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APRESENTAÇÃO

Apresentação

Com raízes na esperança, o Iespes – Instituto Esperança de Ensino Superior – nasceu em 2001. 
É resultado de um projeto iniciado na década de 70, a Fundação Esperança, criada com o objetivo 
de cuidar de vidas na Amazônia. Começou com atendimentos em saúde e se fortaleceu com a edu-
cação. 

O Instituto Esperança de Ensino Superior – Iespes, uma instituição mantida pela Fundação Es-
perança, há 16 anos vem formando profissionais nas diversas áreas do conhecimento, buscando, 
conforme seu Plano de Desenvolvimento Institucional, promover a educação integral do ser humano, 
visando à formação técnico-científica de qualidade, em consonância com as exigências do século 
XXI, incorporando inovações científicas e tecnológicas que contribuam para o desenvolvimento so-
cioambiental, econômico, político e cultural do município de Santarém e de toda a região. 

A Política Institucional de Apoio à Pesquisa e à Extensão está voltada ao Programa de Iniciação 
Científica, com o incentivo docente e discente para o desenvolvimento de projetos, e ao Programa 
Institucional de Apoio à Extensão Universitária, por meio do Projeto Interdisciplinar, que proporciona 
aos acadêmicos a integração direta com a comunidade.

Como principal evento de cunho acadêmico-científico do Iespes, realizado por meio da Co-
ordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, a XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA discute o tema “Pesquisa e Pesquisador: desafios e responsabili-
dades”, e conta com palestras, mesas redondas, minicursos e oficinas, além do principal foco da 
jornada que é a comunicação dos trabalhos de pesquisa e iniciação científica em diversas áreas do 
conhecimento, produzidos por estudantes e pesquisadores de instituições de educação superior pú-
blicas e privadas da região Oeste do Pará.

Todos os trabalhos aprovados para o evento estão compilados neste LIVRO DE RESUMOS DA 
XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES, configuran-
do-se como uma fonte de buscas para as pesquisas desenvolvidas na região, fazendo chegar até a 
comunidade em geral uma parte do conhecimento produzido no âmbito do ensino superior. 

Juarez Sousa
Diretor do IESPES
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AÇÃO DA UNXIA CAMPHORATA L.F. SOBRE MALÁRIA INDUZIDA EM CAMUNDONGOS DE 
LINHAGEM BALB/C ATRAVÉS DO PLASMODIUM BERGUEI  

Suelen Ramos de Oliveira1

Adriano Bentes Tenório 1

Júlio Cézar Vinente1

Arimar Chagas de Almeida2

Juarez de Souza 2

Introdução: A malária é um grave problema de saúde pública global que atinge entre 300 e 500 milhões de 
pessoas ao ano. O P. berghei é uma das espécies que mais atingem mamíferos, com exceção de seres humanos, 
e tem sido utilizado com sucesso em estudos experimentais de indução da malária em roedores. Referencial 
teórico: O extrato da U. camphorata apresenta flavonoides, apigenina, acacetina, sesquiterpeno, lactona e eu-
desmane sesquiterpeno. Objetivo: foi analisar a densidade parasitária e o nível glicêmico entre os grupos Mal, 
Mal+Artemisinina e Mal+Unxia. Metodologia: Foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem Balb/C 
entre 21 e 30 g, provenientes do biotério do Laboratório de Farmacologia do IESPES. Todos os grupos de 
animais foram infectados pelo P. berghei através de um inoculo contendo 106 hemácias parasitadas. Grupo Mal 
(n=10) animais que foram infectados pelo P. berguei e que não sofreram tratamento. Grupo Mal+Artemisini-
na (n=10) animais que foram infectados pelo P. berguei e tratados com fármaco na dose de 50mg/Kg. Grupo 
Mal+Unxia (n=10) animais que foram infectados pelo P. berguei e tratados com extrato hidroalcoólico das fo-
lhas na dose de 200mg/Kg. Após a inoculação do parasita nos grupos, foram realizados esfregaços sanguíneos 
a cada 04 dias, com o objetivo de acompanhar a evolução da infecção, através dos níveis de parasitas. No 5° 
dia de infecção, foi iniciado o tratamento do Grupo Mal+Unxia e Mal+Artemisinina o tratamento persistiu por 
10 dias. No 15° dia de infecção os animais foram sacrificados e realizou-se a dosagem da glicose plasmática. 
Resultados e discussão: A análise dos resultados demonstrou que nos grupos Mal+Unxia apresentou índices 
de 28,00±6,72% e 37,55±4,503% de hemácias parasitadas, no 12° e 15° dia de infecção respectivamente. 
Podemos perceber que houve uma redução significativa (p<0,0001) na concentração de parasitas intracelu-
lares comparado ao grupo Mal 12º dia (58,38± 5,951%) e Mal 15º dia (74,57±6,399%). Além da redução da 
parasitemia o grupo Mal+Unxia no 15º dia de infecção obteve um aumento significativo (p<0,0001) do nível 
glicêmico (55,20±10,06 mg/dl), quando comparado ao grupo Mal 15º dia, o qual apresentou níveis médios de 
glicemia plasmática de 39,17±2,639mg/dl. Conclusão: A administração do extrato foi capaz de reduzir signifi-
cativamente o índice parasitário do grupo estudado. Sendo que o aumento da glicemia pode estar diretamente 
relacionado com a redução da carga parasitária, devido ao consumo da glicose mediado pelo Plasmodium. 
Extratos da folha de Unxia camphorata apresentaram atividade nos ensaios da degradação da hemina. As 
drogas antimaláricas como o quinino e a cloroquina agem inibindo a degradação de hemina, deixando-a livre 
para matar o parasita da malária.  

Palavra-chave: Unxia camphorata, Plasmodium berghei e Malária. 

Órgão financiador: Fundação Esperança/ IESPES
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ANÁLISE DE MERCÚRIO TOTAL EM PESCADORES DA CIDADE DE SANTARÉM – PARÁ

