodologia a 

utilização de Leis, Artigos Científicos, além de uma pesquisa de campo referente ao assunto 

abordado. RESULTADOS: A sociedade, embora tenha um discurso que prega a inclusão 

social de pessoas com deficiência, ainda possui um percentual consideravelmente alto em 

relação ao preconceito. São comuns agressões físicas ou verbais, o uso de palavras ofensivas, 

ataques morais, não admissão em cargos de emprego. Os atos discriminatórios podem 

acontecer nas mais variadas situações e nos mais variados lugares. A discriminação deverá ser 

denunciada, devendo todo cidadão, que presenciar tal ocorrido, denunciar esse tipo de 

ocorrência. Como vivemos no estado democrático de direito, somos regidos por uma 

Constituição Federal, onde estabelece em seu artigo 5º caput que todos nós somos iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ela garante alguns direitos fundamentais 

como a vida, a liberdade, a segurança e a igualdade.  Diante disso, podemos observar que os 

deficientes físicos, apesar de suas limitações possuem também direitos e deveres e que por 

isso não devem ser tratados com nenhuma distinção. O legislador se preocupou em criar uma 

lei própria para eles, a Lei Nº, que estabelece alguns critérios para promover uma maior 

acessibilidade para portadores de deficiência física. O que seria essa acessibilidade? 

Acessibilidade seria facilitar que essas pessoas consigam alcançar e utilizar com segurança e 

autonomia certos espaços e equipamentos urbanos, edificações, transportes, sistemas e meios 

de comunicação, eliminando obstáculos e barreira que limitam o direito de locomoção delas. 

A lei prevê ainda que as vias, os espaços públicos, as praças devem ser estruturadas e 

executadas de uma forma que facilite o acesso dos portadores com deficiência física. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, a conscientização das pessoas é fundamental para 

demonstrar que mesmo os deficientes físicos possuindo algumas limitações, eles não são 

incapazes e não deverão ser tratados como tais. O Poder Público deve buscar sempre formas 

de ingresso deles dentro da sociedade. As reclamações são mais frequentes no Tribunal do 

Trabalho, visto que esses locais não possuem estruturas adequadas para facilitar o acesso dos 

deficientes físicos. Hoje, no Brasil, não se tem politicas públicas que promovam o verdadeiro 

processo de inclusão social dos portadores de deficiência física, embora exista a Lei Federal 

nº 10.098/2000. Esta Lei, a qual estabelece normas gerais e critérios básicos para 

acessibilidade deles, ainda não é corretamente fiscalizada nas cidades brasileiras. 

 

DESCRITORES: Acessibilidade; Conscientização; Isonomia.  
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27. DESAFIOS ENCONTRADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

João Victor Lira Dourado; 

Francisca Fiama Pinto Moreira; 

Meirilane Leitão de Oliveira de Castro; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante; 

Glaucirebe Siebra Moura Ferreira (glausiebra@hotmail.com); 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: Como estratégia nacional para a atenção básica, denominada a partir de 

2006, Estratégia de Saúde da Família (ESF), suas diretrizes passam a se contrapor ao modelo 

de atenção vigente, baseado na lógica curativa e medicalizante, propondo uma atenção 

centrada na família e no território, baseando-se em ações de promoção, prevenção das 

doenças e assistência à saúde de forma integral e contínua (CUNHA, 2013). OBJETIVO: 

Identificar os desafios encontrados na Estratégia Saúde da Família no que concerne a sua 

atuação, através de uma revisão bibliográfica. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, com abordagem qualitativa, realizada no Banco de dados on-line Bireme, 

coletada em Agosto de 2015. Iniciou-se a busca pelos descritores Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e Atenção Primaria à Saúde (APS). Como critérios de inclusão adotou-se português, 

texto completo disponível, artigos publicados nos últimos três anos (2012-2014), assunto 

principal: serviços de saúde e qualidade da assistência à saúde, emergindo 40 artigos, após a 

leitura minuciosa dos artigos, foram excluídos 36, por apresentarem fuga ao tema pesquisado 

ou repetição de títulos, restando quatro (04) artigos para a confecção do trabalho. 

RESULTADOS: A partir da leitura dos artigos, constatou-se problemas de relacionamento 

nas equipes, dificuldade de diálogo, falta de reuniões e de planejamento no conjunto das 

ações entre os profissionais, a demanda espontânea como excessiva, resultando na 

negatividade da prestação de serviços da ESF. Um dos grandes desafios foi a consulta em 

tempo hábil, seguido da dificuldade de assegurar na APS, vagas aos diferentes níveis de 

atenção, resultando em longas filas, além de fragilidades no acesso a saúde, a falta de 

profissionais na prestação de serviços, principalmente de médicos, que foi apresentado em 

mais da metade dos artigos analisados. Outro ponto apontado foi a visita domiciliar, que dada 

as recusas da população e dificuldades dos profissionais em realiza-las. Segundo Roecker 

(2012), considerando as particularidades da ESF, afirma-se que a educação em saúde é uma 

das ações imprescindíveis no processo de trabalho das equipes que atuam na ESF, mas os 

enfermeiros, juntamente com as equipes multiprofissionais, ao realizarem o trabalho 

educativo enfrentam diversas dificuldades de concretização do mesmo, pois a falta, ou má 

distribuição dos recursos, sejam eles físicos, matérias e financeiros limita e impede as ações 

educativas em saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que as dificuldades de 

efetivação da ESF se inserem principalmente na falta de manejo e habilidade dos profissionais 

para atuar em um novo modelo de saúde, visto que os próprios profissionais ainda ecoam 

velhas posturas baseadas em um saúde centrada na doença e não na saúde, entende-se ser 

necessário um alinhamento entre profissionais, gestores e população para se concretizar o 

cuidado em saúde ofertado pela ESF, melhorando as ações que envolvam interesses coletivos, 

para a efetivação da verdadeira saúde e para a melhoria dos serviços. E para se realizar a 

prática educativa na ESF, é necessário que os profissionais acreditem em seu trabalho, pois 

com empenho é possível iniciar o processo de mudança. 

 

DESCRITORES: Estratégia Saúde da Família (ESF); Atenção Primaria à Saúde; Serviços de 

atendimento. 

mailto:glausiebra@hotmail.com


41 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

28. DESENVOLVIMENTO DE PLANILHA ELETRÔNICA: UM INSTRUMENTO DE 

TRABALHO PARA DOCENTES E DISCENTES DOS CURSOS DE NUTRIÇÃO. 

 

Lucas Rocha de Mesquita; 

Livia Bordalo Tonucci (livia_bordalo@hotmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.  

 

INTRODUÇÃO:  O uso da informática vem se popularizando cada vez mais na rotina dos 

profissionais de saúde devido às facilidades que o computador traz no processamento e acesso 

à informações. No contexto pedagógico e prático da Nutrição, o nutricionista tem se 

beneficiado do uso de softwares e planilhas eletrônicas para facilitar a prática clínica, 

reduzindo o tempo gasto com cálculos e análises de planos alimentares. A utilização da 

informática por alunos e professores torna o processo de aprendizagem mais participativa e 

integrada. A importância da informática no processo educativo se encontra no fato de permitir 

um alto grau de interatividade sob várias formas. O incentivo ao uso de aplicativos 

computacionais por alunos, é capaz de criar ambientes que propiciem a construção do 

conhecimento pelos estudantes, onde possam encontrar nessas aplicações uma forma mais 

atrativa de aprender (CARDOSO et al., 2008). OBJETIVOS: Desenvolver uma planilha 

eletrônica como instrumento de apoio técnico para professores e alunos dos cursos de 

Nutrição das Faculdades INTA. METODOLOGIA: O presente estudo enquadra-se como 

projeto de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, onde foi desenvolvida uma planilha no 

programa Microsoft Office Excel
®

 2013, para análise e planejamento dietético, a qual, terá 

como público-alvo, alunos e professores dos cursos de Nutrição. Todas as células na cor 

branca poderão ser editadas pelo usuário. As células que não podem ser alterados por 

conterem formulas responsáveis pela estruturação e funcionamento da planilha. Ao final da 

etapa inicial de elaboração da planilha, a mesma será avaliada por 50 alunos do curso de 

nutrição, por meio de um questionário constando a opinião quanto a planilha, dúvidas e 

sugestões de aperfeiçoamento para a versão final. Também por meio do questionário serão 

votados um dos seguintes nomes “PlaNutri”, “NutriPlan” ou “PlanDiet” para a planilha. 

RESULTADOS: A planilha é composta por seis abas: aba mestre, para planejamento 

dietético, aba de adequação de macro e micronutrientes e três abas correspondentes as tabelas 

de composição de alimentos: Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TACO), 4ª 

versão (UNICAMP, 2011), Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos 

no Brasil (IBGE, 2011),  Tabela de Composição dos Alimentos – Suporte para Decisão 

Nutricional, 2ª edição (PHILLIPPI, 2002) e uma aba  para inserção de novos alimentos, 

alimentadas com formulas que permitem a conversão de seus nutrientes conforme 

quantidades estipuladas. As abas de planejamento dietético e de adequação mantém um link, 

de modo que os valores obtidos com o planejamento dietético são simultaneamente avaliados 

a partir dos valores de referência alimentados na aba de adequação. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A planilha apresentou-se como um instrumento de aprendizagem prático, atual e 

eficaz de ensino para docentes, capaz de proporcionar um meio de aprendizagem dinâmico 

que proporciona uma vivencia prática, facilitando pedagogicamente a elaboração e análise de 

dietas. A próxima etapa será avaliar a sua utilidade pelos alunos, afim de concluir o processo 

de desenvolvimento de um importante meio pedagógico. 

 

DESCRITORES: Nutrição em Saúde Pública; Informática Médica; Tecnologia da 

Informação. 
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29. DETERMINAÇÃO DA FREQUÊNCIA BASAL DE MICRONÚCLEOS EM 

CÉLULAS DA MUCOSA BUCAL DA POPULAÇÃO DO CEARA. 

  

Regina Sousa Sampaio; Estudante de Biomedicina/Bolsista Pibic/CNPq 

Rosiane Araújo da Silva; Estudante de Enfermagem/Bolsista Inta 

Daisy Maria Fávero Salvadori; 

Magaly Sales Monteiro (magalysmo@gmail.com). 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: Substâncias com efeito mutagênico e carcinogênico podem atingir o 

homem por diferentes meios. Por esta razão, vários métodos para avaliar a ação destes 

agentes sobre o DNA humano têm sido desenvolvidos para estudos epidemiológicos.  A 

formação de micronúcleo é resultado da perda de cromossomos inteiros, ou apenas 

fragmentos de cromossomos. A avaliação da frequência basal de micronúcleo (MNs) em 

mucosa bucal é amplamente empregada para determinar a presença e a extensão de dano 

cromossômico em populações expostas a agentes genotóxicos, fatores genéticos, hábitos 

dietéticos e estilo de vida, pois a mucosa bucal é um tecido facilmente acessível e que 

possibilita a coleta de amostras sem estresse ao participante. A mucosa bucal proporciona 

uma ótima oportunidade de estudo por sua capacidade regenerativa de tecido epitelial de 

origem ectodérmica em humanos, em razão de naturalmente passar por constantes divisões e, 

assim, dispensar a realização de cultura celular. OBJETIVOS: O objetivo é a aplicação do 

teste de micronúcleo para o biomonitoramento humano e para avaliação de exposição 

ambiental e/ou ocupacional a agentes potencialmente mutagênicos, bem como para aplicação 

clínica como biomarcador precoce de doenças com bases genéticas na população Brasileira. 

METODOLOGIA: Farão parte do estudo 120 indivíduos cearenses de ambos os sexos (60 

homens e 60 mulheres), recrutados em Sobral- CE, saudáveis, não fumantes e sem histórico 

de doenças crônicas. Desse total teremos uma amostra de 30 indivíduos fumantes (15 homens 

e 15 mulheres). Os sujeitos do estudo deverão responder um questionário sobre saúde 

pessoal, dieta e estilo de vida, posteriormente deverão ser submetidos à coleta e analise das 

células da mucosa bucal. RESULTADOS: Espera-se definir valores de referência para a 

frequência de MN na população cearense, permitindo a comparação com outros países, assim 

como com estudos de associação com potenciais complicações gestacionais, distúrbios 

metabólicos, cânceres, doenças neurodegenerativas e cardiovasculares, dentre outras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A determinação da frequência basal de micronúcleos em 

mucosa bucal da população brasileira aplica o teste celular juntamente com a aplicação de um 

questionário de múltiplo conhecimento pessoal, objetivando levantar bases epidemiológicas 

moleculares e associações com a exposição a agentes potencialmente tóxicos, bem como para 

aplicação clínica como biomarcador precoce de doenças com bases genéticas. 

 

DESCRITORES: Frequência de MN; Micronúcleo; biomonitoramento. 
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30. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES NO PERÍODO PÓS-

OPERATÓRIO DE CIRURGIAS CARDÍACAS. 

Francisca Fiama Pinto Moreira; 

João Victor Lira Dourado; 

Janderson Lima de Sousa; 

Tairine Araújo Moura; 

Glaucirene Siebra (glausiebra@hotmail.com); 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: Na atualidade, as doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de 

morbidade e mortalidade no Brasil e no mundo. São responsáveis por 15,9 milhões de 

mortes, acometendo 35% da população acima de 40 anos. Seus principais fatores de risco 

decorrem do estilo de vida, sobretudo do sedentarismo, dieta rica em gorduras, tabagismo e 

etilismo, além de sobrepeso e obesidade (SOUZA, 2014). OBJETIVO: Identificar os 

diagnósticos de enfermagem para um paciente pós-cirúrgico. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica, realizada de Outubro a Novembro de 2015. A busca iniciou-se 

pelos descritores doenças cardiovasculares e cirurgia torácica no Banco de dados on-line 

Scientific Electronic Library Online (Scielo). Usando-se como filtros: ano de publicação 

(2006-2014), artigos completos e idioma (português). Assim foram encontrados 25 artigos, e 

após a leitura minuciosa foram excluídos 21 artigos, por não estarem de acordo com a 

temática pesquisada e por conterem repetição de títulos, utilizando-se quatro artigos para 

estudo. RESULTADOS: os artigos apontaram nove (09) diagnósticos: risco para infecção; 

integridade da pele prejudicada; mobilidade física prejudicada; insônia; ansiedade; 

desobstrução ineficaz das vias áreas; dor aguda; troca de gases prejudicada e comunicação 

verbal prejudicada. Risco para infecção: entendido como um aumento na probabilidade de 

contaminação por vírus e bactérias, em pacientes pós-operatórios se tornam mais comuns 

devido à integridade da pele prejudicada. Integridade da pele prejudicada: caracteriza-se pela 

alteração da derme ou epiderme, relacionada á trauma cirúrgico, lesão, edema ou 

procedimentos invasivos. Mobilidade física prejudicada: definida por “limitação para 

movimentar-se, deambular” relacionada a dor ao se movimentar ou restrição ao leito devido 

ao procedimento cirúrgico. Insônia: qualidade do sono prejudicada, relacionada a dor, medo 

ou desconforto no ambiente hospitalar. Ansiedade: diagnóstico definido como um “vago e 

incômodo sentimento de desconforto ou temor acompanhado por resposta autonômica” esse 

incômodo afeta diretamente na recuperação do paciente. Desobstrução ineficaz das vias áreas: 

possíveis fatores incluem a dependência de ar artificial relacionado a condições de debilidade 

do estado geral do paciente. Dor aguda: definido como uma “experiência sensorial e 

emocional desagradável que surge de lesão tissular real ou potencial ou descrita em termos de 

tal lesão”. Troca de gases prejudicada: aumento ou diminuição na oxigenação (O²) e 

eliminação de dióxido de carbono (CO²) na membrana alvéolo capilar, relacionado 

intervenção cirúrgica e o desequilíbrio na ventilação-perfusão. Comunicação verbal 

prejudicada: incapacidade do paciente em comunicar-se verbalmente, relacionado á indução 

de coma por meio anestésico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A identificação dos diagnósticos 

de enfermagem tem o objetivo de direcionar à análise de problemas dos pacientes que 

demandam ações específicas de enfermagem e conhecer os problemas de saúde de um grupo 

de pessoas com características comuns e direcionar a assistência de enfermagem, fornecendo 

subsídios para a elaboração de planos de cuidados, implementação das intervenções e 

avaliação de acordo com as necessidades do paciente. 

 

DESCRITORES: Diagnóstico de enfermagem; Doenças cardiovasculares; Cirurgia Torácica. 
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31. DOCÊNCIA EM SAUDE: RECONSTRUINDO CAMINHOS NA DOCÊNCIA 

UNIVERSITÁRIA PARA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

 

Rita de Cassia Marques Costa; 

Francisca Elisangela Teixeira Lima (felisangela@yahoo.com.br);  

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

INTRODUÇAO: A formação do profissional da saúde e as limitações dos modelos de 

formação vigentes diante das demandas decorrentes da construção do SUS e recomposição 

do setor privado nas últimas décadas têm provocado uma reorientação das políticas para 

produção, distribuição e consumo de serviços na saúde e gerado mudanças significativas na 

organização do processo de trabalho em saúde, afetando direta e indiretamente a formação 

dos profissionais, provocando uma disposição à fragmentação do processo de trabalho e 

diversificação das formas de inclusão dos profissionais no mercado. Diante disso, observa-se a 

necessidade da apropriação de conhecimento e desenvolvimento de habilidades e valores que 

contemplem a compreensão da dimensão histórica e social das concepções e práticas de 

saúde, contribuindo para o enriquecimento, a humanização e o aprimoramento da formação 

dos profissionais da saúde. Tem-se como OBJETIVO: relatar estratégias educativas na 

formação do profissional da saúde nas dimensões teórica e prática. METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa interventiva da implementação de estratégias educativas realizadas 

junto aos docentes, discentes e preceptores dos cursos de graduação em Enfermagem e 

Serviço Social das Faculdades INTA de Sobral-CE. Os protagonistas do processo formativo 

foram seis docentes dos referidos cursos de graduação e que estão na gestão pedagógica; um 

preceptor de enfermagem da turma de estágios em saúde coletiva; oito alunos de enfermagem 

e quatro de serviço social que estavam realizando estágio em campo de prática na saúde 

pública. A intervenção foi desenvolvida em duas etapas de formação: 1ª etapa formativa: 

reconstruir o que se fez, realizada em cinco encontros dialógicos; e a 2ª etapa vivencial: refletir 

sobre o que se faz, desenvolvida em dois encontros. Como resultados da intervenção surgiram 

cinco categorias: concepção ampliada de saúde; diálogo entre as áreas do 

conhecimento/disciplinas; aproximação entre teoria e prática; humanização, subjetividade, 

afetividade e interdisciplinaridade na formação dos profissionais de saúde; e educação 

popular em saúde na perspectiva da abordagem pedagógica. A aplicabilidade do projeto de 

intervenção foi pautada numa perspectiva construtivista em educação, na mediação e diálogo 

entre os sujeitos envolvidos no processo, tendo influências da filosofia Freiriana, valorizando 

os conhecimentos prévios dos participantes. As discussões na implementação do projeto de 

intervenção geraram os seguintes RESULTADOS: fomentar metodologias de ensino que 

sustentem o diálogo e a reflexão crítica, visando aproximar a teoria da prática; mudar a 

pedagogia da reprodução do conhecimento para a pedagogia da reconversão (pensar juntos a 

partir da problematização); implementar um núcleo de formação docente, com profissionais 

especialistas com oferta permanente de formação e desenvolvimento pedagógico; investir na 

reorientação do modelo assistencial, numa perspectiva pedagógica de reorientação das teorias 

em saúde e cenários de práticas; avançar o ensino na saúde coletiva como campo 

interdisciplinar, e não apenas compreendendo como uma disciplina. CONSIDERAÇOES 

FINAIS: desenvolver a intervenção por meio de processos dialógicos entre docentes e 

discentes representou o exercício efetivo da problematização na formação em saúde, na qual 

os atores envolvidos foram protagonistas da construção da aprendizagem, provocando 

modificações nas formas de ensinar e aprender em saúde. 

 

DESCRITORES: Docência universitária; Saúde coletiva; Formação em saúde. 
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32. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE EM HOSPITAIS DE ENSINO: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

 

Valeska Rodrigues de Sousa; Estudante de Enfermagem/Bolsista Pibic/CNPq 

Viviane Cunha de Abreu; 

Keila Maria de Azevedo Ponte Marques; 

Denise Lima Nogueira; 

Antonia Eliana de Araújo Aragão (antoniaelianaaraujo@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.  