Melina Laíse Nascimento dos Santos1

 Carla Daiane Auzier2

 Mayara Gomes da Silva3

Michael Costa Castelo4

 Ricardo Bezerra de Oliveira5

O mercúrio (Hg) é um poluente ambiental e seus impactos sobre a saúde humana evidenciam uma preocupa-
ção global. Atividades antrópicas e naturais liberam o Hg para os ecossistemas ambientais, ao atingir a biota 
aquática o Hg insere-se na cadeia alimentar e expõe o homem. No organismo humano o órgão-alvo do Hg é o 
sistema nervoso central (SNC), onde pode ocasionar disfunções motoras e sensitivas. A exposição do homem 
ao Hg caracteriza um problema de saúde pública e considerando a condição de não biodegradação desse metal 
ao longo da cadeia alimentar torna-se necessário o monitoramento periódico das concentrações de Hg nas po-
pulações. Diante deste cenário, o objetivo da pesquisa foi analisar as concentrações de Hg total (HgT) em pes-
cadores da cidade de Santarém - Pará. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, da UEPA/
Campus XII – Santarém (parecer: 1.358.319). Foi aplicado um questionário de frequência alimentar em 84 
pescadores da Colônia de Pescadores (Z-20) de Santarém e mensuradas suas medidas de peso, altura e pressão 
arterial, assim como matrizes biológicas de cabelos foram coletadas. As amostras de cabelos foram retiradas 
da região occipital da cabeça e analisados os três primeiros centímetros a partir do escalpo. Alíquotas com 
massa de 100 mg foram inseridas no Analisador Direto de Mercúrio DMA 80 (Milestone/Italy) para obter-se 
as concentrações de HgT presente nas matrizes. Dentre os participantes 27 eram do gênero feminino e 57 do 
masculino, com média de idade de 45,35±9,53 (23-66) anos. A média do peso foi de 65,85±11,3 quilos, altura 
1,64±0,06 metros, a pressão arterial sistólica foi de 117±20,45 mmHg e a diastólica 75±14,71 mmHg. Foram 
encontradas médias de 6,58 ± 4,63 mg/kg de HgT para os cabelos. Observou-se que 22% (n=19) dos partici-
pantes apresentaram níveis de HgT nos cabelos superiores ao limite de referência estabelecido pela OMS (10 
mg/kg), com média de 13,87±2,69 mg/kg, variando de 10,4 à 19,1 mg/kg de HgT. De acordo com os resul-
tados dos questionários, infere-se que os pescadores que apresentaram níveis de HgT acima do limite podem 
estar sendo expostos principalmente pelo consumo de peixes, considerando que 46,4% da amostra afirmou 
consumi-los diariamente, bem como pelo consumo da água de rio (31%) e pela baixa frequência de consumo 
de alimentos antioxidantes, como a castanha-do-pará (88%) e açaí (88,1%). As concentrações de HgT obtidas 
nas amostras comprovam que existe uma exposição da população ao metal e alguns índices encontram-se aci-
ma dos padrões de normalidade, portanto, é necessário incentivar a realização de novos estudos nesta temática 
para o acompanhamento desse poluente nas populações humanas e nos ecossistemas, bem como, por meio 
dos dados obtidos espera-se contribuir para políticas públicas de saúde (prevenção), pois faz-se necessário o 
monitoramento contínuo desse poluente para a proteção da sociedade e dos ecossistemas ambientais.

Palavras-chave: Mercúrio. Cabelo. Pescadores.

¹Autora. Fisioterapeuta. Graduada pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
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³ Co-autora. UFOPA. Graduanda do Curso de Biotecnologia. PIBIC de Iniciação Científica CAPES. Email: mayarag16@gmail.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS MOLHOS DE PIMENTA (TUCUPI) COMERCIALIZADOS 
EM FEIRA DE SANTARÉM-PA

Yasmim Portela Machado de Aguiar1

Jaciara Severiano de Aguiar²
Jéssica Mota Ferreira ³

Aline de Araújo Pereira4

Yane Santos Almeida5

A produção, preparação, distribuição, armazenamento e comercialização de alimentos com segurança, são ati-
vidades que exigem cuidados especiais com ambiente de trabalho, equipamentos e utensílios, além do controle 
de pragas e instalações sanitárias. No entanto, a deficiente qualidade de preparações culinárias, ingredientes 
e produtos alimentícios, seja por negligência, desinteresse ou desinformação sobre o assunto, levam á ocor-
rência de enfermidades, nas quais poderiam ser evitadas com a inserção das Boas Práticas de Higiene durante 
a manipulação de alimentos. Nesse sentido, na cidade de Santarém-PA é comum o comércio de produtos 
alimentícios em feiras livres, muitos feirantes trazem esses produtos de suas colônias, onde são produzidos 
de forma artesanal e sem muita preocupação higiênico-sanitária. Diante disso, percebeu-se a necessidade de 
realizar á análise microbiológica em molhos de pimenta (tucupi) comercializados em feira desse município, 
com intuito de investigar a presença de agentes etiológicos, pois se trata de um produto estimado, com carac-
terística cultural da população paraense. A metodologia foi através da aplicação de questionários aos feirantes, 
sobre o modo de produção dos molhos de pimenta (tucupi). Em seguida compraram-se cinquenta amostras 
(molhos de pimenta com tucupi) dos dez feirantes entrevistados, sendo cinco amostras de cada barraca. As 
amostras foram colocadas em sacolas estéreis, lacradas e transportadas até o laboratório do Instituto Esperança 
de Ensino Superior, onde se realizou a pesquisa microbiológica. Para a análise microbiológica utilizaram-se 
meios de cultura específicos de seleção bacteriana gram negativa, como ágar McConkey e ágar SS, e na sele-
ção fúngica ágar Sabouraud. Após a preparação desses meios de cultura, as amostras foram semeadas e incu-
badas na estufa. Os resultados das análises microbiológicas evidenciaram que das cinquenta amostras, duas 
(4%) apresentaram contaminação fúngica dos tipos leveduriformes e filamentosos, alertando risco à saúde 
do consumidor. As amostras não apresentaram resultados positivos nos meios bacterianos utilizados. Neste 
sentido, o propósito do estudo foi destacar a importância da análise microbiológica em molhos de pimenta 
(tucupi), e garantir à população que qualquer alimento, mal armazenado ou preparado possa ser um veículo 
transmissor de infecções ou intoxicações alimentares. A detecção de microrganismos é um indicador das 
condições higiênico-sanitárias, as quais o alimento foi subordinado. Portanto, evidencia-se a necessidade de 
atividades educativas com os manipuladores dos molhos de pimenta (tucupi) em feira de Santarém-PA, a fim 
de promover a preservação da saúde do consumidor. 

Palavras-chave: Análise microbiológica, Molhos de pimenta (tucupi), Contaminação.
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DE Tropidurus oreadicus EM AMBIENTE ANTROPIZADO NA 
AMAZÔNIA

Lourival Baía de Vasconcelos Neto1

Hipócrates de Menezes Chalkidis2

Tropidurus oreadicus, conhecido popularmente como calango, é um lagarto pertencente à família Tropidu-
ridae e possui ampla distribuição no Brasil, podendo ser encontrado nos domínios morfoclimáticos Amazô-
nia e Cerrado. É generalista na escolha do hábitat e sua reprodução, assim como de outros lagartos do gênero, 
ocorre principalmente de modo sazonal. O estudo da ecologia de animais silvestres em áreas antropizadas é 
fundamental para entendermos o real impacto humano sobre estas populações, e atualmente, por causa desses 
estudos já sabemos que algumas populações de animais silvestres podem adequar-se ao modo de vida urbano, 
no entanto, alguns aspectos da sua história natural também podem ser alterados levando em consideração o 
alto grau de ligação desses organismos com o ambiente. Desse modo, o objetivo do presente estudo foi anali-
sar a biologia reprodutiva de T. oreadicus em ambiente antropizado. A presente pesquisa foi desenvolvida na 
comunidade de Paracary (2º 06’45,64”S; 54º 13’22,87”O), interior do município de Monte Alegre. A coleta 
dos indivíduos ocorreu em um período de seis meses compreendendo três meses de inverno (março, abril e 
maio) e três de verão (setembro, outubro e novembro). Já no Laboratório de Pesquisas Zoológicas (LPZ), os 
indivíduos foram dissecados para identificação do sexo e análise das gônadas, e após a coleta de informações 
os espécimes foram conservados em álcool 70% e tombados na coleção herpetológica do da UNAMA, onde 
encontram-se disponíveis para estudos posteriores. Durante o estudo foram coletados 105 indivíduos de T. 
oreadicus (50 fêmeas, 51 machos e 4 sem confirmação de sexo), sendo 51,43% (n=54) nos meses que com-
preendem o inverno e 48,57% (n=51) no verão. Os indivíduos de T. oreadicus estudados não demonstraram 
ter reprodução sazonal, sendo que fêmeas ovígeras e vitelogênicas foram encontradas em ambos os períodos 
de coleta (inverno n=17 e verão n=21). Machos também deram indícios de que a reprodução não ocorre ex-
clusivamente em um único período do ano, de modo que o volume estimado dos testículos não teve grandes 
variações entre os períodos de coleta. Das fêmeas coletadas, 11 estavam prenhes, e a quantidade de ovos nes-
sas variou de quatro a seis. Uma fêmea coletada continha ovos nos ovidutos juntamente com folículos vitelo-
gênicos, sugerindo que as fêmeas podem gerar múltiplas desovas. A reprodução não sazonal e múltipla em T. 
oreadicus é uma característica presente até o momento apenas na população estudada, e pode ser atribuída 
ao fato da população encontrar-se habitando as casas dos comunitários e arredores, e assim, dispõem de uma 
maior proteção contra predadores e maior disponibilidade de alimentos, além de uma maior homogeneidade 
térmica, o que favorece os organismos que optam por períodos com temperaturas mais elevadas para o re-
crutamento dos filhotes. Os indivíduos de T. oreadicus parecem encontrar condições favoráveis vivendo em 
ambiente antropizado e assim podem gerar ninhadas durante todo o ano, inclusive ninhadas múltiplas como 
foi evidenciado em uma fêmea analisada. Os resultados obtidos dão indícios de uma grande amplitude ecoló-
gica em T. oreadicus, no entanto, estudos mais longos e detalhados devem ser elaborados sobre esses aspectos, 
pois apesar dos resultados positivos quanto a adaptação desses lagartos para ambientes antropizados, o mesmo 
pode não ser verdade absoluta para as demais espécies de animais silvestres.

Palavras chave: Ecologia de populações, história natural, adaptação ecológica.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE BOVINNO

Larissa Thanauy Valente Lazzaretti1

Gabriel Matthews Magalhães Céspedes1

John Schineider1

Priscila Santos Umbuzeiro Schineider2

Andrew Mairom Nogueira Pereira3

Introdução: O leite possui em sua composição uma gama de nutrientes importantes para o desenvolvimento 
humano, fazendo parte da alimentação da maioria dos brasileiros. O leite é também um excelente meio de 
cultura para a proliferação de microrganismo que resulta na perda de qualidade do alimento. Os principais 
fatores que contribuem para a perda da qualidade do leite são: presença de doenças no rebanho (brucelose, 
tuberculose, mastite), falta de higiene durante a ordenha, limpeza e sanitização inadequadas dos equipamentos 
e utensílios de ordenha, má qualidade da água e acondicionamento e transporte em condições inapropriadas 
do ponto de vista de higiene e temperatura. Objetivo: Por essa razão foi avaliada a qualidade microbiológica 
e adulteração por adição de amido no leite ofertado na cidade de Santarém-PA. Metodologia: As amostras de 
leite foram coletadas no período da manhã em três pontos de vendas (pontos 1; 2 e 3). No ponto 1 foram co-
letadas três amostras (1a; 1b; 1c) não pasteurizadas e uma pasteurizada. No ponto 2 foi coletada apenas uma 
amostra, não pasteurizada. No ponto 3 foram coletadas duas amostras (3a; 3b), pasteurizadas. Após a coleta 
as amostras foram imediatamente colocadas em caixa térmica limpa com temperatura controlada (4°C) e 
transportada para o laboratório de Microbiologia do Instituto Esperança de Ensino Superior para as análises. 
Foram realizados os teste de azul de metileno; teste de fervura; testes do álcool à 70%; teste de acidez em 
graus Dornic e teste de amido, todos feitos em triplicata. Resultados: O resultado do teste de azul de metileno 
que avalia a qualidade microbiológica do leite, podendo ser classificado em (Péssima; Ruim; Regular e Boa). 
Setor 1, amostras não pasteurizadas apresentaram qualidade regular, e a amostra pasteurizada qualidade boa. 
Setor 2, amostra não pasteurizada apresentou qualidade péssima. Setor 3, amostras pasteurizadas apresenta-
ram qualidade boa. No teste de Fervura avalia a estabilidade térmica do leite, (se formar coágulos não tem es-
tabilidade térmica) apenas a amostra do setor 2 houve a formação de coágulo. No teste do álcool a 70% avalia 
também a estabilidade térmica do o leite, e em conformidade com o teste de fervura apenas a amostra do setor 
2 houve formação de coágulo. No teste de acidez Dornic (°D) avalia o pH do leite (normal = 14 á 18°D). No 
setor 1, as amostras não pasteurizada apresentaram pH = 20°D, a amostra pasteurizada pH = 16°D. No setor 
2, a amostra não pasteurizada apresentou pH = 47°D. No setor 3, as amostras pasteurizadas apresentaram pH 
= 17°D. No teste de Amido não foi encontrado nenhum teste positivo para amido em todas as amostras. As 
informações obtidas da avaliação dos parâmetros analisados são fundamentais para melhoria da qualidade do 
leite e garantir à população a oferta de produtos mais seguros e nutritivos.