 

INTRODUÇÃO: A gestão de recursos humanos na atualidade é uma das formas de desafios 

para a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), em virtude da falta de profissionais 

com perfil adequado para adentrar o mercado de trabalho, problemas de gestão e organização 

da atenção, encontram-se obstáculos para a melhoria da qualidade da atenção e para a 

efetividade do SUS (COTTA, 2013). Assim sendo, é necessária a formulação de novas 

estratégias voltadas para a transformação dos trabalhadores da área da saúde, capacitando-os 

aos princípios de uma gestão humanizada e qualificada que compões um novo modelo de 

SUS. OBJETIVO: Analisar quais as ações de educação permanente desenvolvidas nos 

hospitais de ensino. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica que procura 

responder os objetivos estabelecidos a fim de aumentar o conhecimento acerca do assunto 

estudado. Para o levantamento dos artigos foram utilizados os artigos publicados na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS). Assim, contemplaram-se as seguintes bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature 

Analysisand Retrieval System Online (MEDLINE), Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF). O período da coleta das informações foi de agosto a dezembro de 2014. Foram 

utilizados os seguintes critérios de inclusão: artigos, texto completo, em língua portuguesa, 

publicados entre os anos de 2008 e 2013 nas bases de dados LILACS; MEDLINE; BDENF, 

ao aplicar os critérios de inclusão, restaram o total de 30 artigos referentes aos 737 artigos 

encontrados, desses 6 apresentaram duplicidade e 1 se repetia três vezes. Em seguida, foi 

realizada a leitura dos textos, perfazendo um total de 11 artigos por serem inerentes a temática 

para o presente estudo. Diante da síntese dos achados para o estudo foi elaborado um 

instrumento de avaliação das publicações, nesse instrumento foram inseridos os seguintes 

itens: identificação, ano de publicação dos artigos, revistas, e outras informações relevantes. 

RESULTADOS: A leitura dos artigos selecionados permitiu, por meio de uma análise crítica, 

a formulação de quatro categorias: Ações de educação permanente em saúde dentro das 

instituições; a transformação das práticas em saúde; os desafios a serem superados na 

efetivação da Educação Permanente, já a apresentação para a caracterização dos artigos foi 

apresentada em gráficos, as quais buscam sintetizar os achados mais relevantes a cerca da 

educação permanente em hospitais de ensino, dessa forma, busca-se responder melhor os 

objetivos estabelecidos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esta pesquisa conseguiu alcançar os 

objetivos propostos, pois sabe-se que a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

(PNESPS) ainda traz grandes preocupações, especialmente quando adentramos no cotidiano 

de trabalho das pessoas, e tantos conflitos e problemas que emergem, e exigem análises, 

debates e propostas, que motivem a busca de conhecimentos e de respostas para problemas 

que impedem a qualidade de vida e da saúde da população. Essa ideia subsidia o pensar e o 

agir profissional com rigor científico e também insere a importância da pesquisa nesse 

universo.  

 

DESCRITORES: Educação permanente; Hospital de ensino; Saúde. 
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33. EDUCAÇÃO POPULAR E EXTENSÃO RURAL: O CARÁTER PEDAGÓGICO 

DAS AÇÕES DE ATER NO PERÍMETRO IRRIGADO PÚBLICO FEDERAL BAIXO 

ACARAÚ. 

 

Rita de Cassia Marques Costa; 

Jose Ribamar Furtado de Souza (ribamarfurtado@gmail.com); 

UFC - Universidade Federal do Ceara. 

 

INTRODUÇAO: A Extensão Rural visa ao desenvolvimento sustentável das comunidades 

mediante de processos educativos para contribuir e incorporar mudanças nos métodos, 

procedimentos e técnicas de organização do processo produtivo, em função de maior 

produtividade e melhoria da qualidade de vida das populações rurais. Essa demanda atual da 

extensão rural exige do profissional a ampliação de novas práticas, o conhecimento técnico 

nas áreas de formação acadêmica e habilidades para reaver e valorizar o conhecimento dos 

agricultores. Dessa forma, surgem muitas visões em relação às práticas de ATER nesse 

perímetro irrigado como tentativa de buscar respostas para a indagação: Qual o caráter 

pedagógico das ações de ATER para o desenvolvimento do Perímetro Público Irrigado no 

Baixo Acaraú? OBJETIVOS: estudar as ações de ATER no Perímetro Irrigado Público 

Federal do Baixo Acaraú; conhecer seu caráter pedagógico, haja vista sua repercussão no 

cotidiano da comunidade local, referenciada na Educação Popular, contribuindo para as 

políticas públicas de ATER. METODOLOGIA: a pesquisa foi do tipo descritiva e 

explicativa, recorrendo à abordagem qualitativa, tendo como delineamento “o estudo de 

caso”. Para desenvolvimento do referencial teórico foram apresentadas as categorias, 

desenvolvimento sustentável, extensão rural e educação popular. RESULTADOS: apontamos 

alguns resultados da pesquisa dentre eles, necessidade do profissional com formação crítica 

permeada por uma educação progressista (construtivismo, educação democrática e 

questionadora). Um profissional de extensão que se expresse como facilitador/animador, 

desde uma concepção holística do mundo com visão interdisciplinar, respeitando o agricultor 

como sujeito; na realidade do perímetro estudado não existe uma ação extensionista, tão 

pouco ações educativas pautadas na troca de experiências, no respeito ao saber popular 

conseguido ao longo desses oito anos de perímetro irrigado; Quanto à visão de 

desenvolvimento, percebe-se que estão muito atreladas às condições de vida e nível de vida, 

ou seja, atrelada à produtividade, ao emprego e renda.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: a 

conclusão deste estudo aponta para a necessidade de um redirecionamento na formação 

acadêmica dos profissionais inseridos nas ações de ATER, como a ampliação das políticas 

públicas para a garantia do serviço de extensão rural e a inclusão de profissionais com 

formação pedagógica para desenvolver ações de avaliação, planejamento e monitoramento das 

ações dos extensionistas. 

 

DESCRITORES: Educação Popular; Extensão Rural; Desenvolvimento. 
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34. EFEITO ANTIBACTERIANO DO ÓLEO ESSENCIAL DA FOLHA DO 

PLECTRANTHUS E DO CARVACROL FRENTE À CEPAS STAPHYLOCOCCUS 

RESISTENTES A OXACILINA E VANCOMICINA 

 

Sara Edwirgens Costa Benício Vasconcelos; Mestrandaem Biotecnologia/Bolsista Capes 

Theodora Thays Arruda Cavalcante; 

Hider Machado Melo; 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior; 

Renata Albuquerque Costa (renata.albuq@gmail.com) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: Doenças de origem alimentar são responsáveis por quadros graves de 

intoxicação ou infecção, sendo provocadas por alimentos contaminados por bactérias Gram-

positivas e/ou Gram-negativas. Dentre as bactérias Gram-positivas associadas às doenças 

transmitidas por alimentos, destacam-se aquelas pertencentes ao gênero Staphylococcus, uma 

vez que provocam quadros de intoxicação e podem apresentar resistência a fármacos de 

interesse clínico. A fim de mitigar a problemática da emergência de bactérias resistentes a 

antimicrobianos, a pesquisa de novos agentes antibacterianos em fanerógamas vem se 

destacando como uma alternativa promissora. Nesse contexto, chama-se a atenção para o 

gênero Plectranthus, conhecido popularmente como malvarisco, posto que, além de possuir 

uma ampla distribuição no Estado do Ceará, apresenta compostos com potencial 

biotecnológico. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo pesquisar o efeito 

antimicrobiano in vitro do óleo essencial da folha de Plectranthus sp. (OEFP) e do seu 

constituinte majoritário frente a cepas de Staphylococcus isoladas de alimentos. 

METODOLOGIA: Foram utilizadas cepas de Staphylococcus resistentes a vacomicina e/ou 

oxacilina isoladas de alimentos e uma cepa de Staphylococcus aureus ATCC. Todas as cepas 

pertenciam à bacterioteca do Núcleo de Bioprospecção e Biologia Molecular Aplicada 

(NUBEM-INTA). Foi feita a extração do OEFP por hidrodestilação em aparelho de 

Clevenger e análise química do óleo por cromatografia gasosa. A atividade antibacteriana foi 

avaliada a partir do método de disco difusão em Agar Mueller-Hinton, Concentração 

Inibitória Mínina (MIC) e Concentração Bactericida Mínima (MBC) de acordo com as 

recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute. RESULTADOS: A análise 

do OEFP apontou o carvacrol como componente majoritário. A cepa padrão ATCC e todas 

as cepas resistentes à vancomicina e/ou oxacilina mostram-se sensíveis ao OEFP e ao 

carvacrol. Os resultados referentes à atividade antibacteriana frente às cepas de 

Staphylococcus demostraram, em antibiograma, variações de 16 a 29 mm e 31 a 42 mm de 

halo de inibição do OEFP e carvacrol, respectivamente. O óleo essencial apresentou atividade 

inibitória a 1 mg/mL, enquanto o carvacrol teve efeito inibitório a uma concentração de 0,5 

mg/mL. Para OEFP e carvacrol, a concentração bacteriostática foi de 2 mg/mL e 1 mg/mL, 

respectivamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante dos resultados supracitados, pode-se 

considerar o óleo essencial da folha de Plectranthus sp. e seu componente majoritário 

carvacrol como uma possível alternativa no combate a cepas de Staphylococcus resistentes a 

fármacos de interesse clínico.  

 

DESCRITORES: Staphylococcus; Farmacorresistência Bacteriana; Plectranthus. 
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35. EFICACIA DA ATIVIDADE FÍSICA EM INDICADORES 

CARDIOVASCULARES EM IDOSOS 

 

Athus Bastos Brandão; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Pibic/CNPq 

Francisco Itamar Mendes Neto; 

Francisco Jairo Medeiros de Almeida; 

Vicente Fidélix Ferreira Gomes Junior; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Pibic/CNPq 

Janaisa Gomes Dias de Oliveira (janaisaoliveira@hotmail.com)  

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A população idosa no Brasil e no mundo, vem aumentando 

gradativamente e concomitantemente a prevalência de doenças crônicas relacionadas ao 

processo do envelhecimento, tais como, as doenças cardiovasculares que possuem um alto 

índice de morbidade e mortalidade. OBJETIVO: Esse estudo analisou o efeito da prática de 

exercícios físicos aeróbicos, em idosos praticantes regulares, sobre determinados indicadores 

cardiovasculares: pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória. 

METODOLOGIA: Este estudo apresenta abordagem quantitativa, caráter transversal, em 

nível exploratório descritivo. Foram avaliados um total de 35 idosos praticantes de exercícios 

físicos aeróbicos, oriundos no bairro alto do cristo, porém, somente 11 destes que atenderam 

aos critérios de inclusão, participaram da pesquisa efetivamente até ser finalizada. Sobre o 

método de coleta de dados, foram avaliados os indicadores cardiovasculares em dois 

momentos pré e pós exercício físico aeróbico, sendo estes analisados em um período de 24 

semanas. A análise quantitativa dos dados foi realizada através do programa SPSS versão 17.0, 

adotando-se o nível de significância de 5% (p<0,05), sendo aplicado o teste t de Student 

pareado para identificar as alterações estatísticas entre a primeira semana de avaliação e a 

última. O presente estudo atende as recomendações da Resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, referente ás pesquisas com seres humanos, o estudo foi avaliado e 

aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, 

CEP: 943.593. RESULTADOS: Mediante as análises realizadas, apenas PRessArtSisPos1sem 

– PressArtSisPosultsem apresentou resultado significativo (p=0,028), ou seja, o efeito 

hipotensor esteve presente, após 24 semanas de intervenção na modalidade aeróbica, duas 

vezes por semana, sempre no final da atividade. As variáveis PRessArtMedPre1sem – 

PressArtMedPreultsem e PRessArtMedPos1sem – PressArtmedposultsem, não foram 

significativas, porém obtiveram um decréscimo de seus valores, em relação aos períodos de 

avaliação (primeira e última semanas). Na análise das variáveis FCpre1sem – Fcpreultsem e 

FCpre1sem – Fcpreultsem, não houve significância estatística, porém, registrou-se uma 

redução em suas medias, quando comparados em relação ao primeiro e segundo momento 

de coleta de dados. O mesmo ocorreu em relação a FRpre1sem – FRpreultsem e FRpre1sem 

– FRpreultsem, onde as medias apresentaram-se mais altas, quando comparados os períodos 

de execução de coletas destas variáveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O presente estudo 

constatou que houve variação com significância menor que 5% apenas na 

PRessArtSisPos1sem – PressArtSisPosultsem, sendo as demais variáveis com índice de 

significância menor que 0,05. Isso pode ser explicado pelo condicionamento atual dos idosos, 

pois realizam sempre as mesmas atividades com um nível de intensidade constante, o que 

colabora para a não modificação significativa das variáveis analisadas. No entanto, seria 

necessário rever os níveis de intensidade de exercício para este grupo de idosos para que 

assim, possa ser avaliado um melhor efeito hipotensor. 

 

DESCRITORES: Hipertensão; Saúde do Idoso; Pressão Arterial.  
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36. EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA NA ESPONDILOLISTESE: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 

 

Sarah de Castro; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Funcap 

Maísa Evangelista de Sousa; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Funcap 

 Sâmia Maria Aguiar Coutinho; Estudante de Fisioterapia/Bolsista Funcap 

Janaisa Gomes Dias de Oliveira (janaisaoliveira@hotmail.com);  

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada  

 

INTRODUÇÃO: A espondilolistese é caracterizada pela subluxação de duas vértebras 

adjacentes, sendo um deslizamento de um corpo vertebral, apresenta-se como principal 

consequência da espondilólise. Seu maior índice é na coluna lombar, principalmente entre os 

níveis L5-S1, predispondo à lombalgia, esta patologia está relacionada a fatores como 

atividade laboral, hábitos posturais, gênero, herança genética, idade e raça, vale ressaltar que 

atividades que exigem hiperflexão e hiperextensão da coluna lombar aumentam a 

probabilidade do aparecimento desta patologia. OBJETIVOS: Conhecer e apresentar a 

eficácia da fisioterapia como tratamento conservador na patologia em questão.  

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura, que contou com uma pesquisa 

realizada utilizando as bases de dados Scielo, Pedro, Pubmed e Bireme, tendo como critérios 

de inclusão a data de publicação e que abordassem a fisioterapia como método de tratamento 

conservador e de exclusão, as que relacionavam a fisioterapia apenas como pós-cirúrgico e 

que apresentavam como conduta terapêutica apenas métodos invasivos. RESULTADOS: A 

pesquisa resultou em 24 artigos sobre a patologia abordada neste estudo, sendo que dentre 

eles, 10 apresentaram a Fisioterapia como método conservador, para selecionar os sinais e 

sintomas associados à instabilidade clínica da coluna é o mais comum, no entanto, a prática 

clínica nem sempre confirma essa hipótese, os concordam quanto à queixa de pacientes 

referente à dor que começa como incidental e piora com a atividade, e é aliviada por repouso, 

além de que abordam o tratamento conservador desta patologia geralmente consiste em 

Fisioterapia com uma variedade de exercícios, de métodos de manipulação e exercícios 

terapêuticos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através desse estudo pode-se concluir a 

contribuição que a fisioterapia pode dar, através de uma conduta direcionada, para esses 

pacientes tanto em questão de avaliação quanto de tratamento desta patologia, podendo 

assim, auxiliar na melhora do quadro clinico, quanto no auxilio na execução das atividades da 

vida diária do paciente.  

 

DESCRITORES: Fisioterapia; Espondilolistese; Manipulações Musculoesqueléticas. 
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37. EFICÁCIA DO ULTRA-SOM TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DO 

FIBRO EDEMA GELÓIDE (CELULITE) 

 

Hellane Joyce Medeiros de Almeida; 

José Edsulymar Alves Melo Holanda; 

José Wilton da Silva Rios; 

Maria dos Prazeres Craneiro Cardoso (mapracar1@yahoo.com.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

 

INTRODUÇÃO: O fibro edema geloide (FEG), popularmente conhecido como “celulite”. É 

uma das patologias mais comuns, caracterizada por edema no tecido conjuntivo, subcutâneo 

também chamado de paniculopatia com evolução inicialmente esclerótica que compromete a 

estrutura do tecido adiposo, causado principalmente pelo acúmulo de proteoglicanas no meio 

extracelular, que levam consigo grande quantidade de água. O FEG pode ser causado por 

fatores predisponentes, determinantes ou condicionantes. OBJETIVO: Avaliar a eficácia do 

ultra-som terapêutico para o tratamento do fibro edema gelóide. METODOLOGIA: Para a 

realização desta pesquisa, foi desenvolvida uma revisão de literatura, por meio do 

levantamento bibliográfico, para buscar a eficácia do ultra-som terapêutico no tratamento do 

fibro edema gelóide (celulite). A busca foi conduzida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

onde foi utilizada a ferramenta de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O levantamento ocorreu em novembro de 2015, 

tendo como foco principal estudos realizados entre os anos de 2005 a 2015 para um melhor 

refinamento da busca. As palavras chaves utilizadas foram celulite ou fibro edema geloide 

(FEG) e ultra-som. Os critérios de inclusão usados foram: estudos intervencionistas, de 

abordagem qualitativa e quantitativa, disponíveis na integra, publicada em formato de artigo 

científico, teses e dissertações. As informações foram resumidas de forma a ser padronizadas 

e avaliado cada artigo com relação à presença ou ausência dos indicadores de qualidade da 

escala de PEDro. RESULTADOS: Analisou-se 20 publicações em artigos, sendo 

selecionados apenas 13, que apresentaram a temática central sobre a eficácia do uso do utra-

som no tratamento do fibro edema gelóide em mulheres. Os resultados obtidos afirmam que 

o tratamento do FEG através do ultra-som terapêutico é eficaz, produzindo efeitos 

fibrinolíticos que diminuem a esclerose tecidual com as fricções moleculares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante dos resultados, conclui-se que o ultra-som promove 

resultados satisfatórios, melhorando a aparência da pele e satisfação por parte dos usuários. 

Observando que para obterem-se melhores resultados é necessário aliar o tratamento a 

hábitos alimentares saudáveis, e a pratica de atividade física regularmente, tornando assim o 

tratamento mais duradouro e positivo. 

 

DESCRITORES:  Fibro Edema Gelóide; Ultra-Som; Fisioterapia. 
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38. ENSAIO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DO POLISSORBATO 

80 E DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) 

 

Nicácio Tântalo Pinheiro Araújo; 

Ana Virgínia Timbó Paiva Mororó; 

Suzana Barbosa Bezerra; 

Renata Albuquerque Costa; 

Rafaelly Maria Pinheiro Siqueira (rafaelly@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O polissorbato-80 e o Dimetilsulfóxido (DMSO) são utilizados como 

veículo em formulações para auxiliar na mistura e dissolução de alguns componentes. Estudos 

mostram que essas substâncias podem apresentar potencial antioxidante. OBJETIVO: O 

presente estudo objetivou realizar um levantamento da atividade antioxidante apresentada 

pelo polissorbato 80 e pelo DMSO, através do teste de captura de radicais DPPH. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e experimental. A 

metodologia de pesquisa praticada se baseou na atividade das amostras em ação no teste de 

sequestro de radicais livres DPPH (2,2-difenil-1-picril-hidrazil). O teste DPPH foi escolhido 

devido à facilidade na execução e pela obtenção de resultados de confiança e de modo 

rápido, onde foram preparadas 5 concentrações de amostra para cada substância 

(Polissorbato 80: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 10,0% e DMSO: 10, 20, 40,80 e100%). Os testes foram 

feitos em triplicata, para o controle negativo foi usada água destilada, já no controle positivo, 

tocoferol (vitamina E). A absorbância das amostras foi lida em um espectrofotômetro, usando 

o padrão branco para calibrar a absorbância do aparelho, os dados obtidos foram colocados 

sobre análise estatística através do software Graphpad Prism® versão 5.0 para Windows.  

RESULTADOS: A ação antioxidante não se mostrou relevante ao se analisar as amostras 

exploradas, tanto para o polissorbato 80, quanto para o DMSO. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Por fazer parte da composição de vários produtos de consumo diário da espécie 

humana e devido a sua grande usualidade na área cientifica, são necessários maiores estudos 

sobre a atividade antioxidante destes compostos, para uma comprovação de seus reais efeitos 

sobre as formulações ou sobre os sistemas biológicos.  

 

DESCRITORES: DMSO; Polissorbato 80; Antioxidante.  
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39. ENSAIO TOXICOLÓGICO in vitro DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS 

FOLHAS DA Annona muricata 

 

Paulo Sérgio Corrêa Siebra; Estudante de Farmacia/Bolsista Inta 

Mainara Soares Rodrigues; 

Maria Socorro Carneiro; 

Priscila Silva Chaves; 

Rafaelly Maria Pinheiro Siqueira (rafaelly@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.  