Palavras-chave Leite, Testes de qualidade, Contaminação.
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AVALIAÇÃO DO DEXPENTANOL COMPARADA COM A POMADA DE JUCÁ CAESALPINIA 
FERREA EM RATOS

                                      

Ariadne Aline Ribeiro Gomes1

 Júlio Cézar Vinente da Cruz2

Ana Camila Garcia Sena3

Andreia Lima dos Santos4

Ana Carolina Pereira dos Santos5

O Jucá (Caesalpiniaférrea) é uma planta medicinal utilizada para diversos fins terapêuticos, inclusive para 
acelerar o processo de cicatrização cutânea. O dexapentanol é uma pomada de referencia usada para tratar 
pequenas feridas e irritações da pele. Esse trabalho diz respeito à avaliação da atividade cicatrizante da poma-
da à base de jucá (Caesalpinia férrea) em ratos da linhagem Wistar comparado a uma pomada de referencia 
dexpentanol e ao grupo controle. A Pomada a base de Jucá foi produzida com a Base Creme Loção não-ionica 
e Propilenoglicol, em seguida incorporada ao extrato seco, na proporção de 10%, o dexapentanol foi adqui-
rido aleatoriamente em uma farmácia comercial em Santarém-PA. Foram utilizados 15 ratos, divididos em: 
Grupo1: Animais + pomada a 10% do jucá (Caesalpinia férrea).Grupo 2: Animais sem tratamento. Grupo 3: 
Animais + dexpantenol. Para as lesões utilizamos Xilazina 5 a 10 mg/Kg + 50 a mg/kg Quetamina, por via 
intra-peritonial. Foram produzidas lesões de 1cm2, após a lesão todos os ratos estiveram sendo fotografados 
com câmera de 8 megapixel à altura de 30 cm. Os ratos foram fotografados a cada 3 (três) dias por 15 (quinze) 
dias e sacrificados no último dia. Para a análise das fotos utilizamos o software ImageJ® onde medimos a 
área em cm2. Análise estatística foi realizada pelo software GraphPad Prisma 6.0 em média ± desvio padrão, 
com análise de variância e o teste de Tukey. O grupo tratado com Pomada de jucá 10% obteve cicatrização 
total antes dos 15 dias tratados, assim como o grupo dexapentanol, o grupo controle não cicatrizou no tempo 
determinado. A atividade cicatrizante da pomada do Jucá foi comprovada pela análise estatística: Controle 
(Dexapantenol) vs. Tratamento (Jucá) 0,33  0,36; Controle (Dexpantenol) vs. Sem tratamento 0,33 0,41; Trata-
do (Jucá) vs. Sem tratamento 0,36   0,41. Esses resultados estão de acordo com o estudo de OLIVEIRA (2008) 
e KOBAYASHI (2015). Os resultados permitem concluir que o uso da pomada de Caesalpinia ferrea apresenta 
efeito significativo na cicatrização diferente dosagens e formulações, além do isolamento do componente ou 
componente da planta, responsáveis pela influência positiva no processo de reparação de tecidos.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO CICATRIZANTE DE BRYOPHYLUM PINNATUM (Lam) EM LESÕES 
CUTÂNEAS REALIZADAS EM RATOS DA LINHAGEM WISTAR TRATADOS COM DIETA DE 

CAFETERIA

Kamille Figueiredo Araújo1  
Juliete Alcantara Silva²

Aucicleia Sabino de Souza³
José Olivá Apolinário Segundo4

Nos últimos anos tem aumentado o interesse pelas plantas medicinais, as quais constituem importantes fontes 
de compostos bioativos e que venham a ser incorporadas em diversas formulações farmacêuticas industrializa-
das ou manipuladas de forma magistral. Dentre elas destaca – se Bryophylum Pinnatum (Lam). Bryophyllum 
pinatum (Lam) está entre plantas pesquisadas, também conhecida como coerama, a qual segundo estudos 
possui capacidade antinflamatória, antimicrobiana, antioxidante e antiulcerogênica e cicatrizante. O Diabetes 
Mellitus (DM) é uma doença crônica de alta prevalência no Brasil e é considerado um problema de saúde 
pública. Uma das complicações do diabetes tipo 2 é a dificuldade de cicatrização de feridas decorrente da 
hiperglicemia crônica, o que promove alteração da microcirculação sanguínea. Evidenciamos como objetivo: 
avaliar a atividade cicatrizante do creme e da pomada, preparados com extrato alcoólico de Bryophylum Pin-
natum (Lam), em ferida aberta em ratos da linhagem wistar tratados com dieta de cafeteria, bem como avaliar 
a hepatotoxicidade dos animais tratados. Preparação do extrato alcoólico nas concentrações de 10 a 30 mg/0,4 
ml, preparação do creme (cold cream) na concentração 5% e pomada a 1%; Indução da Ferida de uma área de 
aproximadamente 1 cm² no dorso dos animais e indução de DM tipo 2 através da dieta de cafeteria oferecidos 
por 90 dias a cada animal; Análise Morfométrica da ferida (Grau de contração) = (Wo – Wi/ Wo), em 7 e 14 
dias pós ferida; Avaliação da hepatotoxicidade através da atividade enzimática de AST/ALT; Análise da ima-
gem – ImageJ; Análise estatística – ANOVA com nível de significância de 0,05. Nos grupos em que não houve 
a indução de DM tipo 2 com 7 dias de tratamento a pomada surtiu efeito aproximado em relação a fibrase. Já 
nos grupos em que foi induzida a DM a partir da dieta de cafeteria a concentração creme se destacou com um 
grau de contração superior a fibrase que é um medicamento de uso tópico utilizada no tratamento de feridas em 
pessoas diabéticas. No 14 dia de tratamento nos grupos em que não houve dieta de cafeteria os resultados se 
igualaram a fibrase. E nos grupos em que houve dieta a concentração creme se destacou em relação a fibrase. 
Com esses resultados comprova se que em ratos diabéticos a concentração creme feita a partir do extrato al-
coólico de Bryophylum Pinnatum (Lam), apresenta resultado significativo pois houve maior grau de contração 
durante 14 dias de tratamento. Em relação a hepatotoxicidade houve ausência durante o período do tratamento 
tópico – Atividade enzimática de AST/ALT normais em ambos os grupos tratados.
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ESTUDO DA ESTABILIDADE DO GEL DE CARBOXIMETILCELULOSE CONTENDO EXTRA-
TO DE CAMOMILA (Chamomilla recutita L.)

Antônia Daiane Sena da Costa1
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A Camomila (Chamomilla recutita L.) é considerada uma das plantas medicinais mais utilizadas no mundo e 
na medicina tradicional, devido as suas diversas propriedades terapêuticas. A forma farmacêutica semissólida 
do tipo gel, é uma alternativa de custo acessível e compatível para a incorporação de extratos e tinturas 
vegetais. Desta forma, polímeros hidrofílicos a exemplo do carboximetilcelulose, possibilitam redes de 
estruturas organizadas e altamente viscosas, as quais permitem a incorporação de diversas substâncias ativas. 
No entanto, fatores extrínsecos como a temperatura, luz, tempo e oxigênio podem influenciar a estabilidade 
dessas formulações. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver e avaliar a estabilidade preliminar 
do gel com e sem extrato glicólico de camomila (Chamomilla recutita L.). Para isso, foi preparada uma 
base galênica geleificante com os seguintes excipientes: carboximetilcelulose (CMC) a 1,5% (p/p), solução 
conservante de parabenos a 0,2% (p/p), 5% de propilenoglicol (p/p) e água destilada (q.s.p) para obtenção 
de 250 g de formulação. Após 24 horas, o extrato glicólico de camomila (5%, p/p) foi incorporado a base do 
gel. Posteriormente, foram realizados testes de estabilidade acelerada e estresse térmico (triplicata) através 
dos ensaios de centrifugação, análise organoléptica (odor, cor, aspecto), pH e viscosidade, como preconizado 
pela ANVISA. Os géis apresentaram características organolépticas adequadas, com aspecto de gel límpido, 
de cor amarelo claro e odor característico de extrato de camomila, durante todo o estudo. Após centrifugação, 
não houve desestruturação da cadeia polimérica do gel. As viscosidades das formulações contendo extrato 
glicólico de camomila foram afetadas pelas temperaturas de armazenamento tanto a 25°C quanto a 45°C, 
demonstrando que a incorporação do extrato reduziu as viscosidades dos géis. Não obstante, as viscosidades 
das amostras sem extrato permaneceram estáveis durante o estudo de estresse térmico. Os géis apresentaram 
valores de pH entre 6,2 a 6,8, os quais são compatíveis com o pH da pele. Além disso, quando armazenados 
a temperatura de 45°C, os géis não sofreram variações relevantes em seus valores de pH. Portanto, o gel de 
carboximetilcelulose permitiu a incorporação do extrato glicólico de camomila e apresentou boa estabilidade 
físico-química preliminar.   
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ISOLAMENTO DE ACTINOMICETOS DE SEDIMENTOS PROVENIENTES DA HIDRELÉTRI-
CA DE CURUÁ-UNA, SANTARÉM-PA

Geraldo Walter Almeida1
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Os actinomicetos são bactérias gram-positivas, predominantemente filamentosas e com alto teor de citosina e 
guanina em seu DNA. Estes micro-organismos estão presentes em diversos habitats em todo o mundo, porém 
são encontrados principalmente no solo, além de realizarem associações simbiônticas com animais, liquens e 
plantas. A maioria das espécies são quimiorganotróficas, aeróbias, mesofílicas e apresentam crescimento ótimo 
em pH próximo a neutralidade. Essas bactérias são responsáveis pela produção de uma gama diversificada 
de metabolitos secundários com propriedades medicinais, incluindo antibióticos, antitumorais, agentes 
imunossupressores, hormônios de crescimento, entre outros.  Considerando as aplicações na bioindústria o 
presente estudo tem o objetivo identificar actinomicetos em sedimentos provenientes da hidrelétrica de Curuá-
una, localizada no município de Santarém-PA. O estudo foi de base descritivo, experimental e qualitativo, 
os sedimentos foram coletados no dia 30 de março de 2017, em 4 pontos diferentes, dois da jusante (local 
com menor modificação antrópica) sendo uma da margem direita do rio (A1) e outro da margem esquerda 
do rio (A2), e dois a montante (local com maior modificação antrópica) sendo um da margem direita do rio 
(A3) e outro da margem esquerda do rio (A4). Realizou-se o processo de diluições sucessivas nas amostras 
na proporção de 10ˉ1 a 10ˉ5, em seguida foram inoculadas em meio de cultura Sabouraud (SAB) utilizando 
a técnica de esgotamento e incubadas a 30 ºC, realizando posteriormente análises macroscópicas diariamente 
por sete dias, no sétimo dia realizou-se o repique das amostras dos actinomicetos para o meio Mueller Hinton 
(MH), posteriormente as placas foram incubadas a 30 ºC e realizou-se análises macroscópicas diariamente até 
14 dias. Os resultados demonstraram uma grande diversidade de micro-organismos, possuindo variações entre 
os diferentes pontos de coleta, possíveis actinomicetos foram identificados no meio SAB nas amostras A110-2 
e A210-2 da jusante e A310-2 do montante, estes apresentaram coloração esbranquiçadas, após o repique para 
o meio MH apenas as amostras A210-2 e A310-2 apresentaram características de actinomicetos. Dessa forma, 
os ambientes de barragens hidrelétricas representam habitats pouco explorados, cuja diversidade biológica é 
considerada interessante e significativa, com a possibilidade de identificação de actinomicetos promissores a 
bioindústria.
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SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL COMO FERRAMENTA PARA AVALIAÇÃO E ANÁLISE DE 
CENÁRIOS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS NA MALHA VIÁRIA URBANA DE SANTARÉM/