 

INTRODUÇAO: A Annona muricata pertencente a família Annonaceae, com 

aproximadamente 2300 espécies e 130 gêneros. É distribuída em regiões tropicais e 

subtropicais, e no Brasil Annona muricata é encontrada principalmente no norte e nordeste 

do país, sendo popularmente conhecida como graviola ou gravioleira. Os metabólitos 

secundários das folhas e as acetogeninas possuem atividade citotóxica nas células cancerosas 

da glândula mamaria, pulmão e sistema nervoso central e induz a apoptose nas células 

leucêmicas promieloide. OBJETIVO: Avaliar a toxicidade do extrato hidroalcoólico das 

folhas da Annona muricata frente ao microcrustáceo de Artemia salina. METODOLOGIA: 

Foi colocado a ponta de uma espátula com cistos de Artemia salina em um funil de 

decantação com uma solução salina preparada artificialmente com a proporção de 30 gramas 

de NaCl para 1 Litro de água purificada com o pH ajustado entre 7 e 8. O sistema contendo a 

Artemia salina ficou sob iluminação constante, e foi aerado com uma bomba de aquário, para 

evitar a aglomeração dos cistos e manter a oxigenação da água. Após 48 horas que os cistos 

estiveram nesse sistema, eclodiram em náupilos. Após a eclosão, foram separados tubos de 

ensaio, em cada tubo foram colocados 10 náupilos do microcrustáceo com 1,5 ml de solução 

salina preparada anteriormente, em seguida foi adicionado 0,5 ml de extrato nas 

concentrações de 2000, 1000, 500, 200, 100, 50, 10 e 1 micrograma por ml, nos respectivos 

tubos de ensaio, sendo realizado em triplicata. Esses foram mantidos sob iluminação 

constante por 24 horas, após esse período, foram contadas quantas artemias sobreviveram e 

quantas morreram para determinar uma curva e calcular a DL50%. Com o resultado da 

sobrevida foi obtido por regressão linear no programas Exel. O controle positivo foi realizado 

com dicromato de potássio e o controle negativo só com solvente, seguindo o mesmo método 

descrito. RESULTADOS: Os resultados obtidos demonstram que a toxicidade ocorre a partir 

das concentrações de 500, 1000 e 2000 microgramas por ml do extrato, com quase 100% de 

morte dos náupilos. A toxicidade em Artemia salina pode estar relacionada com a presença 

de metabólitos secundários que apresentam propriedade antitumoral e citotóxica, contra 

Trypanosoma cruzi, antiparasitária, contra protozoário agente da doença de Chagas, virucida, 

antimicrobiana e antifúngica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esse extrato apresentou relativa 

toxicidade ao microcrustaceo de Artemia salina, no entanto trata-se de um método in vitro 

sendo necessária a realização de testes in vivo desse extrato. Para determinar qual dos 

compostos presentes no extrato está envolvido no teste de toxicidade analisado, é necessário 

um fracionamento deste extrato e análise toxicológica destas frações. 

 

DESCRITORES: Toxicologia; Extrato e Annona muricata. 
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40. ENVELHECIMENTO CARDIOVASCULAR: ATEROSCLEROSE. 

 

Francisca Amanda Araújo Nunes – Estudandte de Nutrição/Bolsista Funcap; 

Jorge Luís Pereira Cavalcante;  

Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante (chrislene@bol.com.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.   

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é caracterizado como uma fase de mudanças 

fisiológicas, estruturais e sociais. Podendo ocorrer de duas maneiras, senescência e senilidade, 

é necessário a diferenciação entre os termos. Há uma estreita relação entre esses dois 

fenômenos, o fisiológico e o patológico, pois o processo de envelhecimento modifica e é 

modificado pelas doenças que acometem o idoso. No caso do sistema cardiovascular, as 

principais alterações durante o envelhecimento são: aumento progressivo da pressão sistólica, 

da pressão de pulso, da velocidade da onda de pulso, da massa de ventrículo esquerdo, e 

aumento na incidência de doença arterial coronariana e fibrilação arterial. OBJETIVOS: 

Investigar os estudos sobre o envelhecimento do sistema cardiovascular humano focando-se 

na aterosclerose. METODOLOGIA: Esse trabalho bibliográfico é uma síntese das 

informações contidas na literatura atual (livros e artigos científicos de 2011 a 2015) sobre o 

envelhecimento cardiovascular. A pesquisa foi realizada de abril a outubro de 2015 como 

consequência de discussão em grupo de estudo e seminários realizados com temas distintos 

sobre o assunto abordado. RESULTADOS: As hiperlipidemias são doenças de maior 

prevalência na comtemporaneidade sendo ocasionada por vários fatores de risco como a 

obesidade. As doenças cardiovasculares de origem aterosclerótica seguem sendo a primeira 

causa de mortalidade mundial, incidindo atualmente em população mais idosa do que no 

passado. Essas doenças persistem como as principais causas de morte até 2030, segundo 

análises epidemiológicas, sendo independentes da região geográfica e do nível 

socioeconômico dos indivíduos. Todas as estatísticas mostram que a aterosclerose e suas 

complicações trombóticas representam a maior causa de morte direta e indiretamente no 

mundo e nessa faixa etária. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem 

multifatorial que ocorre em resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a 

camada íntima de artérias de médio e grande calibres. Os fatores de risco tradicionais como 

diabetes e a hipertensão estimulam uma resposta imune pró-inflamatória, que contribui de 

maneira significativa para uma progressão adicional\acelerada da doença aterosclerótica, a 

lesão vascular inicia o processo ateroscleróstico. O dano endotelial (que pode ser causado por 

uma série de fatores de risco e\ou alterações hemodinâmicas) pode ser classificado como: 

Tipo I (aumento da permeabilidade ás lipoproteínas e células brancas\adesão), Tipo II 

(rompimento do endotelial com mínima trombose) e Tipo III (importante trombose, 

síndromes coronarianas instáveis). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pesquisa foi importante 

para futuramente evoluir projeto de pesquisa. Portanto, este estudo beneficiou o início de um 

pensar diferenciado sobre a relação envelhecimento cardiovascular e aterosclerótico com 

outros fatores como a nutrição no entendimento melhor deste fenômeno. Assim a evolução 

das ideias culminará na elaboração de um projeto maior onde o principal foco será a 

compreensão do uso histórico da terapia nutricional parenteral no pós-operatório de idosos 

acometidos de alterações cardiovasculares e ateroscleróticas. 

 

DESCRITORES: Cardiovasculares; Aterosclerose; Envelhecimento. 
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41. ENVELHECIMENTO CARDIOVASCULAR: HIPERTENSÃO ARTERIAL 
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Jorge Luís Pereira Cavalcante; 

Chrislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante (chrislene@bol.com.br); 
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INTRODUÇÃO: Durante o processo de envelhecimento, todos os sistemas sofrem 

alterações estruturais, fisiológicas e funcionais as quais podem ocorrer de forma mais rápida 

devido à presença de patologias. O sistema cardiovascular é o que mais sofre com essas 

modificações. Na maioria dos casos, a redução do desempenho cardiovascular não é apenas 

uma consequência do processo de envelhecimento, mas sim do conjunto de problemas 

cardiovasculares e fatores internos e externos. Isso dificulta no idoso a distinção de quando as 

alterações são fisiológicas ou patológicas. No caso de um geronte com hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), as mudanças fisiopatológicas no organismo estão bem presentes. 

OBJETIVOS: Desenvolver uma pesquisa relacionando o envelhecimento cardiovascular, 

enfatizando na HAS. METODOLOGIA: O presente trabalho bibliográfico é uma síntese de 

pesquisa realizada em livros e artigos científicos atuais e seminários apresentados no decorrer 

dos meses de abril a outubro de 2015, com enfoque no envelhecimento do sistema 

cardiovascular, especificamente HAS. RESULTADOS: Os marcos cardiovasculares do 

envelhecimento em humanos incluem aumento progressivo da pressão sistólica, da pressão de 

pulso, da velocidade da onda de pulso, da massa do ventrículo esquerdo e aumento na 

incidência de doença arterial coronariana (DAC). Uma das principais complicações do 

processo de envelhecimento é o aumento da pressão arterial (HAS), que está presente em 

mais da metade dos idosos (a maioria associada a outras doenças dessa faixa etária). O 

mecanismo básico que explica o progressivo aumento da pressão sistólica observado com o 

avançar da idade é a perda da distensibilidade e elasticidade dos vasos de grande capacitância, 

resultando em aumento da velocidade da onda de pulso. Nessas circunstâncias, a pressão 

diastólica tende a ficar normal ou até baixa devido à redução da complacência dos vasos de 

grande capacitância. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível fixar os conteúdos estudados 

durante o período inicial da pesquisa sobre o tema em questão, para futuros evoluir o projeto 

de pesquisa. Tratando-se de um estudo preliminar, o referido trabalho é de suma importância 

para abranger os conhecimentos sobre um campo que está ganhando mais enfoque na área da 

saúde, que é o estudo do envelhecimento focal e não sistêmico.  

 

DESCRITORES: Envelhecimento; Cardiovascular; Hipertensão. 
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42. ENVELHECIMENTO CARDIOVASCULAR: VALVOPATIAS 
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INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é natural a toda forma de vida, onde ocorrem diversos 

processos fisiológicos, tendo influências internas e externas, marcado por perdas progressivas 

nas funções orgânicas. Há duas formas de envelhecimento: o bem sucedido, caracterizado 

pela presença de uma qualidade de vida elevada com ausênciade doenças; e o mal sucedido, 

associado à presença de diversas patologias, na sua maioria, cardiovasculares. Dentre muitas 

partes do coração, as válvulas cardíacas são exemplos de envelhecimento prevalente em 

idosos, portanto, plausíveis de serem investigadas cientificamente.  OBJETIVOS: Ampliar as 

vertentes do conhecimento na pesquisa do envelhecimento do sistema cardiovascular, dando 

ênfase às valvopatias, em especial, a estenose aórtica.  METODOLOGIA: O referido estudo 

tratou-se de uma pesquisa bibliográfica oriunda de artigos e livros atualizados dos últimos 

cinco anos, ou seja, a partir de 2011, bem como de seminários apresentados no período de 

abril a outubro de 2015. RESULTADOS: O sistema cardiovascular sofre significativa redução 

de sua capacidade funcional com o envelhecimento. Em repouso, contudo, o idoso não 

apresenta redução importante no débito cardíaco. No entanto, em situações de maior 

demanda, tanto fisiológicas como patológicas, os mecanismos para a manutenção do coração 

podem falhar, resultando em processos isquêmicos. Uma das patologias envolvidas nesse 

processo são as valvopatias, com destaque para a estenose aórtica que é a lesão valvar mais 

comum em idosos. A estenose ocorre por um processo de calcificação das valvas e incide 

mais frequentemente a partir da sexta década de vida. Estudos têm mostrado que isso ocorre 

devido ao estresse mecânico prolongado sobre a valva, o que leva a alteração inflamatória, 

com infiltração de macrófagos e linfócitos T. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foram 

absorvidas as informações estudadas presentes na literatura sobre o envelhecimento 

cardiovascular. Para a continuidade da temática por meio de outros trabalhos científicos, 

mantendo a mesma linha de estudo, entende-se ser de extrema relevância investigar de modo 

mais profundo os mecanismos fisiopatológicos e funcionais do processo de envelhecimento 

valvar. 

 

DESCRITORES: Envelhecimento; Valvopatias; Cardiovascular. 
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43. ENVELHECIMENTO DO PÂNCREAS ASSOCIADO COM APARECIMENTO DA 

DIABETES MELLITUS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

Sarah de Lima Aragão; 

Flaviana Machado Alves; 

Katharyna Khauane Brandão Ripardo; 

Andreza Machado Moreira 

 Jorge Luis Cavalcante (jorgeluispcavalcante@inta.edu.br); 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento consiste em um processo do desenvolvimento normal e 

envolve alterações do tipo neurobiológicas estruturais, funcionais e químicas. O 

envelhecimento bem sucedido está relacionado também com os fatores ambientais e 

socioculturais, como qualidade e estilo de vida, dieta, sedentarismo ou exercícios. Envelhecer 

não é um processo unitário; não acontece de modo simultâneo em todo o organismo nem 

está associado à existência de uma doença. Alterações no sistema endócrino associadas à 

idade levariam à deterioração do organismo e ao processo de envelhecimento. Essas 

modificações determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação ao meio ambiente, 

ocasionando maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos, que podem 

levar o indivíduo à morte. Dentre as doenças crônicas não transmissíveis comuns no idoso, a 

diabetes mellitus (DM) se destaca e é uma importante causa de morbidade e mortalidade. O 

acelerado ritmo do processo de envelhecimento da população, a maior tendência ao 

sedentarismo e a inadequados hábitos alimentares, e outras mudanças sócio-

comportamentais, contribuem para os crescentes níveis de incidência e prevalência do 

diabetes, bem como de mortalidade pela doença. OBJETIVO: Analisar o envelhecimento do 

pâncreas associada ao aparecimento da diabetes mellitus em idosos. METODOLOGIA: O 

presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos publicados 

2001 a 2011 sobre envelhecimento do sistema endócrino e a diabete mellitus. Foram 

utilizados as bases de dados eletrônicas do Google Acadêmico e livros como referência. 

RESULTADOS: A DM é definida como uma anormalidade endócrino-metabólica, 

caracterizada por uma deficiência absoluta do hormônio insulina ou relativa, quando sua 

secreção pelo pâncreas é defasada, ou por uma ação insuficiente do hormônio nos tecidos 

alvos. Sua etiologia apresenta-se em dois tipos mais freqüentes (I e II). O tipo I está 

relacionado a uma deficiência absoluta na secreção do hormônio insulina, resultante de uma 

destruição autoimune das células-betas do pâncreas. O tipo II é uma combinação de 

resistência à ação do hormônio e resposta secretora inadequada de insulina compensatória. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o número de diabéticos no mundo 

passará de 171 milhões em 2000 para 366 milhões em 2030. Esse aumento ocorrerá 

principalmente nas faixas etárias mais altas. São considerados fatores de risco para o 

desenvolvimento da diabetes: tabagismo, alcoolismo, hereditariedade, o envelhecimento da 

população, estilo de vida não saudáveis, como obesidade, sedentarismo e hábitos alimentares 

inadequados.A dislipidemia, muitas vezes associada, pode desencadear problemas 

cardiovasculares como hipertensão, aterosclerose, angina e infarto do miocárdio, psicológica e 

social do portador, prejudicando sua adaptação e vida produtiva. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: As alterações no sistema endócrino decorrente do envelhecimento causam a 

deficiência do pâncreas na secreção do hormônio insulina, ocasionando em diabetes mellitus 
no idoso. Esse processo de envelhecimento pode aceleradopelo sedentarismo, hábitos 

alimentares inadequados, tabagismo e alcoolismo  

 

DESCRITORES: Envelhecimento; Pâncreas; Diabetes Mellitus. 
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44. ESTÁGIO SUPERVISIONADO – DOCÊNCIA, PRECEPTORIA, FORMAÇÃO. 

 

Andreia Pagani Maranhão; 

Francisca Elisangela Teixeira de Lima (felisangela@hotmail.com) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

 

INTRODUÇÃO: Este texto orienta uma reflexão sobre a intervenção pedagógica realizada 

no contexto das faculdades INTA, a partir do projeto coletivo intitulado Formação em Saúde 
Coletiva: reconstruindo caminhos na docência universitária para o desenvolvimento do 
profissional de saúde. A problemática específica se desenha em torno dos modos pelos quais 

os estudantes da saúde vivenciam o contato sistemático com o SUS. Como se apropriam 

dessa realidade? Como são desenvolvidas as disciplinas de estágio?  OBJETIVO: Analisar e 

discussão sobre o lugar do SUS na formação oferecida pela instituição, enfatizando 

possibilidades de articular o currículo dos cursos na direção de seus princípios a partir dos 

estágios supervisionados. METODOLOGIA: Como campo da referida intervenção, foi 

articulado um grupo focal, em formato de roda de conversa, com o qual foram realizados 

quatro encontros de formação. Os temas das discussões foram baseados nos eixos propostos 

pelo SUS: currículo, formação, gestão e docência. Foram selecionados professores, estudantes 

e preceptores de estágio-residência em saúde coletiva dos cursos de serviço social e 

enfermagem. As conversas sinalizaram possibilidades de integração das gestões como 

mecanismo para uma maior resolutividade nas atividades acadêmicas em seus diversos 

âmbitos, bem como apresentaram alternativas à interdisciplinaridade no contexto curricular. 

CONCLUSÃO: A necessidade de produzir uma formação orgânica, pautada na integralidade 

e na práxis do trabalho surgiu como potencialidade de articular a formação em saúde às 

demandas sociais. Por outro lado, construir uma experiência de estágio como campo de 

in(ter)venção do trabalho em saúde, pressupõe a existência de condições objetivas (estrutura 

de realização do estágio, domínio dos saberes profissionais) e subjetivas (engajamento da 

comunidade acadêmica, interdisciplinaridade e coletividade como princípios do trabalho 

docente). 

 

DESCRITORES: Desenvolvimento de pessoal; capacitação de recursos humanos em saúde. 

 

mailto:felisangela@hotmail.com


58 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

45. ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA EM PACIENTES HEMIPARÉTICOS 

(AVC) 

 

José Edsulymar Alves Melo Holanda; 

Hellane Joyce Medeiros de Almeida; 

José Wilton da Silva Rios; 

Izabele Felinto do Amaral; 

Maria dos Prazeres Carnheiro Cradoso (mapracar1@yahoo.com.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A hemiparesia trata-se de uma disfunção motora comum em indivíduos 

que sofreram o AVC (acidente vascular cerebral) que é um déficit neurológico (transitório ou 

definitivo) em uma área cerebral secundária que interfere nas atividades de vida diária, na 

mobilidade corporal, podendo acarretar deformidades e alterar a angulação articular durante 

a marcha. Uma das técnicas utilizadas na reabilitação é a estimulação elétrica funcional (EEF), 

que induz potenciais de ação no nervo motor e provocam ativação das unidades motoras. Seu 

efeito está no fortalecimento da musculatura estimulada, facilitando o controle motor 

voluntário e diminuindo a espasticidade. OBJETIVO: Descrever, com base na literatura, os 

efeitos desencadeados pela estimulação elétrica em pacientes Hemiplégicos (AVC). 

METODOLOGIA: Foi desenvolvida uma revisão integrativa da literatura para buscar os 

efeitos da eletroestimulação na reabilitação de pacientes hemiplégicos. A busca foi conduzida 

na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foi utilizada a ferramenta de dados Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (Lilacs) e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O 

levantamento ocorreu em novembro de 2015, tendo como foco principal estudos realizados 

entre os anos de 2005 a 2015 para um melhor refinamento da busca. Os critérios de inclusão 

utilizados foram: estudos intervencionistas, de abordagem qualitativa e quantitativa, 

disponíveis na íntegra e nas versões português, inglês e espanhol, publicadas em formato de 

artigo científico, excluindo-se teses e dissertações. RESULTADOS: Ao total foram 

encontradas 25 publicações, sendo selecionados apenas 17, pois tiveram como foco a 

estimulação elétrica funcional na musculatura de pacientes pós acidente vascular cerebral. Os 

estudos evidenciaram como principal objetivo da estimulação elétrica funcional o 

restabelecimento da força muscular, preservação da funcionalidade articular e redução da 

espasticidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os estudos analisados mostraram como o uso 

da EEF aplicada na musculatura de pacientes hemiplégicos, mostrando uma melhora clínica 

nos movimentos e na coordenação motora dos pacientes atendidos. Isso contribui para 

subsidiar a prática da eletroestimulação, comprovando sua importância. 

 

DESCRITORES: EEF; Hemiplegia; Reabilitação. 
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46. ESTRATÉGIAS E DESAFIOS UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA 

ÀS PESSOAS IDOSAS HOSPITALIZADAS EM UTI 

 

Francisco Leandro de Carvalho Alcântara; Estudante de Enfermagem/Bolsista Funcap 

Francisco Pedro de Sousa Xavier; Estudante de Enfermagem/Bolsista Pibiti/CNPq 

Valeska Rodrigues de Sousa; Estudante de Enfermagem/Bolsista Pibiti/CNPq 

Antonia Eliana de Araujo Aragao (antoniaelianaaraujo@gmail.com) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÂO: A população mundial vem apresentando mudanças na sua composição 

etária devido à interação dinâmica das taxas de mortalidade e fecundidade. Com o processo 

de envelhecimento ocorrem alterações fisiológicas que não são consideradas doenças, porém 

os processos patológicos aumentam com a idade com destaque para as doenças crônicas não 

transmissíveis (TAVARES; CÔRTES; DIAS, 2010). A pessoa idosa necessita de assistência 

de enfermagem, especificamente quando em situação de vulnerabilidade, quase sempre 

quando desenvolve algum processo de adoecimento, que gera internação hospitalar, 

principalmente se essa assistência perpassar pela internação em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). OBJETIVO: Identificar as estratégias e desafios utilizados pela equipe interdisciplinar 

com vistas a oferecer assistência humanizada às pessoas idosas hospitalizadas em UTI. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem 

qualitativa, realizada em uma UTI de um hospital geral da cidade de Sobral-Ce; com dez 

profissionais da equipe interdisciplinar, graduado em áreas diversas. A coleta de dados 

ocorreu no mês de setembro e outubro de 2015. As entrevistas foram gravadas com a 

finalidade de melhor apreender as informações, as quais foram realizados em locais, dias e 

horários predeterminado pelos participantes, e transcritas posteriormente, facilitando assim a 

fidelização da pesquisa. Iniciou a pesquisa mediante a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa com Nº 503.833, como parte do projeto guarda chuva em humanização hospitalar. 