PARÁ

Moacir Carvalho de Sousa Júnior1

Rodolfo Maduro Almeida2

Nos últimos 10 anos tem se observado um considerável aumento na frota de veículos de Santarém/Pará, visto 
que no ano de 2006 a quantidade de veículos era 29.983, passando em 2016 para 92.298 veículos. Em decor-
rência desse fenômeno, não houve um real acompanhamento em investimento na melhoria da infraestrutura 
das vias e da qualidade dos serviços dos modais de transporte coletivo, propiciando cada vez mais a opção 
pelo transporte motorizado individual, tendo como consequência o aumento da quantidade de veículos nas 
vias. Diante disso, este trabalho tem como objetivo expor uma ferramenta de simulação computacional para 
avaliar e analisar cenários de tráfego de veículos de passeio em uma intersecção da malha viária urbana. A 
pesquisa é justificada pela falta de estudos de caráter científico, na área de tráfego urbano, voltados para a 
cidade de Santarém/Pará.  Esta pesquisa foi desenvolvida através do uso da ferramenta SUMO (Simulation of 
Urban MObility), um simulador de trânsito urbano, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa do Transporte do 
Centro Aeroespacial da Alemanha. De licença gratuita, destaca-se pela possibilidade de se incorporar cenários 
reais mediante a importação de mapas de diversas fontes externas. Para a obtenção dos resultados, dividiu-se 
o processo em três etapas. Na primeira, foi realizada a construção da malha de tráfego, onde foram dimensio-
nadas as vias, a posição e configuração dos semáforos, as conversões permitidas e os limites de velocidade. A 
fonte de informação utilizada aqui foram os dados do Projeto OpenStreetMap, o que foi possível em virtude 
de uma ferramenta incluída no SUMO, denominada netconvert, esta converte mapa de diversas fontes em um 
arquivo XML. Já na segunda etapa, realizou-se a modelagem de tráfego, que consiste na definição do fluxo de 
veículos e no sentido deste. Nesse sentido, criou-se um arquivo XML definindo as rotas, tipo de veículo e o 
fluxo de veículos. Para o tipo e fluxo de veículo, foi utilizado um modelo matemático modificado do modelo 
de Stefan Krauss, incluso no pacote SUMO, este modelo apresenta a ideia da condução mais rápida possível 
de um veículo mantendo a segurança perfeita. Enquanto na terceira etapa foram utilizadas as informações 
das etapas 1 e 2 como informação de entrada pelo simulador do SUMO. Dessa forma, utilizou-se a interface 
gráfica (SUMOGUI), para visualizar o cenário simulado em tempo discreto definido em segundos. E, por fim, 
como saída, utilizou-se uma estrutura chamada ``Tripinfo’’, nesta foram armazenados os dados de viagem 
de cada veículo que participou da simulação. Após a simulação, foi gerado um arquivo de log contendo as 
informações de viagem de cada veículo, os dados foram adicionados em uma planilha. Os principais dados 
utilizados foram a duração das viagens (duration) e o tempo que os veículos permaneceram parados durante 
as viagens (waitStep). A partir disso, calculou-se o tempo médio das viagens e o tempo médio que os veículos 
permaneceram parados, sendo 69,76 e 26,69 segundos respectivamente, para o cenário proposto. A finalidade 
desta pesquisa foi demonstrar que a simulação computacional é uma poderosa ferramenta para o desenvolvi-
mento de estudos com caráter prognóstico e diagnóstico sobre o tráfego urbano. 
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A (IN)VISIBILIDADE DAS IDENTIDADES TRANSEXUAIS A PARTIR DE UMA ANÁLISE CRÍ-
TICA DA HETERONORMATIVIDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA
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O presente estudo versa sobre a transexualidade, caracterizada pelo sentimento intenso de não pertencimento 
ao sexo biológico de nascimento. De acordo com Moreira e Padilha (2015) pessoas transexuais apresentam 
uma não correspondência entre o dito sexo biológico e gênero social, ocasionando um sentimento de não per-
tencimento, que independe de sintomas relativos a distúrbios psíquicos. O objetivo geral deste é proporcionar 
visibilidade ao fenômeno da transexualidade como uma identidade de gênero legítima, sendo os objetivos es-
pecíficos, compreender a transexualidade numa perspectiva de gênero não patológica; identificar a influência 
da heteronormatividade na constituição do gênero; descrever as conseqüências emocionais e da patologização 
da transexualidade. O tipo de pesquisa foi exploratória e bibliográfica, para tal foram realizadas pesquisas de 
referencial teórico em material de banco de dados digitais. Para Jesus (2012), o fato de o indivíduo possuir 
vivência social e cultural a partir de um gênero discordante de seu sexo biológico, nada tem a ver com trans-
torno, mas com uma questão de identidade, assim a certeza de que uma genitália é responsável pela definição 
dos papéis de gênero cai por terra diante do entendimento de que se trata de uma construção histórico cultural. 
Segundo Bento (2012), a categoria gênero e as relações entre as masculinidades e feminidades não são auto 
evidentes, a discussão sobre o que é gênero é fundamental para problematizarmos a concepção hegemônica 
sobre as identidades de gênero e as identidades trans, pois há uma disputa sobre quem pode ser reconhecido 
como homem e mulher, tendo em vista a concepção dominante binária e sexista a qual todos fomos socia-
lizados. “A transexualidade é uma questão de identidade, não é uma doença mental, não é uma perversão 
sexual, nem uma doença debilitante ou contagiosa” (JESUS, 2012, p. 14). Porém, Silva (2010) afirma que 
o preconceito contra as pessoas transexuais espalha-se por todas as relações sociais e instituições como a 
família, a escola, a igreja, os estabelecimentos públicos e privados. Esses indivíduos enfrentam dramas, in-
compreensões, violências, exclusão, e lutam pelo respeito e menos sofrimentos em suas vivências cotidianas, 
por isso “é necessário reconhecer que transexuais vivenciam situações de extrema vulnerabilidade social” 
(LIONÇO, 2009). Os resultados da pesquisa bibliográfica mostraram que historicamente a heteronormativi-
dade foi uma forma de controle das experiências nas relações entre os indivíduos, e que a sociedade é atraves-
sada por discursos que ditam como o sujeito deve ser entendido, além de fixar características que aprisionam 
subjetividades e invisibilizam identidades, reproduzindo e mantendo através da homofobia e da transfobia, o 
excludente discurso heteronormativo. Existem inúmeras tentativas de deslegitimar as experiências identitárias 
que fogem as normas historicamente reconhecidas e padronizadas pela sociedade, e o adoecimento psíquico 
em conseqüência disso é cada vez mais presente e urge por ações mais efetivas.  A compreensão dos diversos 
processos de subjetivação, os quais repercutem em diferentes identidades, permitem analisar criticamente o 
discurso heteronormativo, e a partir disto legitimar outras vivências e experiências, admitindo a desconstrução 
de paradigmas relativos à temática das relações de gênero e às identidades trans, promovendo uma cultura de 
inclusão, visibilidade e de paz.  
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A APLICABILIDADE DE PARÂMETROS PARA OTIMIZAÇÃO DE RADIAÇÃO NOS PROCEDI-
MENTOS DE MAMOGRÁFIA
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A mamografia é um exame de diagnóstico por imagem que tem como finalidade estudar o tecido mamário, 
este pode identificar lesões benignas e cânceres, que geralmente se apresentam como nódulos ou calcificações 
onde são realizadas duas incidências básicas para cada mama, a Incidência Crânio Caudal e Incidência Obliqua 
Médio-Lateral (Instituto Nacional do Câncer-INCA, (2012). O presente trabalho tem como objetivo estudar a 
aplicabilidade de parâmetros para otimização de radiação nos procedimentos mamográficos. Concerne a rele-
vância do exame da mama, uma vez que as estimativas de mulheres que irão desenvolver o câncer de mama ao 
longo da vida são crescentes, mediante ao uso da radiação deve-se respeitar o princípio ALARA o qual refere 
o mínimo de radiação para a obtenção de uma imagem diagnóstica, uma vez que a radiação ionizante causa 
danos biológicos no paciente. Como principais parâmetros de otimização da radiação menciona-se a correta 
seleção da técnica, a utilização adequada de filtros, a adoção de um correto posicionamento para o paciente, a 
utilização de amplificadores de imagem, o cumprimento de práticas adequadas de blindagem e colimação do 
feixe. Para (DARKIR, 2006 p. 28) A compressão da mama é importante na mamografia, pois permite a redu-
ção da dose de radiação absorvida e a homogeneização dos raios-x no filme, reduzindo o ruído melhorando a 
imagem. Como metodologia a fonte principal de apoio condiz em livros, artigos científicos, periódicos e dis-
sertações que abordam a temática proposta para a conclusão deste trabalho. Observa-se que o rastreio é cada 
vez mais importante na detecção, pois permite reduzir substancialmente as taxas de mortalidade associadas. A 
otimização é fundamental, assim como a determinação de valores mais baixos quanto razoavelmente possíveis 
de uma dose glandular média, que produza um nível suficiente de qualidade de imagem clinica.
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE DEPRESSIVO