Os resultados foram apresentados em categorias. RESULDADOS: Emergiram três categorias: 

Manter o máximo de conforto a esse paciente idoso hospitalizado. Segundo as falas: “Manter 

o paciente com vias aéreas livres, melhorar o estado clinico dos pulmões, melhorar o retorno 

venoso com exercícios” E6. “O idoso por si só ele já é mais fragilizado, a pele, a mudança de 

decúbito, que a pele dele abre com facilidade com escara, tem que estar hidratando, não usar 

esparadrapo e sim micro pólio” E9. A segunda relata a Capacitação da equipe com educação 

permanente em Humanização, segundo as falas: “Realização de palestras, cursos de 

reciclagem para todos as profissionais envolvidos” E1. “Formação da equipe que embora se 

fale da equipe, não tem essa equipe formada, estão alí para execução da atividade técnicas” 

E10. E por último garantir um apoio ao familiar que tem pacientes hospitalizado, segundo as 

falas: “... a gente recebe a família, conversa, orienta, tem uns que vem muito emocionado...” 

E8. “Tem que orientar como o paciente deve ser tocado, fazendo assim a família protagonista 

da recuperação” E4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante da pesquisa realizada, observou-se 

que os objetivos do estudo foram alcançados. Pois, de acordo com o formulário obteve-se 

êxito com os profissionais. Porém, a humanização hospitalar ainda é um desafio a ser 

implementado nesse setor. No entanto, foi gratificante conhecer mais sobre a dinâmica desse 

universo acerca da humanização na UTI. 

 

DESCRITORES: Humanização da Assistência; Serviços de Saúde para Idoso; Unidade de 

Terapia Intensiva. 
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47. EXTRAÇÃO DE MICRO-RNAs E RNAs TOTAIS DE AMOSTRAS DE ARQUIVO 

DE TUMORES CEREBRAIS. 

 

Edson Luiz da Costa Sousa; Estudante de Biomedicina/Bolsista Pibic/CNPq 

Natanael Calixto Roberto; Estudante de Biomedicina/Bolsista Funcap 

                                     Kedmo Tadeu Nunes Lira;Mestrando em Biotecologia/Bolsista Capes 

Vicente de Paulo Teixeira Pinto; 

Magaly Sales Monteiro (magalysmo@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada  

 

INTRODUÇÃO: A incidência de casos de tumores cerebrais no Brasil vem aumentando 

consideravelmente nas últimas décadas. Embora a frequência de tumores do sistema nervoso 

central (SNC) seja baixa, esses estão entre as neoplasias humanas mais graves, pois afetam o 

órgão responsável pela coordenação e integração de todas as atividades orgânicas. Os micro-

RNAs (miRNAs) são moléculas de RNA de fita simples, de 18-23 nucleotídeos, não 

codificadores de proteínas, reguladores pós transcricionais da expressão gênica em plantas e 

animais. Sabe-se hoje que vários miRNAs estão relacionados a condições patológicas, 

exercendo um papel importante na iniciação e progressão do câncer, e podem ser 

considerados biomarcadores clínicos para diagnóstico, prognóstico e previsão da resposta 

terapêutica. OBJETIVOS: Realizar extrações de RNA total (de longa cadeia) e de miRNAs 

das amostras de tumores de arquivo. METODOLOGIA: Foi utilizado o kit mirVana da Life 

Technologies
®

, seguindo o protocolo do fabricante, com algumas modificações. As idades das 

amostras preservadas em glicerol variaram entre 2008 a 2014. RESULTADOS: Foram 

extraídos miRNAs de 15 amostras de tumores, sendo posteriormente isolados os RNAs de 

longa cadeia. Os valores da quantificação em espectrofotômetro de miRNAs extraídos 

variaram de 14,44 a 1651,16 ng/µL e a dos RNAs de longa cadeia tiveram suas concentrações 

variando de 2,4 ng/µL a 761,6 ng/µL.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível a extração 

de miRNAs e RNAs de longa cadeia de amostras preservadas em arquivo. As amostras 

extraídas serão levadas para amplificação pela PCR quantitativa ou qPCR, e posteriormente 

sequenciadas. As expressões gênicas de miRNAs e RNAs de longa cadeia serão comparadas 

para analisar a rede gênica entre essas duas moléculas e o papel no desenvolvimento dos 

tumores cerebrais. 

 

DESCRITORES: Câncer; Micro-RNAs; Biomarcadores. 

 

mailto:magalysmo@gmail.com


61 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

48. EXTRAÇÃO DO ÓLEO FIXO DO GÊNERO COMBRETUM LEPROSUM E 

IDENTIFICAÇÃO DOS SEUS CONSTITUINTES QUÍMICOS 

EXTRACTION OF THE FIXED OIL OF THE TYPE COMBRETUM LEPROSUM 

AND IDENTIFICATION OF HIS CONSTITUENT CHEMICAL. 

 

Patrícia Holanda de Azevedo Araripe; 

Aristides Ávilo do Nascimento; 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Junior; 

Claudia Roberta De Andrade (claudiarandrade@gmail.com)
 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: As plantas medicinais correspondem a uma das principais fontes de 

medicamentos utilizadas pela medicina popular, sendo um dos primeiros cuidados 

terapêuticos a ser utilizado a fim de curar, aliviar ou prevenir doenças através da 

automedicação. Dentre os gêneros de plantas estudadas na medicina popular encontra-se o 

Combretum que é considerado o segundo maior da família Combretaceae. Dentre estes o 

Combretum leprosum, conhecido como “mofumbo”, apresenta-se como a espécie mais 

abundante, e possui ampla utilização na medicina popular, onde diferentes partes da planta 

vem sendo utilizadas na higienização de feridas, além de ter ação sedativa, anti-hemorrágica, 

anti-diarréico, antitussígeno, expectorante, além da atividade anti-inflamatória, comprovados a 

partir de estudos com compostos isolados. Considerando os efeitos já existentes do 
Combretum leprosum, o objetivo deste estudo foi determinar os componentes majoritários 

presentes nessa espécie e suas ações. METODOLOGIA: As folhas de Combretum 
Leprosum foram coletadas em agosto de 2014 na Fazenda São Miguel, em Quixeramobim-

CE, e o número desta exsicata serão depositadas no Herbário Francisco José de Abreu Matos 

Universidade Estadual do Vale do Acaraú -UEVA. Para a extração do óleo, as sementes de C. 
Leprosum foram divididas em pacotes e colocadas em um aparelho de Soxhlet, onde, em um 

balão de vidro de 5L, foi colocado o solvente, o qual foi mantido em ebulição até a total 

extração do óleo. O material vegetal secou à temperatura ambiente, foi triturado e submetido 

à extração à frio com etanol e posteriormente ao hexano.  A solução obtida foi destilada sob 

pressão reduzida à temperatura média de 60 °C para obtenção dos extratos etanólicos e 

hexânicos, repectivamente. O óleo fixo obtido foi mantido em frasco de vidro sob 

refrigeração até análise. A composição química do óleo fixo foi analisada em cromatógrafo à 

gás acoplado a espectrômetro de massas e a análise quantitativa da composição química do 

óleo foi carreada por cromatógrafo gasoso acoplado a um detector de ionização de chama. O 

percentual de cada constituinte foi calculado pela integral da área do respectivo pico em 

relação à área total de todos os constituintes da amostra. O gel com o acréscimo do óleo 

essencial de Combretum Leprosum (5%) foi preparado na Farmácia Escola da Faculdade 

INTA.  RESULTADOS: A análise química do óleo fixo do Combretum Leprosum 

apresentou como constituintes majoritários: ácido láurico, mirístico, palmítico, oleico, cáprico, 

linoleico, esteárico. CONCLUSÃO: De acordo com a análise realizada, observamos que a 

maioria dos constituintes químicos presentes no óleo fixo do Combretum leprosum, são 

considerados ácidos graxos, onde é constatada a ação anti-inflamatória e ativação do sistema 

imunológico. 

 

DESCRITORES: Combretum leprosum; óleo; extração; constituintes. 
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49. EXTRAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE CROTON SONDERIANUS E ANALISE 

DE SEUS CONSTITUINTES QUÍMICOS  

ESSENTIAL OIL FROM CROTON SONDERIANUS AND ANALYSIS OF ITS 

CHEMICAL CONSTITUENTS. 

  

Lorena Bezerra Martins,Mestrandaem Biotecnologia; Bolsista Capes 

Aristides Ávilo do Nascimento, 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Junior,  
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INTRODUÇÃO: O uso de plantas com fins medicinais mostra-se como uma tentativa 

incansável do homem para a superação de seus males, mesmo que empiricamente. Um dos 

gêneros de plantas estudados na medicina popular encontra-se o Croton que é considerado o 

segundo maior da família Euphorbiaceae. Dentre estes o Croton sonderianus, conhecido 

como “marmeleiro-preto”, apresenta-se como o mais abundante, e possui ampla utilização na 

medicina popular. Assim o objetivo deste estudo foi determinar os componentes presentes no 

Croton sonderianus, bem como identificar quais as principais ações de seus constituintes 

majoritários. METODOLOGIA: As folhas de Croton sonderianus foram coletadas em agosto 

de 2014 na Fazenda São Miguel, em Quixeramobim-CE, e o número desta exsicata está 

depositado no Herbário Francisco José de Abreu Matos Universidade Estadual do Vale do 

Acaraú -UEVA. Para a extração do óleo, as folhas (1Kg) foram colocadas em balão de 5L 

contendo 2L de água destilada e submetido a hidrodestilação num aparato Cleavenger por 2h. 

O óleo essencial obtido foi seco com sulfato de sódio anidro, filtrado e então mantido em 

frasco de vidro sob refrigeração até análise. A composição química do óleo essencial foi 

analisada em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas e a análise quantitativa 

da composição química do óleo foi carreada por cromatógrafo gasoso acoplado a um detector 

de ionização de chama. O percentual de cada constituinte foi calculado pela integral da área 

do respectivo pico em relação à área total de todos os constituintes da amostra.  

RESULTADOS: A análise química do óleo essencial do Croton sonderianus apresentou 

como constituintes majoritários: cariofileno, óxido de cariofileno, alfa-selineno, modhefenol-8-

b-ol, eremofila cetona, b-copaen-4-a-ol, epóxido de humuleno II e acorenona, dentre outros 

constituintes de menor expressão percentual. CONCLUSÃO: A partir dos resultados obtidos, 

relatamos que constituintes químicos como o cariofileno e epóxido de hemuleno, presentes 

no óleo essencial de Croton sonderianus pertencem à classe dos sesquiterpenos, sendo estes 

hidrocarbonetos encontrados em plantas com agente de defesa do organismo. 

 

DESCRITORES: Extração; Croton sonderianus; constituintes; óleo. 
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50. EXTRAÇÃO E ANÁLISE DO ÓLEO FIXO DA AMÊNDOA DO COCO BABAÇU 

(Orbignya Ssp.). 
 

Maria Iara Sales do Nascimento;Estudante de Nutriçao /Bolsista Pibic/CNPq 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior (eduardo@inta.edu.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O coco babaçu é um fruto de origem brasileira, especificamente do 

nordeste brasileiro cujo nome científico é Orbignya Ssp., sendo classificado por alguns 

estudiosos como O. speciosa, O. martiana, ou ainda, O. phalerata. É conhecido 

popularmente como bauaçu, baguaçu, aguaçu, guaguaçu, uauaçu, coco-de-macaco, coco-de-

palmeira, coco-pindoba e palha-branca entre outros (MACHADO et al., 2006).  A palmeira 

do coco babaçu (Orbignya Ssp.) chega a uma altura de 20 metros e inicia sua frutificação a 

partir do 7 ate o 8 ano de vida, alcançando sua alta produção aos 15 anos  e tem uma vida 

média de 35 anos. A sua produção chega de três a seis cachos do fruto por ano, onde cada 

cacho possui cerca de 150 a 300 cocos e cada coco com três amêndoas em média 

(CARNEIRO, 2011). O coco babaçu (Orbignya Ssp.) que é dividido por quatro partes 

importantes, são eles, epicarpo, mesocarpo, endocarpo e amêndoas.  O Mesocarpo 

representa cerca de 17% a 22% do fruto e é composto de até 60% de amido, pode ser 

empregado juntamente com a torta de extração de óleo para a ração de animal, cerca de 20% 

de fibras, 8 a 15% de umidade e de 4 a 5% de substâncias diversas, incluindo sais minerais, 

taninos e uma pequena quantidade de proteínas (PORTO, 2004). OBJETIVO: O projeto 

terá como objetivo extrair e analisar o óleo fixo contido na amêndoa do coco babaçu 

(Orbignya Ssp). METODOLOGIA: As metodologias a serem aplicadas iram seguir as 

Normas do Instituto Adolf Lutz (2005). O óleo da casca e da semente será extraído pelo 

método de Soxhlet. Será realizado a transesterificação do óleo fixo e análise de ésteres 

metílicos, análise dos constituintes químicos, análise físico-química e o teste de potencialidade 

do óleo fixo. RESULTADOS ESPERADOS: Bons índices qualitativos e quantitativos do 

óleo da casca e da semente de abacate.  

 

DESCRITORES: Extração; Óleo; Persea.  
 

 

 

mailto:eduardo@inta.edu.br


64 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

51. EXTRAÇÃO E ANÁLISE DO ÓLEO FIXO DA CASCA E DA SEMENTE DO 

ABACATE (PERSEA AMERICANA MILL). 

 

Edna da Silva Abreu; Estudante de Nutrição/Bolsista Inta 

Francisco Eduardo Aragao Catunda (eduardo@inta.edu.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O abacate (Persea americana Mill.), fruto tropical e subtropical, é 

originário da América Central. Consideram-se as variedades divididas em três raças: 

Antilhana, bastante exigente ao calor, originado das terras baixas, quentes e úmidas que 

cercam o mar de Antilhas e ilhas; Guatemalense, menos exigente ao calor, proveniente dos 

planaltos da Guatemala e de outros países centro-americanos; Mexicana, proveniente dos 

planaltos do México. Sua árvore é conhecida como abacateiro, pertencente à família da 

laureacea, árvore de copa redonda e densa, com altura de 12 a 20 m de altura, tronco curto 

com 40 a 70 cm de diâmetro, possui folhas simples, finas, rígidas e podem ser quebradiças, 

medindo de 9 a 18 cm de comprimento. Suas flores são hermafroditas, pequenas, cheirosas, 

verde-amarelada, reunidas em cachos. Os frutos contém geralmente uma semente, sua polpa 

é carnosa e variam sua forma e tamanho de acordo com sua variedade, podendo ser no 

formato de pêra, ovalados ou redondos e podem pesar até mais de 1 kg. O abacate tem 

elevado valor nutricional devido ao alto valor calórico, superior à inúmeras frutas. Isso ocorre 

devido ao grande teor de matéria graxa, abundante em ácidos graxos monoinsaturados, 

principalmente o oleico, e baixo em ácidos graxos saturados. Além de conter grande 

quantidade de vitaminas, minerais, proteínas e fibras, destacando sua riqueza em vitamina C, 

B6, potássio e de outros compostos bioativos, englobando vitamina E, carotenoides como o β-

caroteno, compostos fenólicos, esteróis entre outros. OBJETIVO: O projeto terá como 

objetivo extrair e analisar o óleo fixo da casca e da semente do abacate (Persea americana 

Mill.). METODOLOGIA: As metodologias a serem aplicadas iram seguir as Normas do 

Instituto Adolf Lutz (2005). O óleo da casca e da semente será extraído pelo método de 

Soxhlet. Será realizado a transesterificação do óleo fixo e análise de ésteres metílicos, análise 

dos constituintes químicos, análise físico-química e o teste de potencialidade do óleo fixo. 

RESULTADOS ESPERADOS: Bons índices qualitativos e quantitativos do óleo da casca e 

da semente de abacate.  

 

DESCRITORES: Extração; Óleo; Persea.  
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52. FAMACORRESISTÊNCIA EM BACTÉRIAS ISOLADAS DE CAMARÃO 

CONGELADO E IN NATURA  

 

Antonia Jorgiane Rodrigues de Macêdo; Estudante de Farmacia/Bolsista Funcap 

Maria Alana Duarte Marinho; 

Maria Myllena Ponte Machado;  

Renata Albuquerque Costa (renata.albuq@hotmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A resistência a antimicrobianos é um problema de saúde pública que vem 

sendo detectado em micro-organismos de interesse sanitário. Dessa forma, destaca-se a 

emergência de farmacorresistência entre bactérias pertencentes ao gênero Staphylococcus e 

provenientes de pescados, incluindo camarão. Além disso, alerta-se para o risco de 

contaminação por Staphylococcus em produtos de pesca, posto que esses micro-organismos, 

que fazem parte da microbiota normal do corpo humano, podem causar intoxicação 

alimentar.       OBJETIVOS: Determinar o perfil de farmacorresistência de Staphylococcus 
isolados de amostras de camarão congelado e in natura comercializados na cidade de Sobral – 

CE. METODOLOGIA: Foram utilizadas 97 cepas de Staphylococcus oriundas de amostras 

de camarão congelado (n=60) e “in natura” (n=37). Todas as cepas foram previamente 

cultivadas em Agar Triptona Soja para realização dos testes. A farmacorresistência foi avaliada 

a partir do teste de suscetibilidade a antimicrobianos com emprego da técnica de disco-difusão 

em Agar Mueller-Hinton, sendo utilizados os seguintes discos de fármacos: Imipenem 10 µg 

(IMP); cefepime 30 µg (CPM); clorafenicol 30 µg (CLO); estreptomicina 10 µg (EST); 

cefritriaxona 30 µg (CTX); oxacilina 1 µg (OXA); tetraciclina  30 µg (TET); gentamicina 10 µg 

(GEN); penicilina  10 UI (PEN); ciprofloxacino 30 µg (CRO); vancomicina 30 µg (VAN); 

ampicilina 10 µg (AMP). A classificação dos isolados bacterianos em resistentes, 

intermediários e sensíveis foi feita a partir da comparação dos resultados com o padrão 

estabelecido pelo Clinical and Laboratory Standards Institute. RESULTADOS: Das 97 cepas 

testadas, foram observados os seguintes perfis de farmacorresistência: monorresistência a 

OXA (n=5; 5,1%), TET (n=2; 2,1%), CRO (n=1; 1,1%) e PEN (n=1; 1,1%), resistência 

cruzada a beta-lactâmicos OXA+CPM (n=3; 3,1%), OXA+AMP (n=1; 1,1%), 

OXA+AMP+PEN (n=1; 1,1%) OXA+AMP+CPM+CTX (n=1; 1,1%). Além disso, uma cepa 

(1,1%) apresentou multirresistência a oxacilina, ampicilina e tetraciclina. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: O isolamento de estafilococos resistentes a fármacos antibacterianos serve de alerta 

para o possível uso de antibióticos como profilaxia no cultivo desses crustáceos. Além disso, 

reforça a necessidade do emprego das Boas Práticas de Manipulação em todas as etapas da 

cadeia produtiva do camarão, uma vez que foram detectadas cepas resistentes a fármacos de 

interesse clínico.   

 

DESCRITORES: Camarão; Staphylococcus; Resistência a fármacos. 
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53. FATORES DE RISCO PARA ADOECIMENTO CARDIOVASCULAR: ANÁLISE 

COM APLICAÇÃO DE UM JOGO EDUCATIVO 

 

Maria Sinara Farias; 

Samia Freitas Aires; 

Krysthiane Waleria Damasceno Cardoso; Estudante de Enfermagem/Bolsista Funcap 

Gabriela Miranda Fontenele; Estudante de Enfermagem/Bolsista Funcap 

Keila Maria de Azevedo Ponte (keilinhaponte@hotmail.com) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) representam causa importante e 

crescente de morbidade e mortalidade mundial e estão associadas à presença de fatores de 

risco cardiovascular (FRC). Esses fatores podem ser do tipo modificáveis e os não 

modificáveis. Nesse sentido, é relevante a identificação dos fatores de risco afim de que ações 

de promoção de saúde possam ser realizadas para a diminuição das chances do 

desenvolvimento de DCV. OBJETIVOS: Descrever os fatores de risco para DCV 

apresentados por funcionários de uma instituição de ensino superior, apartir da aplicação de 

um jogo educativo. METODOLOGIA: Trata-se dos resultados preliminares de um projeto 

intitulado: “Jogo educativo como estratégia para prevenção do adoecimento cardiovascular em 

funcionários de uma instituição de ensino superior” aprovado pela Fundação Cearense de 

Apoio a Pesquisa (FUNCAP). Pesquisa intervenção, qualitativa iniciada em maio de 2015 

com vinte funcionários de serviços gerais das Faculdades INTA em Sobral-Ceará. Eles foram 

convidados a participarem do estudo sendo explicado os objetivos e os aspectos éticos, 

aplicou-se um formulário para identificação do perfil socioeconômico, do conhecimento 

acerca destas doenças e dos fatores de risco para DCV. Após, aplicaram-se os jogos “Proteja o 

seu coração” que aborda os fatores de risco para DCV e o “Jogo da Memória” que trata dos 

dez mandamentos do coração para prevenir DCV. Esta pesquisa está aprovada pelo Comitê 

de Ética em pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú com parecer nº 189.288. Dos 

vinte participantes entrevistados, onze eram do sexo masculino e nove do sexo feminino, 

sendo nove contemplando a faixa etária de 20 a 30 anos de idade, de 31 a 40 com oito 

participantes e três na faixa de 41 a 50 anos, sendo ainda onze deles na ocupação de Auxiliar 

de limpeza e nove Auxiliares de Serviços Gerais. RESULTADOS: No que se refere a 

presença de fatores de risco modificáveis para DCV o sedentarismo foi apresentado, onde 

mesmo com relatos da realização de atividades como academia, capoeira e caminhada a falta 

de atividade física prevaleceu entre os participantes. A má alimentação foi outro fator de risco 

exposto, pois afirmaram não gostar de frutas e legumes sendo seu consumo de frequência 

rara. O sobrepeso também foi destacado, pois após a análise do IMC (Índice de Massa 

Corpórea) a maioria se apresentou acima do adequado. No que se refere aos fatores de risco 

não modificáveis, detecta-se a hereditariedade, ou seja, o histórico de DCV na família. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim, percebe-se a necessidade de ações educativas afim da 

conscientização pessoal acerca da importância da realização de atividade física, boa 

alimentação, diminuição da gordura corporal, ou seja, a mudança com a eliminação dos 

fatores de risco modificáveis que consequentemente auxilia no não desenvolvimento de DCV. 

 

DESCRITORES: Doenças Cardiovasculares; Fatores de Risco; Educação em Saúde. 
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54. FATORES DE RISCO PARA DOENÇA CARDIOVASCULAR EM FEIRANTES: A 

ENFERMAGEM EM BUSCA DE PREVENÇÃO  

 

Gleicikelly Paulo de Oliveira; Estudante de Enfermagem/Bolsista Funcap 

Camila Albuquerque de Queiroz; 

Keila Mria de Azevedo Ponte (keilinhaponte@hotmail.com);  

INTA- Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: O estresse atualmente é uma das causas que desencadeiam várias doenças, 

dentre elas o adoecimento cardiovascular. Atualmente as DCV (doenças cardiovasculares) 

constituem-se como a principal causa de morte no Brasil (CAMPOLINA et al, 2013). Diante 

dessa realidade a Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe uma abordagem de 

prevenção e controle integrado em todas as idades, baseada na redução da hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), fumo, álcool, inatividade física, dieta inadequada, obesidade e 

hipercolesterolemia (PEREIRA; BARRETO; PASSOS, 2008). OBJETIVO: Descrever os 

fatores de risco para adoecimento cardiovascular em feirantes. METODOLOGIA: Trata- se 

de uma pesquisa de campo realizada setembro de 2015 com 42 feirantes do distrito de 

Aprazível-Sobral-Ceará. A coleta ocorreu durante uma atividade de extensão do Grupo de 

Pesquisa e Extensão Cuidadores do Coração do Curso de Graduação em Enfermagem das 

Faculdades INTA. Num primeiro momento os participantes respondiam um formulário com 

informações sobre os fatores de risco para adoecimento cardiovascular, em seguida eram 

conduzidos para aferir pressão arterial sistêmica, verificar peso, altura, Índice de Massa 

Corporea (IMC) e circunferência abdominal. Após o preenchimento do formulário com 

todas as informações individuais os participantes recebiam orientações sobre os fatores de 

risco para DCV por um enfermeiro. Referido projeto possui aprovação com parecer número 

nº 189.288 pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. 

RESULTADOS: A idade dos participantes variou de 19 a 82 anos, 64,3% eram do sexo 

feminino e 35,7% eram do sexo masculino. Quanto ao estado civil 59,5% possuem 

companheiros fixo e 40,5% não possuem companheiro fixo. A pressão arterial sistêmica 

variou de 100 x 60mmHg à 160x 90 mmHg. Os fatores de risco apresentados pelos feirantes 

foram Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), sedentarismo, hábitos alimentares não saudáveis 

e estresse. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A intervenção realizada com feirantes foi 

importante não somente para os estudantes, mas para os feirantes, pois tiveram a 

oportunidade de esclarecer dúvidas sobre doenças cardiovasculares e assim ter uma vida mais 

prolongada. REFERÊNCIAS: CAMPOLINA, A.G.; et al. A transição de saúde e as 

mudanças na expectativa de vida saudável da população idosa: possíveis impactos da 

prevenção de doenças crônicas. Cad. Saúde Pública. v. 29. p. 1217-1229. Rio de Janeiro, 

2013.  PEREIRA, J.C.; BARRETO, S.M.; PASSOS, V.M.A. O perfil de saúde cardiovascular 

dos idosos brasileiros precisa melhorar- estudo de base populacional. Arq Bras Cardiol. v.91. 

p.1-10. Rio Grande do Sul, 2008. 

  

DESCRITORES: estresse; fatores de risco; hipertensão. 

mailto:keilinhaponte@hotmail.com


68 
Anais da Mostra de Produção Científica 2015       ISBN: 978-85-5551-021-2  

 

 

 

55. INTERVENÇÃO ACADÊMICA EM UMA PACIENTE DIAGNOSTICADA COM 

CÂNCER DE MAMA 

 

Maria Franciana Freitas;  

Angelízia de Fátima Marques Arruda;  

Ana Priscila Marques Chaves;  

Edson Batista dos Santos (edsonbatista.sjunior@gmail.com) 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve na mama como 

consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se 

dividir descontroladamente. Ocorre o crescimento anormal das células mamárias, tanto do 

ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. No Brasil, o Ministério da Saúde estima 

52.680 casos novos em um ano, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. 

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de uma a cada 12 mulheres 

terão um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. OBJETIVOS: Relatar o caso de uma 

paciente diagnosticada com Câncer de mama, investigando sua rotina e intervindo com ações 

de enfermagem na promoção da saúde. METODOLOGIA: O referente estudo foi realizado 

com M.R.N.R, 64 anos, sexo feminino, reside no município de Massapê, paciente acometida 

com CA de mama a 5 anos, as visitas foram feitas em sua própria residência. Para a coleta das 

informações foi utilizada uma ficha, para a obtenção do Histórico de saúde pessoal e familiar 

do paciente tornando assim mais viável a conclusão desse trabalho , para posteriormente 

realizar o diagnóstico, um planejamento, intervenções e observar a evolução do paciente. A 

intervenção com a paciente se deu no período de 27 de Outubro à 17 de Novembro. 

RESULTADOS: M.R.N.R, 64 anos, sexo feminino, de cor parda, sem alergias, casada, 6 

filhos, aposentada e já diagnosticada com Câncer de mama. A paciente não faz uso de fumo 

ou bebidas alcoólicas, tem em média 6/7 horas de sono por noite e considera sua alimentação 

saudável. O Diagnóstico de Enfermagem com bases nos dados do histórico foram: Ansiedade 

moderada; Interação social prejudicada; Processos familiares disfuncionais; Religiosidade 

prejudicada. O Planejamento de Enfermagem foi elaborado visando Redução do estresse 

emocional, medo e ansiedade e a obtenção da autoestima. As Intervenções de Enfermagem 

iniciaram com a estimulação e a participação em grupos comunitários, promovendo bem estar 

físico e psicológico. Com a Evolução de Enfermagem diante de todas as intervenções fez com 

que a paciente se mostrasse disposta a ser ajudada, onde possibilitou melhora de sua 

autoestima e relaxamento das dores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir deste estudo de 

caso tivemos a possibilidade de acompanhar uma senhora já diagnosticada com Câncer de 

mama, onde foi possível observar como é sua rotina depois da Mastectomia. Constatamos que 

o Câncer limitou suas atividades do lar, comprometendo assim sua normal vida diária, 

convívio familiar, autoestima e religiosidade. O estudo realizado nos orientou a fazer o 

acompanhamento da família e poder observar os comportamentos e seus respectivos 

estímulos, como forma de orientação para a determinação das intervenções de enfermagem. 

 

DESCRITORES: Neoplasias da mama; Assistência de enfermagem; Prevenção. 
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56. INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE OSTEOARTRITE 

COM COM ONDAS CURTAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁICA 

 

Izabele Felinto do Amaral; 

Thaislane Karem Rocha;  

Hellane Joyce Medeiros de Almeida; 

José Edsulymar Alves Melo Holanda; 

Maria dos Prazeres Carneiro Cardoso (mapracar1@yahoo.com.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada 

  

INTRODUÇÃO: A Osteoartrite é a forma mais prevalente de doença articular, causa 

condição degenerativa que afeta as articulações sinoviais e leva a uma deformidade da 

articulação. Afeta principalmente os joelhos, quadris e mãos, sendo uma das principais causas 

de afastamento do trabalho. Ondas curtas é uma forma de diatermia que consiste em elevar a 

temperatura dos tecidos pela passagem de uma corrente de alta frequência e ondas curtas 

através de uma região do corpo. O calor é produzido pela resistência dos tecidos á passagem 

da corrente elétrica. OBJETIVO: Mostrar a utilização do aparelho de ondas curtas no 

tratamento da osteoartrite. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura. A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO) e United States National Library of Medicine (MEDLINE), no período do mês de 

outubro de 2015 até novembro do mesmo ano, com os seguintes descritores: Osteoartrite, 

tratamento com ondas curtas e fisiopatologia, nos idiomas inglês-português e espanhol. 

RESULTADOS: Foram pesquisados 12 artigos para compor a amostra. A Osteoartrite é uma 

doença articular que afeta as articulações sinoviais, causando uma condição degenerativa e, 

consequentemente, leva a uma deformidade da articulação. É uma doença que acomete mais 

idosos, causando incapacidade nesta faixa, é mais frequente na articulação de joelho e se 

caracteriza por apresentar dores, perda da função articular e rigidez. O ondas curtas não é um 

aparelho tão utilizado atualmente. Através dos anos, foram descobertas que outas formas de 

tratamento são mais eficazes para serem aplicados na osteoartrite. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Observou-se que o ondas curtas não tem tanta eficácia no tratamento da doença e 

por meio de outros métodos como crioterapia e cinesioterapia, o resultado obtido é desejado. 

Portanto precisa-se de mais estudos para se ter uma comprovação exata. 

 

DESCRITORES: Osteoartrite; Tratamento com ondas curtas; Fisiopatologia. 
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57. MUNICÍPIO: DIVISÃO DO ESTADO-MEMBRO 

 

Joelcio Gomes Cunha; 

Juliane Ponte Cisne; 

José Alberto de Paiva Aguiar Neto; 

Gilberto Frota Furtado (frotaconcursos@yahoo.com.br); 

FLF – Faculdade Luciano Feijão 

 

INTRODUÇÃO: O tema abordado trata-se do exposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, quanto à forma de Estado. Nesse contexto, chegamos a essa forma de 

Estado, por conta que o constituinte originário ao estabelecer a nova constituição 

(Constituição Federal de 1988) baseou-se em preceitos vigentes à época, como o fim de uma 

ditadura militar que já perdurava em nosso país há cerca de 20 anos, que por sua vez, havia 

deixado no país um grande temor em relação ao poder centralizado nas mãos de uma só 

pessoa ou órgão, como no caso dos militares. Dentre outros fatos, nosso país é marcado 

historicamente por instabilidade política. OBJETIVOS: Na Constituição cidadã, o Estado é 

dividido em três entes federativos, os quais são: União, Estado-membro, Distrito Federal e 

Município. É justamente no ponto do Município como ente federativo que surge a maior 

problemática a ser explanada durante o trabalho, haja vista, o município não possui 

autonomia num mesmo tom de igualdade assim como possui a união e os estados-membros, 

portanto, o ponto chave do exposto, é o fato de que o município compreende, na realidade, 

uma divisão administrativa do limite territorial imposto pelas competências de seu respectivo 

estado, desse modo, os objetivos primordiais, são justificar que o conceito de federação é 

originariamente de segundo grau e reforçar que município é apenas uma divisão 

governamental, não dotada de autonomia. METODOLOGIA: A pesquisa em questão trata-

se de um projeto idealizado com bases em pesquisas doutrinárias, entendimentos históricos e 

análises fáticas, que possibilitarão resultados às questões levantadas a partir do tema proposto, 

que tem visão potencial na organização da federação brasileira, mas que implica também na 

forma de governo, no que tange a competências e grau de poder, dentro do território 

soberano. RESULTADO: O conceito de Federação foi idealizado na guerra de 

independência das treze colônias (atual Estados Unidos) frente ao domínio europeu exercido 

pela toda poderosa Inglaterra. Nesse quadro, surgiu a federação, que é divisão de poderes 

entre entes, mas de segundo grau, ou seja, entre união e estado-membro. No Brasil, a união, 

por sua vez, é o ente federativo que possui mais autonomia. De fato, é plausível essa maior 

detenção de poderes políticos administrativos, pois é o ente encarregado de representar o 

país, seja dentro dos limites territoriais, como no estrangeiro. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

No trabalho realizado chegamos à conclusão que nosso país é formado por um conjunto de 

estados que podem legislar sobre algumas matérias específicas, desde que seja do interesse da 

união. Portanto, nesse contexto, o município não tem autonomia para realizar suas vontades, 

por assim dizer, pois o respectivo ente não tem sequer a possibilidade de ter a delegação de 

certas competências e tão pouco a possibilidade de julgar seus atos, em se tratando um pouco 

de poder judiciário, haja vista, o dito ente não possui a competência julgadora. Desse modo é 

inadequado afirmar que o Município deve ser considerado ente federativo, pois o mesmo 

sequer condiz com os requisitos necessários previstos constitucionalmente para ostentar esse 

posto. 

 

DESCRITORES: Entes Federativos; Município; Autonomia 
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58. NECESSIDADES DE CONFORTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO SERVIÇO 

DE EMERGÊNCIA: IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM 

 

Francisco Elinaldo Santiago Bastos; Estudante de Enfermagem/Bolsista Pibiti/CNPq 

Keila Maria de Azevedo Ponte; 

Olindina Ferreira Melo de Chaves; 

José Garcia de Sousa; 

Antonia Eliana Araujo Aragao (antoniaelianaaraujo@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada  

 

INTRODUÇÃO: O conforto tem sido considerado uma experiência positiva, 

multidimensional, subjetiva, dinâmica, que se modifica no tempo e no espaço, e é resultante 

das interações que o indivíduo estabelece consigo, com aqueles que o circundam e com as 

situações que enfrenta no processo de doença e cuidado em saúde (FREITAS; MENEZES; 

MUSSI, 2012).  OBJETIVO: Descrever as necessidades de conforto de pacientes atendidos 

no serviço de emergência e as implicações para o cuidado de enfermagem, e específicos, 

verificar caracterização sociodemográfica e clínica dos pacientes atendidos na emergência; 

Identificar as situações de des (conforto) apresentadas pelos pacientes e apresentar os 

profissionais de saúde que contribuíram para o des (conforto) dos pacientes. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem 

qualitativa realizado de novembro de 2014 a fevereiro de 2015 na Santa Casa de Misericórdia 

de Sobral com 85 pacientes hospitalizados no setor de emergência. Esta pesquisa estava 

vinculada ao projeto de pesquisa financiado pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 

apresentado pelo sob o parecer de nº: 793.626 e CAAE: 30640114.7.0000.5053, cujo título è: 

“Vivência dos pacientes atendidos no serviço de emergência: do inicio dos sinais/sintomas a 

efetivação do tratamento” conforme tem aprovação do local da pesquisa e comitê de ética em 

pesquisa. As informações obtidas foram analisadas com base na análise de conteúdo de 

Minayo (2010).   RESULTADOS: Os resultados foram apresentados em categorias temáticas. 

Após analisar as informações encontradas no estudo, verificou-se que, ocorreram 

demonstrações de necessidades de conforto no contexto físico, a dor foi o principal 

desconforto apresentado, mas tiveram ainda presentes, o não poder andar, desconforto no 

leito, punção na ocasião da anestesia, dispneia, taquicardia e alimentação. Quanto ao contexto 

psicoespiritual e sociocultural, as necessidades de conforto foram direcionadas a espera pelo 

atendimento e resolução de seus problemas de saúde, a falta de atenção de alguns 

profissionais de saúde, tristeza e depressão apresentada pelos pacientes em emergência. 

Manifestação de insatisfação com o atendimento, a espera por atendimento, deslocamento de 

suas cidades, a falta de seus familiares ou mesmo acompanhantes contribuíram para a 

insatisfação dos pacientes. Contexto ambiental dos pacientes evidenciou-se visualizar outros 

pacientes em condições mais graves, cama e cadeiras desconfortáveis e ruídos diversos. Este 

estudo mostrou que outro aspecto relevante, as manifestações de conforto verbalizadas pelos 

pacientes, quais sejam: alívio da dor, conforto no leito, satisfação das necessidades de sono e 

repouso, apoio e bom relacionamento da equipe, a presença de um familiar junto, satisfação 

com o ambiente, o uso de medicamentos e realização de procedimentos, para resolução de 

seu problema de saúde. Os profissionais que contribuíram para o conforto a maior parte 

foram de enfermagem seguidos da equipe médica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Portanto, 

transpor-se para o lugar do outro ou mesmo o conforto percebido pelos pacientes pode ser a 

grande resposta para o problema enfrentado por milhares de usuários dos serviços de saúde.  

 

 DESCRITORES: Conforto; Paciente; Emergência; Enfermagem. 
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59.OBESIDADE INFANTIL: UMA REVISÃO SOBRE OS ASPECTOS BIO-PSICO-

SOCIAIS INERENTES A SAÚDE DAS CRIANÇAS 
 

                                                                                                                    Johnny Costa Ponte; 

 Niagara Vieira Soares Cunha; 

 Cyntia Monteiro Vasconcelos Motta (cyntiamvasconcelos@gmail.com); 

 INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada. 
 

INTRODUÇÃO: A obesidade é problema que aflige todas as faixas etárias, mas cada vez 

mais percebemos índices maiores desta situação acometendo crianças, assim se tornando cada 

vez mais evidente a obesidade infantil. Existem vários fatores que influenciam o 

comportamento alimentar e assim contribuem para o aumento dos números de obesidade em 

crianças, desde hábitos alimentares à prática de atividades físicas até fatores 

genéticos. OBJETIVO: Analisar a temática da obesidade infantil para além do seu aspecto 

biológico, reconhecendo os aspectos bio-psico-sociais inerente a esse agravo a saúde 

infantil. METODOLOGIA: No estudo, realizou-se uma revisão integrativa de artigos 

publicados na literatura científica e de documentos oficiais do Ministério de Saúde Brasileiro. 

O método escolhido permite reunir e sistematizar resultados de pesquisas de forma a 

contribuir para uma melhor proposta sobre as politicas públicas inerentes a obesidade 

infantil.RESULTADOS: A presente revisão integrativa mostrou que a obesidade infantil é um 

produto da sociedade capitalista, no qual os fatores causadores que favorecem seu 

desenvolvimento estão intrínsecos na estrutura e funcionamento desta sociedade. Ainda que 

exista uma tendência reducionista para uma determinação biológica das enfermidades, sabe-se 

que diferentes fatores bio-psico-sociais podem determinar a obesidade infantil. Portanto 

politicas públicas que incidam nessa complexidade de fatores desempenham papel 

fundamental para promoção da saúde infantil. CONSIDERAÇÕES FINAIS:Nossos 

resultados revelam que a obesidade infantil possui aspectos assim como características que 

estão atreladas a uma sociedade consumista, dessa forma ações de prevenção direcionadas 

apenas para o campo biológico são ineficazes e portanto demandam uma pratica ampliada da 

saúde que deve ser repensada alinhada ao conceito ampliado de saúde. 

 

DESCRITORES: Obesidade; Obesidade Pediátrica; Fatores de Risco.  
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60. OCORRÊNCIA DE CASOS DE MENINGITE MENINGOCÓCICA E COM 

MENINGOCOCCEMIA NOTIFICADOS EM SOBRAL, CEARÁ NO PERÍODO DE 

2009 A 2014 

 

Josefa Patrícia da Silva Guerra; 

Antonio Edie Brito Mourão; 

Maria Michelle Bispo Cavalcante Fernandes; 

Olindina Ferreira Melo; 

Roberta Lomonte Lemos de Brito (rllbrito@veterinaria.med.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada.   