Lídia dos Santos Carvalho1
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A depressão tem se tornado um problema de saúde pública e vem crescendo consideravelmente entre a popu-
lação, dados epidemiológicos registraram no início deste século, 121 milhões de pessoas que sofreram algum 
episódio depressivo durante a sua vida. A depressão é a forma mais comum de transtornos afetivos que in-
terfere na vida cotidiana, os danos psicológicos inerentes a depressão podem levar o indivíduo ao suicídio se 
não for identificado e tratado corretamente, na forma crônica da doença (Distimias) os pacientes sofrem por 
não sentir prazer nas atividades habituais, e por terem suas vidas coartadas por uma espécie de morosidade 
irritável. Caracteriza-se por tristeza, perda de interesse em atividades comuns; é também um dos fatores mais 
prevalentes e potencialmente implicados nos mecanismos que conduzem à incapacidade e à utilização dos 
serviços de saúde. Nesse sentido, destaca-se a importância dos profissionais de enfermagem estarem quali-
ficados para identificar e fazer o devido acompanhamento desenvolvendo uma visão ampla do paciente em 
sua singularidade, realizando ações que comtemplem o individuo e família de forma que ambos trabalhem 
juntos para promover melhoria na qualidade de vida do individuo, possibilitando a recuperação e reinserção 
social. O profissional de enfermagem tem grande importância no auxilio diagnóstico dessa enfermidade pelo 
conhecimento dos principais sinais e sintomas da doença, a falta desse conhecimento atualizado do profissio-
nal é um dos fatores responsáveis pela deficiência na identificação e no cuidado de enfermagem aos pacientes 
deprimidos. A pesquisa objetiva, enfatizar a importância da assistência de enfermagem á pacientes depressivos 
e as ações a serem desenvolvidas visando a qualidade de vida dos pacientes. É um trabalho do tipo qualitativo 
com abordagem descritiva, onde a revisão de literatura foi efetuada através de pesquisas em bancos de dados 
Google acadêmico e Scielo, referências abordando a importância da assistência de enfermagem em pacientes 
depressivos e protocolos de assistência do ministério da saúde, que possibilitam igualdade no atendimento dos 
pacientes depressivos de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. A atuação dos profissionais de 
enfermagem torna-se indispensável, pois através da consulta de enfermagem é possível identificar as necessi-
dades do paciente, com ênfase as ações a serem desenvolvidas para prevenir possíveis complicações. Apesar 
da depressão ter uma taxa de prevalência relativamente alta nos serviços de atenção primária, seus diagnóstico 
e tratamento são insuficientes. Os profissionais da saúde falham na detecção do transtorno em mais de 50% 
dos casos, e provêm tratamento para apenas um terço dele. A avaliação dos sintomas depressivos, depende das 
várias categorias de sintomas que serão incluídos nos itens de cada escala, sendo exatamente nisso que as mes-
mas se diferenciam. Considerando a Sistematização da Assistência de enfermagem o Profissional enfermeiro 
contemplará o planejamento dos cuidados com visão holística do paciente.
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A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO PSICÓLOGO ANALISTA DO COMPORTAMENTO NO 
HOSPITAL
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 O presente estudo irá abordar a atuação do analista do comportamento no âmbito hospitalar, haja vista que a 
Psicologia é uma área científica que estuda o homem, seus sentimentos, comportamentos privados e públicos, 
ou seja, como um ser biopsicossocial que tem a necessidade de uma visão humanizada e deve possuir um tra-
tamento que atente a observar suas especificidades dentro do sistema de saúde. Santos e Vieira (2012), apon-
tam que as novas práticas de saúde refletem o modelo biopsicossocial considerando a atuação humanizada, 
interdisciplinar, em alguns casos multiprofissional que foque numa visão global do indivíduo possibilitando o 
desenvolvimento de novas habilidades para melhora de sua qualidade de vida.  Tourinho e Luna (2010), con-
sideram que a Análise do Comportamento é um saber multidirecional, qualificado como sistema psicológico, 
e um conjunto de práticas correspondente às práticas culturais da sociedade que são demandadas à Psicologia.  
Na atualidade novas concepções estão se tornando cada vez mais utilizadas nas práticas dos profissionais da 
área da saúde, como no caso da interdisciplinaridade que é mantida por uma relação de dependência entre 
eventos reforçados por suas práticas e dos demais profissionais que fazem parte da equipe interdisciplinar. No 
âmbito hospitalar, um campo contemporâneo e cientifico que traz enraizadas práticas advindas do século XIX 
como modelo, mas apenas visto como intervenção científica a partir do século XX. A interdisciplinaridade 
abre possibilidades para novas formas de atuação no que tange o Psicólogo Analista do Comportamento e os 
diversos profissionais atuantes na área da saúde. A pesquisa tem como objetivo geral apresentar a atuação in-
terdisciplinar do analista do comportamento no âmbito hospitalar. Verificou-se que a atuação interdisciplinar 
do analista do comportamento se dá no diálogo com a equipe de saúde, sendo que está voltada para a interação 
com o ambiente e relação de dependência entre eventos dinâmicos do processo saúde e doença, paciente para 
com o ambiente hospitalar, equipe de saúde, acompanhante e família. Portanto, a atuação humanizada é con-
siderável, necessária diante do processo saúde e doença apresentado pelo paciente. 
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A BUSCA PELA VALORIZAÇÃO DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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INTRODUÇÃO: Os profissionais da Enfermagem enfrentam grandes obstáculos quanto à valorização da 
profissão. Desde Florence pode-se observar a dificuldade em ganhar seu espaço e devido reconhecimento 
pelas condições precárias de trabalho, o que impede de prestar uma assistência sistematizada. O profissional 
de enfermagem desempenha papel fundamental na recuperação enfermo, por isso necessita de condições fa-
voráveis para prestar uma assistência de qualidade. OBJETIVO: Identificar a valorização dos profissionais de 
Enfermagem e a importância de sua atuação. MÉTODO: o presente estudo utilizou como metodologia a revi-
são bibliográfica a partir da consulta temática em títulos bibliográficos e artigos científicos nas bases de dados 
nacionais. RESULTADOS: observou-se durante a pesquisa que os profissionais de enfermagem atuam sobre 
condições desumanas, com longas e exaustivas jornadas de trabalho e salários que não os valorizam. Ainda 
tem a carência de recursos que impede a prestação da assistência, mesmo assim os profissionais tem buscado 
sua valorização através da busca pela assistência sistematizada ao paciente/cliente. CONCLUSÃO: Diante 
destas informações, ressalta-se a importância da valorização do profissional de enfermagem na prestação da 