 

INTRODUÇÃO: A meningite bacteriana é um grave problema de Saúde Pública, sendo 

considerado o tipo mais severo porque apresenta o maior número de casos letais e de 

sequelas. A meningite meningocócica é uma meningite bacteriana que pode ser definida 

como uma infecção aguda, rapidamente fatal e tem como agente etiológico Neisseria 
meningitidis. Quando a infecção é generalizada, ou seja, septicêmica é conhecida como 

meningite meningocócica com meningococcemia na qual a manifestação clínica no sistema 

nervoso central pode estar ausente. OBJETIVOS: Realizar um levantamento 

epidemiológico sobre os casos notificados de meningite meningocócica e com 

meningococcemia em Sobral- CE, no período de 2009 a 2014. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo epidemiológico, com abordagem quantitativa, nos quais os casos notificados 

de meningococcemia (MCC), meningite meningocócica (MM) e com meningococcemia 

(MM+MCC) na cidade de Sobral-CE no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2014 

foram obtidos no site do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os 

dados são secundários e, portanto de domínio público, não sendo necessária a aprovação do 

estudo no Comitê de Ética de Pesquisa ou Comissão científica local.  RESULTADOS: De 

janeiro de 2009 a dezembro de 2014 ocorreram 32 casos de MCC, MM e MM+MCC, com 

38% (12/32) dos casos em 2009, 3% (1/32) em 2010, 28% (9/32) em 2011, 6% (2/32) em 

2012, 22% (7/32) em 2013 e 3% (1/32) em 2014. Desses, 41% (13/32) ocorreram no sexo 

masculino e 59% (19/32) no feminino. De acordo com a etiologia, 25% (8/32) dos casos 

eram de MCC, 66% (21/32) de MM, 9% (3/32) de MM+MCC. Segundo o grupo étnico 85% 

(27/32) dos casos ocorreram em pessoas pardas, 9% (3/32) em indígenas e 6% (2/32) em 

brancos. De acordo com a faixa etária, 69% (22/32) ocorreram de menos de um ano a 19 

anos (FE1), 19% (6/32) de 20 a 39 anos (FE2), 9% (3/32) de 40 a 59 anos (FE3) e 3% (1/32) 

em pessoas com mais de 60 anos (FE4). Observou-se que a ocorrência de casos diminuiu 

com o avançar da idade e o maior número de casos observados em FE1 sugere que esta é a 

faixa etária mais susceptível à infecção por N. meningitidis. De acordo com a evolução, 72% 

(23/32) tiveram alta, 16% (5/32) morreram em consequência da meningite e 12% (4/32) 

tiveram evoluíram de forma ignorada. Considerando os meses de janeiro a junho ocorreram 

63% (20/32) dos casos e de julho a dezembro ocorreram 37% (12/32). O ano de 2009 foi o 

que teve maior precipitação pluviométrica e também o apresentou o maior número de casos 

notificados. Na nasofaringe de seres humanos sadios podem ser encontrada N. meningitidis 
e na estação chuvosa (janeiro a junho) as pessoas permanecem mais tempo em ambientes 

fechados o que possibilita maior transmissão durante esses meses. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A ocorrência de casos de meningite meningocócica e com meningococcemia em 

Sobral- CE demonstra que medidas preventivas como, por exemplo, a vacinação deve ser 

adotada intentando redução do número de casos da doença na população. 

 

DESCRITORES: Bactéria; Doença; Etiologia.
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61. OCORRÊNCIA DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) NA 

REGIÃO NORTE DO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL 

 

Andressa Nunes Mouta; 

Ana Kétylla Ponte Prado Rodrigues;  

Poliana Marisa Miranda Menezes; 

Juliano Cezar Minardi da Cruz;  

Bruno Marques Teixeira (bmteixeira@yahoo.com.br);  

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O vírus da imunodeficiência felina (FIV) é um retrovírus do gênero 

Lentivírus que acomete felinos domésticos e silvestres, similar ao vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), e provoca o declínio gradativo dos linfócitos T CD4
+

, causando uma 

imunossupressão que predispõe o animal a infecções secundárias. A transmissão ocorre, 

principalmente, através da mordida de felinos infectados durante as brigas. Estudos 

preliminares sugerem que a infecção pelo FIV é generalizada na população de gatos 

domésticos brasileiros e que a distribuição da doença é variável em virtude das condições do 

ambiente. Animais de vida livre presentes em populações de alta densidade são mais 

vulneráveis a infecção. O vírus foi identificado em várias cidades brasileiras, principalmente na 

região sudeste, porém, pouco se sabe sobre sua frequência na região nordeste do Brasil. Uma 

pesquisa mais abrangente deve ser realizada nos diferentes estados brasileiros para determinar 

a importância deste Lentivírus na população de felinos domésticos no país. OBJETIVOS: O 

objetivo desse trabalho foi verificar a ocorrência do vírus da imunodeficiência felina na cidade 

de Sobral e municípios vizinhos, localizados no norte do estado do Ceará, Brasil. 

METODOLOGIA: Cento e quarenta e cinco amostras de sangue periférico foram coletadas 

de felinos sem raça definida, de idades variadas, provenientes dos municípios de Sobral, 

Mucambo, Meruoca e Forquilha. Após obtenção dos soros e centrifugação (1, 500g, 10 min.), 

as amostras foram submetidas à pesquisa de anticorpos anti-FIV através do kit comercial 

baseado no ensaio de imunoadsorção enzimática (SNAP COMBO FIV-FeLV, IDEXX, 

EUA) (Protocolo CEUA - 2015/09/001). RESULTADOS: Dos 145 animais, 5,51% foram 

soropositivos para o FIV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados revelaram que o vírus 

da imunodeficiência felina circula na região norte do estado do Ceará. É importante ressaltar 

a grande quantidade de animais não domiciliados presentes na região, o que favorece a 

disseminação do agente. A circulação do vírus da imunodeficiência felina na região alerta para 

a necessidade de pesquisas epidemiológicas envolvendo o FIV, para o estabelecimento de 

medidas estratégicas e profiláticas no controle do vírus nos felinos domésticos. 

 

DESCRITORES: FIV; Retroviridae; Lentivirus Felino. 
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62. OCORRÊNCIA DO VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FeLV) NA REGIÃO NORTE 

DO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL. 

 

Ana Kétylla Ponte Prado Rodrigues; 

Andressa Nunes Mouta; 

Poliana Marisa Miranda Menezes; 

Juliano Cezar Minardi da Cruz; 

Bruno Marques Teixeira (bmteixeira@yahoo.com.br); 

INTA 

 

INTRODUÇÃO: O vírus da leucemia felina (FeLV) é um Gammaretrovirus da família 

Retroviridae que acomete felinos domésticos e silvestres. A infecção por FeLV induz a: 

imunossupressão, anemia, leucemia, linfomas e, menos comumente, desordens neurológicas, 

distúrbios reprodutivos e enterites crônicas. A transmissão ocorre pelo contado com a saliva e 

outras secreções de animais infectados. O vírus apresenta distribuição mundial, estando 

presente também no Brasil. No Nordeste, ainda há poucos estudos relatando a presença do 

FeLV na região. OBJETIVOS: O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência do vírus da 

leucemia felina em Sobral e municípios vizinhos na região norte do estado do Ceará, Brasil. 

METODOLOGIA: Foram coletadas cento e quarenta e cinco amostras de sangue periférico 

de felinos sem raça definida, de idades variadas, provenientes dos municípios de Sobral, 

Mucambo, Meruoca e Forquilha. Após obtenção dos soros, centrifugação (1,500g, 10 min.), 

as amostras foram submetidas à pesquisa de antígenos p27 do capsídeo viral, através do kit 

comercial baseado no ensaio de imunoadsorção enzimática (SNAP COMBO FIV-FeLV, 

IDEXX, EUA). (PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA CEUA - 2015/09/001). 

RESULTADOS: Dentre os animais, 2,75% (4/145) foram positivos para FeLV. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados revelam que o vírus da leucemia felina circula 

no estado do Ceará. Vale ressaltar que os animais positivos serão testados novamente para 

que a infecção persistente seja confirmada, uma vez que, seu sistema imune pode conseguir 

debelar a infecção. Felinos infectados podem permanecer assintomáticos por até três anos, 

servindo como fonte de infecção para novos felinos, e por isso, o diagnóstico precoce 

juntamente com medidas de profilaxia, como vacinação e separação de animais positivos são 

de extrema importância para o controle desta infecção. 

 

DESCRITRORES: Vírus da Leucemia Felina; Retroviridae; Gammaretrovirus. 
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63. O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: OLHARES DOS PROFISSIONAIS DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

  

Feliphy Rodrigues Custódio; Estudante de Farmacia/Bolsista Funcap 

Crisliane Gomes de Amorim Lima; 

Márcia Jordana Araújo Lima; Estudante de Farmacia/Bolsista Funcap 

Antônio William Santos Meneses; 

Denilson Gomes Silva (dgsilva19@hotmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: Nos últimos vinte anos, a área de saúde mental no contexto nacional vem 

se conduzindo em um processo complexo de autoafirmação por um saber/fazer que supere o 

modelo biomédico, medicalizante e hospitalocêntrico; busca sustentar-se sobre dispositivos de 

atenção comunitária, territoriais, focalizados na pessoa com transtorno mental e sua família, 

por meio de uma práxis transformadora e em constante construção. Diante deste cenário, o 

cuidado em saúde mental prioriza de forma marcante um discurso que enfoca a humanização 

como proposta fundamental para o desenvolvimento das ações dos profissionais da Estratégia 

Saúde da Família. Porém, as concepções e práticas em saúde mental nesta modalidade de 

atenção nem sempre condizem com o esperado, gerando por vezes questionamentos quanto à 

sua real contribuição. OBJETIVO: Analisar a concepção de profissionais da Estratégia Saúde 

da Família sobre a saúde mental na atenção básica com base na Política Nacional de Saúde 

Mental. METODOLOGIA: Este estudo foi descritivo, exploratório, com abordagem 

qualitativa e realizado no Centro de Saúde da Família Maria Eglantine Ponte Guimarães em 

Sobral - CE, com a participação de 20 profissionais da Estratégia Saúde da Família, com idade 

entre 30 a 50 anos e atuação profissional há mais de 02 anos no referido local da pesquisa. Os 

dados foram coletados por meio de uma entrevista com roteiro semiestruturado e, após o 

consentimento dos participantes, foram gravados em áudio e transcritos na íntegra, conforme 

as recomendações da Resolução 466/2012. Em seguida, os resultados foram explorados e 

investigados a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin e agrupados em categorias. 

O projeto desta pesquisa foi apreciado pela Comissão Científica do Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Saúde da Universidade Estadual Vale do Acaraú e, em seguida, efetuou-se a 

submissão na Plataforma Brasil, que obteve aprovação mediante o parecer consubstanciado e 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE n°.: 44611415.7.0000.5210. 

RESULTADOS: Verificou-se que a demanda relativa à saúde mental mais frequente nesse 

espaço de saúde é a de pacientes que procuram o atendimento para renovar a receita e 

continuar o tratamento. Outras demandas também foram mencionadas, como o uso de álcool 

e outras drogas e situações constatadas como sendo de transtorno mental na área de cobertura 

da equipe. É possível observar que a concepção de ações em saúde mental está 

compartimentalizada, com intervenções fragmentadas por especialidades e fortalecendo a 

lógica dos encaminhamentos. Isto acontece porque, tradicionalmente, o modelo 

hierarquizado de atendimento em saúde mental produziu uma desagregação e burocratização 

nas formas de relacionamento entre os serviços. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se 

que a inclusão das ações de saúde mental na atenção básica pode ampliar o campo da atenção 

psicossocial, assim como o desenvolvimento de tecnologias de cuidado guiadas pela noção de 

responsabilização, vínculo, comprometimento e integralidade com a vida dos usuários, família 

e comunidade. 

 

DESCRITORES: Estratégia Saúde da Família; Saúde Mental; Pacientes. 
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64. O IMPACTO ECONÔMICO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: 

INSTITUTO DE TEOLOGIA APLICADA – INTA 

 

Ingrid Soraya de Oliveira Sá; 

João Saraiva da Fonseca (joaojosefonseca@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A educação superior no Brasil tem experimentado, nas últimas décadas, 

uma expansão expressiva tanto no aspecto qualitativo como no aspecto quantitativo. Segundo 

dados do Censo da Educação Superior de 2013, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2014), no ano de 2012 o percentual de 

pessoas que frequentaram cursos de graduação na educação superior em relação à população 

de 18 a 24 anos foi de 28,7%, percentual que em 2002 era de apenas 16,6%. Com o 

crescimento da demanda da população pela educação superior, o governo brasileiro tem 

percebido que as instituições públicas não tem conseguido absorver essa demanda e tem 

incentivado o setor privado com a implementação de políticas de acesso dos estudantes à 

educação superior. Em 2012, as instituições privadas já representavam 87,4% do total de 

instituições de educação superior no Brasil. As instituições privadas tanto tem dado sua 

grande contribuição na formação de profissionais, como também tem contribuído de forma 

relevante com o desenvolvimento econômico da região onde estão inseridas. OBJETIVOS: 

Nesse contexto, este estudo teve como objetivo principal, verificar o impacto no 

desenvolvimento regional com a implantação do Instituto Superior de Teologia Aplicada - 

INTA, instituição de educação superior privada, no interior do estado do Ceará. 

METODOLOGIA: Para obtenção dos resultados foram aplicados, após autorização da 

Direção Geral da instituição, questionários direcionados às categorias dos docentes, 

colaboradores, discentes e egressos que somaram uma amostra de 517 respondentes às 

perguntas relacionadas à caracterização pessoal e profissional e às condições de vida. Após o 

processo de resposta aos questionários, procedeu-se à análise descritiva da amostra através de 

tabelas de frequências e da análise da média, desvio padrão, mínimo e máximo. 

RESULTADOS: Verificou-se que há uma parcela significativa da amostra que se desloca da 

sua cidade de origem para estudar ou trabalhar na instituição e que deixam parte de seu 

rendimento na cidade de Sobral. Dos discentes que responderam ao questionário, 34,6% 

passaram a residir na cidade de Sobral para realizar o curso de graduação. Em relação aos 

docentes da amostra, quase 70% trabalha em tempo integral na instituição e 100% desta 

amostra já fez algum investimento em imóveis, automóveis ou empresa na cidade de Sobral. 

Da amostra direcionada aos colaboradores, 87,2% tem o ensino superior completo. Quanto 

aos egressos, ressalta-se que 80,7% estão empregados, sendo que 79,3% declararam que o 

atual emprego está completamente ou bastante relacionado com a sua formação académica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Considera-se relevante este trabalho tanto para a gestão da 

instituição, como também para a administração pública que, ao ter conhecimento de que a 

oportunidade da educação superior à população causa, positivamente, impactos culturais, 

sociais e econômicos para a sociedade, os gestores políticos poderão repensar os programas 

educacionais, aumentando o apoio às instituições públicas e privadas. 

 

DESCRITORES: Instituições de Educação Superior; Impacto Econômico; Desenvolvimento 

Regional. 
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65. O NOVO MODELO DE AVALIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA A 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC): 

REFLEXÕES ACERCA DA AVALIAÇÃO SOCIAL. 

 

Samara Freire do Nascimento; 

Maria Isabele Duarte de Souza (isabele.duarte@inta.edu.br) 

                                                                     INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa propõe-se a discutir o Novo Modelo de Avaliação da 

Pessoa com Deficiência – composto por Avaliação Médica e Social e baseado na Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) – para a concessão do 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir da inclusão da Avaliação Social, que é 

realizada pelos assistentes sociais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no processo 

avaliativo de concessão ao referido benefício. O BPC é um benefício assistencial de 

transferência de renda destinado ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais e à pessoa 

com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família. Trata-se de medida protetiva para pessoas 

que se encontram na extrema pobreza. OBJETIVOS: O objetivo geral da aludida pesquisa é 

compreender a relevância da Avaliação Social enquanto um instrumento de proteção social 

que visa garantir às pessoas com deficiência o acesso ao BPC. Para tanto, desdobram-se como 

objetivos específicos: compreender o BPC como um direito do usuário da Política Pública de 

Assistência Social, inteirar-se do processo de concessão do BPC destinado às pessoas com 

deficiência, bem como observar e refletir acerca dos avanços e desafios da Avaliação Social 

para fins de concessão do BPC. METODOLOGIA: A fim de darmos embasamento 

científico ao referido trabalho elegemos, como ponto de partida e principal fonte de 

conhecimento, a pesquisa bibliográfica, utilizando-nos, principalmente, de artigos científicos, 

monografias e dissertações, retirados, em sua maioria, de revistas como a Scielo e de sites de 

universidades, entre eles, o da UECE. Após a pesquisa bibliográfica nos dedicamos à 

discussão e à reflexão dos principais posicionamentos contidos na literatura que abrange o 

tema. O estudo bibliográfico contribuiu para darmos significado e clareza ao nosso objeto de 

pesquisa, a Avaliação Social. RESULTADOS: A adoção de um Novo Modelo de Avaliação 

da Pessoa com Deficiência significou um avanço para a Política de Assistência Social, 

especialmente, para os seus usuários. O novo modelo, composto por avaliação médica e 

social, proporciona um atendimento mais justo, tendo em vista, que a pessoa com deficiência 

será analisada para além do prisma biologicista. Este modelo reconhece a deficiência como 

fruto das relações sociais, permitindo a avaliação de aspectos sociais, ambientais e pessoais, 

como por exemplo, o acesso a políticas públicas, o relacionamento com a comunidade e a 

promoção da acessibilidade. A Avaliação Social possibilita um outro olhar sobre a deficiência, 

compreendo-a como um problema social e rompendo com o paradigma de que deficiência é 

um tema que diz respeito apenas ao saber biomédico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Visando 

contribuir para futuras reflexões, buscamos pontuar, neste trabalho, aspectos que 

consideramos importantes no processo de realização da Avaliação Social, instrumento de 

proteção social que visa perceber a desigualdade social experimentada pelas pessoas com 

deficiência. Mesmo considerando-a um avanço para a garantia do acesso ao BPC destinado às 

pessoas com deficiência, pontuamos também, ao longo do aludido trabalho, algumas de suas 

fragilidades. 

 

DESCRITORES: Avaliação Social; Benefício de Prestação Continuada; Pessoa com 

Deficiência. 
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66. PARALISIA CEREBRAL: ASPECTOS FISIOTERAPÊUTICOS 

 

Ana Hilda de Souza Linhares; 

Moacir Moreira da Paz Júnior, 

Francisca da Rocha (franciscarocha18@hotmail.com); 

INTA - Instituto Superior de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A paralisia cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica e não progressiva 

caracterizada por distúrbios do movimento e da postura da criança, em decorrência de defeito 

ou lesão não progressiva do cérebro, ocorrida no período pré, peri ou mesmo pós-natal. A 

abordagem fisioterapêutica tem o objetivo de manter ou aprimorar as funções motoras, 

correção e prevenção de deformidades musculoesqueléticas e da postura oriundas do déficit 

motor.  OBJETIVOS: Avaliar a eficácia da fisioterapia no tratamento de crianças com 

paralisia cerebral. METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma revisão integrativa dos 

últimos 10 anos sobre a Paralisia Cerebral e seus aspectos fisioterapêuticos. Serão pesquisados 

artigos nos seguintes bancos de dados: Scielo, Medline, Pubmed, Lilacs, Bireme. Os critérios 

de inclusão utilizados são: artigos publicados nos últimos 10 anos (2005 a 2015) e que 

abordassem as temáticas paralisia cerebral e fisioterapia e os critérios de exclusão serão artigos 

publicados anterior a este período e que não abordem o tema proposto. RESULTADOS: O 

tratamento fisioterapêutico nas alterações musculoesqueléticas em crianças com paralisia 

cerebral é muito abrangente, pois as causas dessas alterações podem ser diversas 

(espasticidade, encurtamento muscular, instabilidade articular, fraqueza muscular). Nas 

crianças tetraparéticas, diparéticas e hemiparéticas, o tratamento também será diferenciado, 

devendo-se sempre considerar a avaliação e o comportamento para cada criança em 

particular. CONSIDERAÇÕES FINAIS: a fisioterapia deve se basear no treinamento de atos 

como: levantar, dar passos ou caminhar, sentar, pegar e manusear objetos. Também são 

importantes os exercícios para aumentar da força muscular e melhorar a coordenação motora. 

Nesta perspectiva, a fisioterapia deve preparar a criança com PC trabalhando com a finalidade 

de reduzir suas limitações. 

 

DESCRITORES: Paralisia cerebral; Fisioterapia; Reabilitação. 
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67. PERFIL DOS USUÁRIOS DE CRACK E PADRÃO DE ASSISTÊNCIA EM 

HOSPITAL GERAL 

                        

Michelle Alves Vasconcelos Ponte,  

Francisco das Chagas de Sousa Ponte, 

Bruna Vieira Gomes, 

Eliany Nazaré Oliveira, 

 José Gomes Bezerra (micc2005@hotmail.com);  

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: O propósito de mudança na concepção de internação hospitalar por uso 

de substâncias psicoativas tem um novo direcionamento de assistência, atuando numa lógica 

antimanicomial e interdisciplinar. OBJETIVOS: Analisar o perfil epidemiológico dos 

pacientes usuários de crack internados em leitos de um hospital geral de Sobral-CE, regulado 

pelo SUS; caracterizar o perfil sociodemográfico e clínico de usuários de crack, estimar a 

frequência, por tipo de internação psiquiátrica, devido ao uso de crack e descrever 

características desse atendimento tais como: custos, profissionais envolvidos e assistência. 

METODOLOGIA: Estudo quantitativo, transversal, cuja coleta de dados foi realizada de 

novembro/2011 a fevereiro de 2012, tomando-se por base, dados de prontuários de pacientes 

internados na enfermaria psiquiátrica no Hospital Geral, Dr. Estevam Ponte, na cidade de 

Sobral-CE. Selecionaram-se usuários de crack, internados no hospital, no ano de 2010, 

representando 31,5% das internações por uso de substâncias psicoativas neste ano, no total de 

97 internamentos. Para coleta de dados foram extraídas variáveis relevantes para o estudo 

relacionadas à internação e ao paciente. A análise foi realizada por meio dos software SPSS e 

R 2.10. Para identificar diferença entre os tipos de desfecho e variáveis sociodemográficas e 

clínicas dos usuários de crack, foram realizados testes de qui-quadrado de Pearson e Fisher, 

sendo utilizado valor de p menor que 0,05 e cálculo bruto das razões de chance e de 

prevalência. Foi utilizado o teste de Mann- Whitney e com base nos resultados foram 

selecionadas variáveis para análise multivariadas para regressão logística e regressão de Cox. 

Para análise da permanência hospitalar foi adaptada às técnicas de análise de sobrevida e as 

curvas de Kaplan-Meier. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o 

número do processo 476263 e financiado pelo CNPq. RESULTADOS: Quanto ao perfil dos 

usuários de crack, eram em maioria do sexo masculino, na faixa etária de 25 a 34 anos, com 

baixa escolaridade, sem ocupação, com vínculo conjugal, com residência fixa. Relativo à 

tipologia das internações, mostrou-se estatisticamente significante (p<0,05) o número de 

profissionais envolvidos, o valor da internação e o uso de outras drogas associadas ao crack. 

Ao aplicarmos a regressão logística concluímos que os fatores de risco para internação 

involuntária foram o uso abusivo de substâncias e a faixa etária de 25 a 34 anos. Relacionado 

ao tempo de internação foi observado que a idade dos usuários, o fato de estar desenvolvendo 

alguma ocupação e o número de profissionais que o assistem tem diferença significante (p < 

0,05) na permanência hospitalar dos mesmos, foram descritos aspectos importantes dos 

usuários com tratamento anterior. CONCLUSÃO:A importância do conhecimento do perfil 

destes pacientes e de características destas internações permite uma reflexão sobre os modelos 

de atenção e direcionamento de políticas voltadas para este cenário. 

 

DESCRITORES: Cocaína Crack; Hospitais Gerais; Internação psiquiátrica; Saúde Mental; 

estudos transversais. 
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68. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR NA 

MICRORREGIÃO DA REGIÃO DA IBIAPABA, CEARÁ, NO PERIODO DE 2003 A 

2012. 

 

David Evangelista Silva;  

Eloi e Vasconcelos de Lima; 

Patrícia Rodrigues Lima;  

Tiago Sousa de Melo (tiagosousam@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, 

que se caracteriza por lesões na pele e mucosas, não é contagiosa. Causada por protozoários 

do gênero Leishmania e transmitidos pelos insetos do gênero Lutzomyia. É endêmica em 88 

países da Europa do Sul, Central e América do Sul, África, Oriente Médio e Sul da Ásia. A 

LTA é um dos problemas que atingem a saúde pública em nível mundial. O estado do Ceará 

corresponde a 46,7% de todos os casos diagnosticados no país colocando, o estado, em 

situação crítica quanto aos índices epidemiológicos. OBJETIVOS: Objetivou-se descrever os 

aspectos epidemiológicos da LTA na microrregião da Ibiapaba, Ceará, utilizando dados do 

Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN) do Ministério da Saúde (MS) no 

período de 2003 a 2012. METODOLOGIA: O presente, trata-se de um estudo descritivo, 

documental e quantitativo. A Ibiapaba é um planalto com altitude média de 800 metros com 

clima úmido e subúmido, composta por oito cidades, sendo elas Carnaubal, Croatá, 

Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará. Foi 

traçado o perfil epidemiológico da LTA, avaliando os parâmetros: zona de residência, sexo, 

faixa etária, e evolução. A análise foi realizada por estatística descritiva, os resultados em 

porcentagens e tabelas, usando o software Excel 2013. São dados de livre acesso não sendo 

necessário apreciação por comitê de ética. RESULTADOS: No decênio foram notificados 

4502 casos de LTA. Durante o período estudado foi observado uma redução do número de 

casos com o passar dos anos. Viçosa do Ceará (981 casos- 21,8%) e São Benedito (970 casos - 

21,5%) apresentaram os maiores índices. Os indivíduos mais acometidos residiam na zona 

rural (73,6%), principalmente homens (52,8%), 30,2% dos casos notificados foram em adultos 

de 20 a 39 anos. A maioria dos casos evoluíram para cura (97,6%), sendo notificado nesse 

período 6 (0,3%) mortes. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A LTA é uma doença infecciosa 

negligenciada, e infelizmente, ainda existem muitos casos no Brasil o que põe em risco a 

saúde da população. Os índices epidemiológicos na Ibiapaba ainda são altos, a doença pode 

não ser de alta gravidade, porém gera inúmeros custos ao sistema de saúde. É importante 

estratégias de controle da zoonose e a realização de ações de educação em saúde para uma 

redução ainda maior dos índices. Vale ressaltar a importância da correta alimentação do 

SINAN que uma ferramenta essencial nos estudos epidemiológicos para controle e 

erradicação das doenças.  

 

DESCRITORES: Leishmaniose Tegumentar Americana; Epidemiologia; Evolução Clínica. 
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69. PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO PACIENTE E IMPLICAÇÕES PARA A 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Maria de Fátima Andrade do Nascimento; 

Perpétua Alexsandra Araújo(palexsandraaraujo@gmail.com);  

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente e a prevenção e redução de danos e riscos nos 

serviços de saúde podem ser asseverados através da construção e seguimento de protocolos 

específicos, agregadas às barreiras de segurança nos sistemas e à educação permanente. Neste 

contexto, o enfermeiro, como membro de equipe, deve identificar os riscos ambientais que 

ameaçam à sua segurança e a do paciente, bem como planejar e intervir apropriadamente 

para manter um espaço seguro. OBJETIVO: Investigar a produção científica sobre as práticas 

de segurança do paciente e implicações para a assistência de enfermagem.  

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por meio do acesso na 

Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME), realizado no período de abril de 2015. Como 

descritores nacionais adotados utilizaram-se as palavras e expressões: segurança do paciente, 

assistência e enfermagem.  Foram analisados sete artigos, onde os critérios de inclusão foram: 

contemplar a temática, ano de publicação entre 2009 a 2012, disponibilidade gratuita e textos 

na íntegra em português e os de exclusão: textos não disponíveis, repetidos e os que não 

incumbiram dentro da proposta do estudo. RESULTADOS: Foram identificadas duas 

categorias: a primeira consiste na Segurança do paciente nos serviços de saúde: 

Fundamentada na magnitude da ocorrência de eventos adversos nos serviços de saúde e na 

identificação dos problemas e especificidades da segurança nestes serviços pois, nota-se que a 

segurança do paciente é um dos critérios básicos para alcançar a qualidade da assistência. A 

segunda categoria aborda: As implicações da segurança do paciente para a assistência de 

enfermagem: engloba os 10 passos para a segurança do paciente contemplando os principais 

aspectos da prática assistencial de enfermagem, e as estratégias para a melhoria da qualidade 

da assistência para a segurança do paciente. CONSIDERAÇÕES FINAIS. Destaca-se que a 

segurança do paciente atualmente vem sendo abordado mundialmente, e consiste em oferecer 

ao paciente uma assistência com o mínimo aceitável de danos ou efeitos adversos, implicando 

a enfermagem grande importância para a implementação de estratégias para melhoria da 

qualidade da assistência e segurança do paciente.  

 

DESCRITORES: Segurança do paciente; Assistência; Enfermagem. 
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70. PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DO ÓLEO ESSENCIAL OCIMUM 
GRATISSIMUM: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Mauricyanne Sales Teixeira; 

Wanderléia de Aguiar Policarpo;
 

Francisco Eduardo Aragão Catunda Júnior; 

Victor Alves Carneiro (viktorcarneiro@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 
 

INTRODUÇÃO: Ocimum gratissimum é uma planta subarbustiva pertencente à família 

Lamiaceae comumente encontrada em todo o Brasil. Suas propriedades são conhecidas na 

medicina popular e têm sido alvo de estudos científicos, visto seu potencial antimicrobiano. 

OBJETIVO: Este trabalho consiste numa pesquisa sistemática na literatura acerca da 

evolução nas pesquisas envolvendo o óleo essencial O. gratissimum e de estudos relacionados 

a determinação das suas propriedades biológicas. METODOLOGIA: A pesquisa 

bibliográfica fundamentou-se nas bases de dados: Science Direct e PubMed. Os critérios 

adotados para a análise foram artigos publicados no período de janeiro de 2010 a dezembro 

de 2014, sendo as palavras chaves adotadas: Ocimum gratissimum, antimicrobial e essential 

oil. Os dados foram adicionados a planilhas do Microsoft Excel 2007 e transferidos para o 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 17, para análises 

estatísticas. RESULTADOS: Foi encontrado um total de 230 artigos, que após a leitura dos 

resumos foram selecionados 43, com base nos critérios mencionados anteriormente. 

Analisando todos os artigos publicados durante os últimos cinco anos foi observado que o ano 

de 2014 apresentou o maior número de publicações, seguido de 2012. Os artigos analisados 

neste estudo demonstraram que as principais atividades biológicas de O. gratissimum 

relatadas na literatura são: atividade antimicrobiana, antineoplásica, antioxidante, anti-

inflamatória, antitoxina, antiprotozoária, antinociceptiva, citoprotetora e pesticida. De todas as 

atividades biológicas desempenhadas pelo óleo essencial em estudo, a atividade 

antimicrobiana destacou-se com o maior número de artigos publicados nos anos analisados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Visto o potencial antimicrobiano apresentado por O. 
gratissimum, conclui-se que este pode ser utilizado como uma ferramenta nos estudos de 

controle do crescimento microbiano, bem como sua possível aplicabilidade na terapia de 

combinação, a fim de potencializar a ação de antibióticos, reduzir a concentração aplicada e 

minimizar a possibilidade de desenvolvimento de resistência antimicrobiana. 

 

DESCRITORES: Plantas; Medicinaisa Antimicrobianas; Combinadas Modalidades 

Therapeuticas. 
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71. QUALIDADE DA ASSISTENCIA HUMANIZADA AOS FAMILIARES DE 

PACIENTES POTENCIAL DOADORES DE ÓRGÃOS 

 

Francisco Leandro de Carvalho Alcântara; Estudante de Enfermagem/Bolsista Funcapa 

Melissa de Farias Abreu; 

Andreza Moita Moraes; 

Francisco Elianaldo Bastos; Estudante de Enfermagem/Bolsista Pibic 

Antonia Eliana Araujo Aragao (antoniaelianaaraujo@gmail.com) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 
 

INTRODUÇÃO: Morte encefálica é a definição legal de morte. É a completa e irreversível 

parada de todas as funções do cérebro. Isto significa que, como resultado de tamanha 

agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é 

bloqueado e o cérebro morre (BRASIL, 2008). As causas mais frequentes de morte encefálica 

são: Traumatismo Crânio Encefálico (TCE), no contexto de acidentes automobilísticos, 

agressões ou queda da própria altura; hemorragia subaracnóidea, ligada à ruptura de 

aneurisma; lesão difusa do cérebro após parada cardiorrespiratória revertida; hemorragia 

cerebral espontânea maciça e grandes lesões isquêmicas (GUETTI; MARQUES, 2008). 

OBJETIVO: Investigar de que forma o atendimento humanizado influenciou na decisão dos 

familiares à doação ou não de órgãos. METODOLOGIA: Abordagem qualitativa, realizada 

por meio de entrevista semiestruturada com onze familiares de potenciais doadores nos meses 

de novembro e dezembro de 2014. As informações foram organizadas conforme análise 

temática de conteúdo por enunciação, após aprovação no CEP sob o n° 503.833 do projeto 

guarda chuva humanização hospitalar. RESULTADOS: Apesar de alguns entrevistados não 

estarem completamente satisfeitos com o atendimento, a maioria, surpreendentemente 

mostrou agradada com a qualidade da assistência, observou-se que muitos deles aceitavam as 

condições impostas pelo hospital, restringindo apenas a um horário de visitas por dia e fora 

desse horário, havia a tentativa de informações por telefone. A satisfação dos envolvidos 

também esteve relacionada ao conhecimento de algum profissional que trabalhava nesses 

setores, facilitando a intercomunicação para obtenção de respostas quanto à gravidade do 

familiar internado; segundo as falas: “Foram muito educados com a gente. Ligaram pra mim, 

chamando a gente lá, que eu fosse até lá e levasse outras pessoas da família que pudesse 

acompanhar...”. (E3) “Os [médicos] que vieram falar comigo parece que já estavam 

programados, porque eu já estava assim tão fragilizada” (E3) “Ela foi muito bem assistida 

aqui”. (E5) “Eu acho que eles cuidaram do jeito que era pra ser mesmo. O atendimento foi 

do jeito que era pra ser”. (E6) CONSIDERAÇÕES FINAIS: Capacitar-se em melhorias dos 

cuidados prestados, ser mais humano, melhorar a propagação de campanhas, movimentar a 

população através de educação em saúde, manter diálogo com o familiar durante todo o 

período de internação do paciente são recomendações que devem ser levadas em 

consideração para a melhoria dos entraves assistenciais e contribuição na qualidade da Saúde 

Pública. 

 

DESCRITORES: Humanização da Assistência; Morte Encefálica-Obtenção de Tecidos e 

órgãos. 
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72. QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES HEMODIALÍTICOS 

 

Jeferson de Lima Costa; 

Maria do Socorro Araujo; 

Meidislávia Alves de Sá; 

Rosalice Araújo de Sousa (rosaliceas@hotmail.com) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTODUÇÃO: A Doença Renal Crônica (DRC) refere-se à destruição progressiva gradual e 

irreversível de grande número de néfrons e consequentemente da função renal. A Sociedade 

Brasileira de Nefrologia, estima que aproximadamente dois milhões de brasileiros são 

portadores de DRC e aproximadamente 70% não sabem disso, e 70 mil estão em tratamento 

por diálise e 25 mil com transplantes renais com enxerto funcionante. As três principais causa 

de DRC no mundo são Diabetes mellitus, Hipertensão Arterial e Glomerulonefrites 

(TAKEMOTO, 2011). Qualidade de vida (QV) é um termo utilizado por várias vertentes, na 

área da saúde. O interesse pelo conceito se faz em paralelo com a mudança do perfil de 

morbimortalidade que indica o aumento da prevalência das doenças crônico-degenerativas, 

como a DRC (FRAZÃO, 2011). OBJETIVO: Analisar publicações nos últimos cinco anos a 

respeito da qualidade de vida de pacientes hemodialíticos. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica com artigos no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde – 

BVS, realizado no mês de julho de 2015, utilizando os descritores “hemodiálise e qualidade 

de vida”. Os filtros utilizados foram: idioma português, artigos disponíveis na íntegra e 

publicados nos últimos cinco anos. As publicações encontradas apresentavam como assunto 

principal diálise renal e os limites humanos. RESULTADOS: Foram encontrados quarenta e 

sete artigos, mas apenas seis permaneceram, devido à aproximação com a discussão 

pretendida. Observou-se a necessidade de conhecer de forma profunda a qualidade de vida 

dos pacientes que são submetidos ao processo hemolítico. Três estudos mostraram que, o 

gênero mais acometido pelas DRC é o sexo masculino, na faixa etária entre 50 e 60 anos de 

idade. Os estudos analisados, em sua maioria, apontam que doentes renais crônicos em 

tratamento hemodialítico, apresentam uma acentuada diminuição da qualidade de vida, 

prejudicando sua capacidade funcional, suas limitações físicas, apresentam fortes dores e 

estado de saúde geral comprometido.  Os estudos constam que a QV de pacientes 

submetidos à terapêutica hemodialítica é reduzida, e que mesmo aumentando o tempo de 

sobrevida afeta drasticamente a qualidade de vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir dos 

resultados encontrados, conclui-se que a qualidade de vida dos pacientes acometidos de DRC 

é fundamental, no que diz respeito ao momento da doença em sua vida e o processo 

adaptativo à patologia em questão. As boas relações no âmbito familiar são cruciais para o 

avanço do tratamento. Também, é essencial um olhar ampliado do profissional da saúde aos 

seus clientes considerando aspectos físico, psicológico e social, assim, suprindo as 

necessidades de cuidado desses indivíduos. Portanto, pesquisas direcionadas à qualidade de 

vida colaboram bastante para a realização do cuidar.  

 

DESCRITORES: Diálise renal; Qualidade de vida; Enfermagem. 
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73. QUALIDADE FISICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE 

ÁGUA MINERALCOMERCIALIZADAS EM SOBRAL-CEARÁ 

 

Marília Viana Albuquerque de Almeida; Mestrandaem Biotecnologia/Bolsista Capes 

Antonia Jorgiane Rodrigues de Macêdo; Estudante de Farmacia/Bolsista Funcap 

Renata Albuquerque Costa (renata.albuq@gmail.com) 

INTA-Instituto de Teologia Aplicada 

 

INTRODUÇÃO: A água mineral natural é obtida diretamente de fontes naturais ou por 

extração de águas subterrâneas e pode constituir via de transmissão de micro-organismos 

patogênicos, desde que suas características físico-químicas e microbiológicas sejam 

comprometidas.  No Brasil, a qualidade da água mineral e potável é preconizada pela Norma 

de Qualidade da Água para Consumo Humano, aprovada na portaria n° 1.469/2000do 

Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. OBJETIVOS: A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar a 

qualidade físico-química e microbiológica de amostras de água mineral comercializadas em 

Sobral-Ceará. METODOLOGIA: Foram analisadas 25 amostras de água mineral de cinco 

marcasobtidas do comércio varejista da cidade de Sobral-CE, no período de agosto a 

setembro de 2015. A qualidade microbiológica foi avaliada a partir da determinação do 

Número Mais Provável de Coliformes Termotolerantes pela técnica de fermentação em tubos 

múltiplos, com emprego de Caldo Lauril Sulfato e Caldo EC para as provas presuntivas e de 

detecção de CT, respectivamente. Os parâmetros de pH, temperatura e condutividade 

elétrica foram determinados utilizando-se o aparelho phmetro (HANNA pH 21 pH/mV 

meter). Todas as análises foram realizadas no Núcleo de Bioprospecção e Experimentação 

Molecular Aplicada (NUBEM) das Faculdades INTA. RESULTADOS: Nenhuma amostra 

apresentou contaminação por coliformes termotolerantes. No que tange aos parâmetros 

físico-químicos, observou-se uma variação de o pHde 5,24 a 6,91, sendo que 32% das 

amostras apresentaram pH inferior a 6,0. Para este parâmetro, o valor de referência 

recomendado pela legislação deve variar de 6,0 a 9,5. A temperatura variou de 21,8°C a 

25,7°C, entretanto, a legislação vigente não apresenta critérios para este parâmetro. 

Acondutividade elétrica, que varia de acordo com os íons H
+

 e Cl
-

 dissolvidos na água, oscilou 

de -18mV a 76mV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar de não ter sido detectada 

contaminação microbiológica, a inadequação dos valores de pH em 32% das amostras reforça 

a necessidade de maior controle por meio dos órgãos de fiscalização dos parâmetros de 

qualidade de amostras de água mineral destinadas aos consumo humano. 

 

DESCRITORES: Água; Consumo Humano; Padrões de Potabilidade. 
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74. QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DA MERENDA ESCOLAR EM 

ESCOLAS PÚBLICAS NO BRASIL: UMA REVISÃO 

 

Ana Ádria Pontes Pinto; 

Clara Mítia de Paula (claramitia@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A alimentação escolar é um item previsto na Constituição Federal, como 

parte dos direitos fundamentais do cidadão. O Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) foi criado na década de 50 como ferramenta do Governo Federal para efetivar 

mudanças positivas nos serviços de alimentação. A adoção de uma dieta balanceada e o 

cuidado com as boas práticas do preparo do alimento são essenciais para garantir a qualidade 

e controle de diversas doenças, por isso a necessidade de compreender as ações de segurança 

alimentar e nutricional dos alimentos oferecidos nas escolas públicas. OBJETIVOS: O 

objetivo dessa pesquisa foi avaliar, através de uma revisão de literatura, as condições higiênico-

sanitárias da merenda escolar produzida em escolas públicas do país, bem como diagnosticar 

a situação das cantinas escolares e a sua relação com a alimentação servida, além dos possíveis 

riscos de ocorrência das doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) nessas escolas. 

METODOLOGIA: O presente trabalho avaliou publicações brasileiras sobre o tema entre os 

anos de 2007 a 2015. Foram utilizados termos ou palavras-chaves encontrados nos descritores 

de ciências da saúde (DECs) tais como: nutrição; controle de qualidade; alimentação escolar. 

A busca pela literatura ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nos meses de fevereiro 

a junho de 2015, de acordo com critérios de inclusão e exclusão descritos na pesquisa. As 

bases de dados de literatura científica e técnica consultada foram: Literatura Latino-Americana 

e de Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

RESULTADOS: Foram encontradas 32 publicações, das quais apenas 17 atenderam aos 

critérios de inclusão da pesquisa, sendo 05 da região Nordeste, 05 da região Centro-Oeste, 02 

da região sudeste e 05 da região Sul. Os tipos de estudo foram de caráter: observacional (01), 

interventivo (01), descritivo (05), exploratório (07), estudo de caso (01), transversal (01) e de 

revisão (01). Embora a região Norte seja território Brasileiro, não se sabe a razão pela qual 

não foram encontrados trabalhos referentes a esta região. Das publicações avaliadas, 76% 

apresentaram não-conformidades relacionadas à estrutura da cozinha/cantina, manipulação e 

preparo dos alimentos. O estudo de caráter interventivo apresentou bons resultados, 

sugerindo que mais estudos como este sejam realizados a fim de capacitar os manipuladores 

de alimentos das escolas. A falta de orientação e supervisão também foram pontos 

observados. Apesar dos resultados, estudos recentes demonstraram que a avaliação das 

condições físicas e higiênico-sanitárias das cozinhas e dos manipuladores de alimentos das 

escolas mostrou-se satisfatória, apesar da constatação de algumas não conformidades. Tal 

resultado pode ser entendido como um indício da aplicação da Resolução da Diretória 

Colegiada (RDC) vigente no país. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As condições higiênico-

sanitárias da merenda escolar de escolas públicas no Brasil, apesar de apresentar indícios de 

melhora, ainda são um desafio, necessitando de mais estudos, especialmente interventivos, a 

fim de proporcionar segurança alimentar aos estudantes atendidos pelo PNAE. 

 

DESCRITORES: nutrição; controle de qualidade; alimentação escolar. 
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75. RISCOS AMBIENTAIS EM UM CANTEIRO DE OBRAS NA CIDADE DE 

SOBRAL-CEARÁ: ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS 

 

Raimundo Azevedo Aguiar Neto; 

Livia de Oliveira Lima; 

Gerson Luiz Apoliano Albuquerque (gersonapoliano@hotmail.com);  

UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú. 

 

INTRODUÇÃO: Durante muitos anos, a indústria da construção civil apresentou elevado 

número de acidentes do trabalho. De acordo com dados do INSS, em 2013, foram 

registrados 717.911 acidentes em todo o país; destes, 21.434 em atividades ligadas à 

construção civil, podendo ser mais elevado, pois não inclui aqueles que trabalham na 

informalidade. Os canteiros de obras são ambientes no qual o trabalhador está exposto a 

diversos tipos de riscos ambientais, e tal exposição afeta diretamente a produtividade e 

qualidade dos serviços, além de poder causar diversas doenças do trabalho. No intuito de 

atenuar ou eliminar tais riscos, o local de trabalho deve dispor de Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI e Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC. Para Pepplow (2010), o 

mapeamento dos riscos oferece uma condição de visualização simples e simbólica da 

identificação dos riscos existentes no local, devendo ser elaborado por profissional habilitado, 

obrigatoriamente com conhecimento acerca das seguintes Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego: 05, 09, 15, 16 e 32, que tratam de assuntos como meio 

ambiente, atividades e operações insalubres e perigosas. OBJETIVOS: Elaborar o Mapa de 

Riscos de um canteiro de obras ainda em fase inicial de construção; verificar as medidas de 

prevenção adotadas para minimizá-los e sugerir medidas, com o objetivo de mitigar os riscos 

existentes. METODOLOGIA: Foirealizado um estudo de campo, com uma abordagem 

quali-quantitativa de forma aplicada e prática com visitas ao local, com a realização de registros 

fotográficos, observação dos riscos durante a jornada de trabalho e medição do Nível de 

Pressão Sonora do ruído, com o auxílio de um aparelho chamado decibelímetro. A medição 

foi feita próxima aos equipamentos utilizadosno canteiro de obras, durante 40 minutos de 

trabalho, a cada 10 minutos. O canteiro de obras foi dividido em 05(cinco) áreas de trabalho: 

montagem de armaduras, área de produção, escritório, betoneira e serraria. Para cada área, 

foram classificados os riscos existentes no local, bem como a sua intensidade.  

RESULTADOS: A partir do estudo bibliográfico realizado, constata-se que existem métodos 

de minimizar os riscos ambientais, sejam com EPI’s ou EPC’s, e que também existem normas 

regulamentando o assunto. Porém, alguns trabalhadores recusam-se a utilizar os 

equipamentos de proteção e as empresas não amenizam os riscos existentes, seja por 

negligência ou por imperícia. No caso em estudo, verificaram-se os riscos ambientais 

existentes em todas as áreas de trabalho nos seus diversos tipos e intensidades. O 

decibelímetro foi utilizado próximo à betoneira, serra circular, martelo e compactador de 

solos. Apenas na utilização deste último, o trabalhador estava utilizando protetor auricular. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir do estudo realizado, verificou-se que no canteiro de 

obras, objeto de estudo, em todas as áreas existem riscos, porém a utilização de EPI ameniza-

os. Além disso, os riscos são minimizados com a melhoria das condições de trabalho através 

de instalação de EPC’s; a adoção de medidas de caráter administrativo e de ordem geral, tais 

como: capacitação dos funcionários; manutenção das máquinas e equipamentos; 

disponibilização, treinamento e fiscalizaçãodo uso dos EPI’s. 

 

DESCRITORES: Riscos Ambientais; Construção Civil; Saúde do Trabalhador. 
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76. SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DIREITO HUMANO À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA: OS AGROTÓXICOS EM FOCO 

  

Joseane Rodrigues Martins; 

Amanda Maria Souza Mendonça Estudante de Nutriçao/Bolsista Funcap; 

Francisca Amanda Araújo Nunes; Estudante de Nutriçao/Bolsista Funcap 

Francisca Jayne Medeiros Nobre; Estudante de Nutriçao/Bolsista Funcap 

Diana Cris Macedo Rodrigues (dianamacedo@inta.edu.br) 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A garantia do acesso universal à alimentação adequada e saudável é direito 

de todos e dever do estado. A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) e o Direito Humano 

à Alimentação Adequada (DHAA) estão fortemente associados, pois ratificam e dão garantia 

ao cumprimento desse direito, que é inerente a todo ser humano independente de sua etnia 

ou classe social. Nesse contexto, o agronegócio por meio da produção de alimentos em larga 

escala com o uso de agrotóxicos, resulta em um conjunto de situações que violam o DHAA, 

principalmente pelos impactos causados na saúde da população. O Brasil atualmente é o país 

que mais utilizam agrotóxicos, constituindo assim um importante problema de saúde pública 

no país. OBJETIVOS: evidenciar a associação entre os pressupostos teóricos da SAN e 

DHAA e a utilização de agrotóxicos na produção de alimentos. METODOLOGIA: trata-se 

de uma revisão bibliográfica, utilizando-se a literatura científica disponível, da qual foram 

selecionados quatro artigos científicos publicados no período de 2005-2015 que tivessem 

relação com o tema proposto. RESULTADOS: O agronegócio surgiu inicialmente da 

necessidade de garantir o DHAA, embora este ainda não tivesse sido definido. A insegurança 

alimentar e nutricional das populações ocorrida após a Segunda Guerra Mundial tornou 

necessária à produção de alimentos em larga escala e assim o desenvolvimento de técnicas de 

proteção das plantações contra pragas. Desse modo, o uso de agrotóxicos foi disseminado 

como uma tecnologia eficaz no enfrentamento dos problemas da produção em larga escala. 

Porém, como o quadro de insegurança não era um problema de falta de alimentos e sim de 

má distribuição, a tecnologia não só, não resolveu o problema, mas trouxe impactos negativos 

à saúde da população. Tendo como consequência o baixo custo de alimentos processados, 

aumentando assim o consumo desses pela população, o que acarretou no aumento absurdo 

de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT’s), vários casos de intoxicação etc. Segundo 

o Ministério da Saúde 34.137 notificações de intoxicação por agrotóxicos foram registradas de 

2007 a 2014 (Brasil, 2014). O aumento exponencial do agronegócio tem causado situações de 

insegurança alimentar e nutricional na maior parte da população. Contrapondo a definição de 

SAN no que diz respeito a alimentos de qualidade em quantidades suficientes sem 

comprometer outras necessidades essenciais, tendo como bases práticas promotoras de saúde. 

A concepção de alimento como uma mera mercadoria, é característica da agroindústria na 

atualidade, contrariando princípios básicos de SAN (alguns já citados acima), oferecendo à 

população o acesso a baixo custo de alimentos altamente calóricos e de baixíssimo valor 

nutritivo, contaminados com agrotóxicos e insumos que danificam só as pragas, mas a médio 

e longo prazo a saúde dos consumidores. CONSIDERAÇÕES FINAIS: é preciso ampliar a 

fiscalização e pensar alternativas como a agroecologia, buscando a construção de um sistema 

alimentar que respeite a saúde humana e do planeta, aumentando a renda familiar da 

população e promovendo a saúde da mesma, por meio da produção de alimentos naturais 

ricos em macro e micro nutrientes essenciais à saúde.  

 

DESCRITORES: Segurança Alimentar e Nutricional; Agrotóxicos; Saúde Pública. 
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77. SEGURANÇA DO PACIENTE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO 

CENTRO CIRÚRGICO: PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS. 

 

Ana de Cássia Portela, 

Alicequel Ferreira Gomes de Paiva, 

Francisco Diogenes dos Santos 

Michele Alves Vasconcelos (micc2005@hotmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO:Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde criou em abril de 2013, por 

meio da Portaria nº 529/13, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, em consonância 

ao apelo dos profissionais da saúde e da população em geral por uma atenção segura, livre de 

incidentes que possam gerar danos à saúde do indivíduo.Diante dos conhecimentos da Pós 

graduação em centro cirúrgico, pudemos observar que a enfermagem tem um papel 

primordial nesse processo. Faz-se relevante compreender a percepção dos enfermeiros do 

centro cirúrgico de um hospital de ensino sobre a segurança do paciente na circunstancias do 

cuidado.OBJETIVO: compreender a percepção dos enfermeiros do centro cirúrgico de um 

hospital de ensino sobre a segurança do paciente na circunstancias do 

cuidado.METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem 

qualitativa. O estudo foi realizado com oito (08) enfermeiros do Setor Centro Cirúrgico de 

um hospital da Zona Norte do Ceará.No período de maio a dezembro 2015. A coleta das 

informações se deu através de um questionário com perguntas abertas e fechadas acerca da 

segurança do paciente. Para a análise das informações obtidas utilizou-se do referencial de 

Análise Temática de Conteúdo, proposto por Minayo, apresentadas em forma de categorias. 

O estudo obedeceu aos princípios da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

RESULTADOS: Diante da analise emergiram as seguintes categorias: Segurança do Paciente: 

percepção dos enfermeiros do centro cirúrgico e suas contribuições para efetivá-la.A partir da 

sistematização das informações obtidas, surge como primeira categoria a concepção dos 

enfermeiros do centro cirúrgico quanto a segurança do paciente, bem como as contribuições 

destes para essa prática.Segunda categoria: Dificuldades e Potencialidades acerca da 

Segurança do Paciente. As principais dificuldades destacadas pelos sujeitos para manter a 

segurança do paciente no setor giram em torno da sobrecarga de trabalho.Já quanto as 

potencialidade no que concerne a segurança do paciente, os enfermeiros elencaram 

identificação correta do paciente, comunicação entre a equipe.Terceira categoria: 

Conhecimento dos Enfermeiros quanto às ações desenvolvidas pelo Núcleo de Segurança do 

Paciente. Todos os sujeitos afirmaram que sim e apontaram as ações desenvolvidas pelo NSP, 

a saber: capacitação, Recebendo parecer favorável à sua realização Nº 1311741ão para os 

funcionários, avaliação de equipamentos, gerenciamento de risco, tecnovigilância, 

farmacovigilância..CONSIDERAÇÕES FINAIS: No estudo em questão, observou-se que os 

enfermeiros do centro cirúrgico compreendem de forma adequada o conceito de segurança 

do paciente, entendendo-o como assistência de qualidade, que compreende o paciente como 

um todo, sendo uma estratégia que previne danos a saúde física e psíquica deste, expondo-os 

ao mínimo de danos durante a internação e recuperação, o que vai de encontro aos 

encontrados na literatura. paciente.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: Brasil. Ministério 

da Saúde. Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNSP). Diário Oficial da União. 2013 abr. 04; Seção I. p. 43 

 

DESCRITORES: Centro Cirúrgico; Segurança do Paciente; Enfermagem.  
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78. SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE 

COM LITÍASE RENAL 

 

Angelízia de Fátima Marques Arruda; 

Hyara Lays Ferreira dos Santos; 

Maria Franciana Freitas; 

Paciolo Montini Costa Oliveira (professormontini@gmail.com); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

 

INTRODUÇÃO: A litíase do trato urinário é uma das doenças mais antigas descritas pelo 

homem. Os relatos das primeiras litotomias, realizadas na Grécia, datam de cerca de 2500 

anos1. Nos últimos 30 anos, grande evolução tem sido observada nos conhecimentos sobre 

sua epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.Diversos são os fatores são 

relacionados à predisposição da litíase renal, tais como: idade, gênero, sedentarismo, 

ocupação, aspectos geográficos e climáticos, hereditariedade e alterações anatômicas e 

metabólicas .O estudo justifica-se por ser parte integrante da minha vivência como acadêmica 

de enfermagem e aprimoramento para minha carreira profissional. Com este estudo buscarei 

observar os benefícios da sistematização da assistência de enfermagem no cuidado e nas 

orientações ao paciente. OBJETIVO: Analisar pela bibliografia a importância do processo de 

enfermagem com paciente diagnosticado com Litíase Renal. METODOLOGIA: Trata-se de 

uma análise, comparando estudo de caso, realizado na cidade de Massapê, com a paciente 

J.S.M, diagnosticada com Cálculo Renal, com duração com 2 dias. Para a coleta das 

informações foi utilizada uma ficha, para a obtenção do histórico de saúde pessoal e familiar 

do paciente, as medicações em uso, suas principais queixas e necessidades quanto à doença, 

para posteriormente realizar o diagnóstico, um planejamento, intervenções e observar a 

evolução do paciente. RESULTADOS: Paciente J.M.S, sexo feminino, solteira, estudante, 

com superior em andamento, 18 anos, de cor parda, sem filhos, não possui alergias, 

portadora de Cálculo Renal, faz uso dos medicamentos buscopan composto e ibuprofeno, 

antes de saber da existência da doença já havia sido internada com fortes dores na região 

lombar e dificuldade ao urinar. Seus medicamentos servem para o alívio das dores e a 

possível expelição da pedra. Desde quando começou o tratamento não houve interrupções. O 

Diagnóstico de Enfermagem com bases nos dados do histórico foram: Dor devido ao cálculo 

renal e desconforto no leito; Ansiedade; Déficit no volume de líquido. O Planejamento de 

Enfermagem foi elaborado visando orientar sobre a importância de ingestas hídricas; o 

conhecimento da doença e a adesão ao tratamento. As Intervenções de Enfermagem foram 

iniciadas com o exame físico e com orientações sobre a doença, o tratamento e o 

esclarecimento sobre as principais dúvidas da paciente. Após a ingestão de mais de 2 litros de 

água por dias juntamente a adesão da dieta de alimentos com o mínimo de sal e gordura 

possível, foi obtido uma evolução onde a paciente apresentou dores em menores quantidades 

e melhora na eliminação urinária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O suporte teórico, aliado ao 

estudo de caso, evidenciou a importância da aplicabilidade do processo de enfermagem junto 

ao monitoramento da paciente. Outro elemento que veio contribuir para os resultados 

obtidos foi a aplicação de educação em saúde, adquirida na atuação do estudo, onde puderam 

ser vivenciados os conflitos que envolvem a área da saúde, diante esta patologia. 

 

DESCRITORES:  Ureterolitíase; Nefrolitíase; Litotripsia. 
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79. VARIAÇÃO DE TRÊS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS PARA CINCO 

CONCENTRAÇÕES DEFINIDAS DE CLORETO DE SÓDIO EM UM XAMPU BASE. 

 

Ítalo Mendes Cangussú; 

Raimundo Jeová Martins Mesquita; 

Thalles Yuri Loiola Vasconcelos; 

Aristides Avilo do Nascimento (farmácia.escola@inta.edu.br); 

INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada. 

INTRODUÇÃO: O xampu é provavelmente o cosmético que possui a maior quantidade de 

vendas entre os produtos para os cuidados do cabelo. São cosméticos utilizados diariamente 

durante toda a vida. Os agentes doadores de viscosidade são importantes na formulação dos 

xampus, pois irão regular a viscosidade do produto e melhorar o comportamento reológico. (. 

Entre esses doadores de viscosidade, o cloreto de sódio (NaCl) é o mais utilizado no ajuste 

em xampus, favorecendo o aumento da viscosidade do produto através da interação com 

agentes tensoativos empregados. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo o 

desenvolvimento de uma formulação de xampu base e a avaliação de três parâmetros físico-

químicos (pH, condutividade e viscosidade em diferentes concentrações de cloreto de sódio 

(0%, 1%, 3%, 5%, 10% e 20%). METODOLOGIA: Amostras de um tipo de xampu base 

foram produzidas na Farmácia Escola das Faculdades INTA. Alíquotas de 700 mL dessas 

amostras foram preparadas com diferentes concentrações de NaCl (0%, 1%, 3%, 5%, 10% e 

20%). Após a preparação das amostras iniciou-se as análises físico-químicas. O pH foi 

determinado por medidor de pH digital e os testes foram realizados em triplicata. A 

condutividade das amostras foi medida por condutivímetro digital e os testes foram realizados 

em triplicata. A viscosidade foi avaliada em teste único, utilizando o viscosímetro rotacional 

Brookfield. RESULTADOS: Os xampus com diferentes concentrações de cloreto de sódio 

estudadas apresentaram valor de pH constante, com média de 4,862 (DP: 0,244), 

independente da concentração de cloreto de sódio. Em relação a condutividade, houve um 

aumento proporcional a concentração de cloreto de sódio. As concentrações 0%, 1%, 3%, 5%, 

10% e 20% apresentaram, respectivamente, as seguintes médias de condutividade: 12,37 

μS/cm (DP: 0,12); 14,94 μS/cm (DP: 0,40); 19,64 μS/cm (DP: 3,79); 29,05 μS/cm (DP: 0,36); 

47,85 μS/cm (DP: 0,71); 77,77 μS/cm (DP: 1,90). Houve um crescente aumento da 

viscosidade entre as concentrações 0%, 1% e 3%, onde a partir dessa concentração (3%), 

houve diminuição proporcional da viscosidade nas concentrações 5%, 10% e 20%. O valor da 

viscosidade das amostras nas seguintes concentrações: 0%, 1%, 3%, 5%, 10% e 20% foram, 

respectivamente: 245,5 mPa.s; 1000 mPa.s; 5541,3 mPa.s; 4200 mPa.s; 468 mPa.s e 443,3 

mPa.s. CONCLUSÃO: Este trabalho avaliou três características físico-químicas em amostras 

de xampu base com diferentes concentrações de NaCl. A padronização da concetração ideal 

de NaCl, a ser adicionada em fórmulas líquidas de cosméticos, como os xampus, é 

fundamental para assegurar a qualidade do produto, pois a viscosidade, o pH e a 

condutividade são parâmetros importantes para uma boa qualidade do produto. 

 

DESCRITORES: Sabões; Cloreto de Sódio; Viscosidade. 
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