assistência ao paciente /cliente uma vez que esta luta vem desde Florece Nightingale na busca pelo atendi-
mento de qualidade, respeito e valorização. É fundamental que os enfermeiros sejam também pesquisadores, 
de modo a desenvolverem a produção do conhecimento através de métodos científicos e, assim, contribuírem 
para o fortalecimento da Enfermagem como ciência e suas vozes serem ouvidas.
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A CONTRIBUIÇÃO DA UROTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO ESTUDO DE NEOPLA-
SIAS E CÁLCULOS RENAIS COMO CAUSAS DE HEMATÚRIA
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A hematúria é um quadro clínico caracterizado pela presença de sangue na urina, com possível correlação de 
doença subjacente grave. Tal situação pode ser classificada como macroscópicas ou microscópicas e suas cau-
sas são divididas em renal, urotelial ou prostática. O objetivo deste estudo é descrever a contribuição da Uro-
tomografia Computadorizada (UROTC) no estudo de neoplasias e cálculos renais como causas de hematúria e, 
especificamente, apresentar a sensibilidade e eficácia no método na identificação dessas patologias e descrever 
o protocolo básico para a sua realização. A metodologia adotada para este estudo se baseou numa abordagem 
bibliográfica a partir das ideias de Penachim (2016), Bontrager e Lampginano (2010) e Abreu et al. (2007). A 
Urotomografia computadorizada (UROTC) atualmente é o padrão ouro para avaliação por imagem do sistema 
urinário em pacientes com hematúria por ter sensibilidade de 95% no diagnóstico de neoplasias, como o carci-
noma urotelial, quando comparada com a Urografia Excretora que apresenta 75% de sensibilidade. Por outro 
lado, a aquisição sem contraste irá detectar cálculos do trato urinário com um alto grau de precisão diagnóstica 
PENACHIM (2016). O diferencial da UROTC é por usar tomógrafos helicoidais para mapear o trato urinário, 
possibilitando cortes finos e contíguos e, a avaliação rápida e eficiente de forma não invasiva, sem contraste 
iodado, para estudo de cálculos renais BONTRAGER (2010). Em contrapartida, a UROTC com contraste irá 
opacificar o interior dos órgãos ocos do trato urinário, principalmente para pesquisa de massas com especifici-
dade de 98% para detecção de neoplasias da bexiga como o carcinoma papilífero. Por isso, a UROTC é moda-
lidade de escolha devido sua sensibilidade e especificidade (tanto estaticamente como patologicamente) sendo 
empregada na investigação diagnóstica de hematúria, Abreu et al. (2007). O protocolo de UROTC consiste, 
inicialmente, em uma aquisição de imagem do abdome, desde os polos renais superiores até a parte da sínfise 
púbica, sem aplicação de meios de contraste por via oral, objetivando a detecção de calcificações, servindo 
como base para avaliação de uma eventual lesão. Após isso é administrado (100-150mL) de contraste iodado 
no paciente, com aquisição na fase nefrológica (90-100s após a administração de contraste) para avaliação do 
parênquima renal, seguida da fase excretora (8-15 minutos após a administração de contraste) para avaliação 
urotelial de todo trato urinário. Nessa fase, é importante que o paciente gire em torno do próprio eixo para 
homogeneizar o contraste na bexiga. A UROTC acaba sendo superior aos métodos convencionais quando 
o objetivo é a detecção de massas renais, carcinomas urotelias e cálculos urinários, representando, assim, a 
avaliação única e eficaz, poupando tempo e visitas hospitalares e levando a um diagnóstico definitivo precoce 
das causas de hematúria.
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A CONTRIBUIÇÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIO-
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Compreende-se que o clima organizacional tem como função verificar o comportamento e o relacionamento 
das pessoas no ambiente de trabalho. Para Chiavenato (1987) o clima organizacional depende das condições 
econômicas da empresa, da estrutura organizacional, da cultura organizacional, das oportunidades de partici-
pação pessoal, do significado do trabalho, da escolha da equipe, do preparo e treinamento da equipe, do estilo 
de liderança, da avaliação e remuneração da equipe etc. Diante do exposto, fez-se necessário desenvolver este 
trabalho, que teve como objetivo geral identificar a contribuição do clima organizacional para o sucesso da 
organização. A metodologia aplicada foi uma pesquisa bibliográfica e de campo, com abordagem quantita-
tiva e qualitativa, através de um questionário contendo nove perguntas, sendo duas fechadas e sete abertas, 
aplicada no dia 15/04 do corrente ano, para 14 colaboradores do total de 23, uma amostragem de 60,86% do 
universo da pesquisa. Como resultado detectou-se que por unanimidade, contribuem para o desenvolvimento 
do trabalho, estão satisfeitos com o ambiente, sentem-se importante no que fazem, sobre elogios e incentivos, 
12 enfatizaram que sim e dois não, referente o tipo de comunicação utilizada pelo gestor, 9 citaram quadro de 
avisos e cinco diálogo direto, quanto aos programas de incentivos voltados para os colaboradores 12 respon-
deram que há e dois não, oito frisaram que as oportunidades de aprendizagem e crescimento são orientações e 
treinamento de primeiros socorros e seis que não há. Conclui-se que o clima organizacional é de fundamental 
importância para o desenvolvimento profissional, os fatores que contribuem para o desenvolvimento deste 
processo são: o ambiente, elogios, incentivos e comunicação.
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 EDUCAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR: PROJETO ENSINO, CULTURA E SAÚDE PARA 
HUMANIZAÇÃO
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O Hospital Regional do Baixo Amazonas - HRBA, junto ao Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES, 
desenvolve o Projeto Ensino, Cultura e Saúde que visa auxiliar na recuperação dos pacientes. O projeto iniciou 
as atividades em caráter experimental em maio de 2016 com 21 acadêmicos (curso pedagogia e enfermagem). 
Hoje, além do IESPES conta com a Ulbra que desenvolve a atividade como parte integrante da disciplina 
de Estágio. Veigas (2007) ressalta que o processo de humanização em ambientes hospitalares não é tarefa 
fácil, pois as pessoas enfermas estão fragilizadas e necessitam que algo seja feito (um gesto, uma palavra, um 
sorriso) para melhorar sua qualidade de vida.  Com o objetivo de contribuir para a qualidade de vida e maior 
adesão dos pacientes ao tratamento, funciona com propósito terapêutico, a fim de ajudar na recuperação física, 
psicológica e moral, bem como, promover a cultura e incentivo ao gosto pela leitura com momentos de alegria 
e descontração, buscando uma hospitalização mais humanizada. A metodologia do Projeto Ensino, Cultura e 
Saúde consiste em levar a cultura por meio da leitura aos pacientes e acompanhantes, com o intuito de ajudá-
los na superação dos conflitos emocionais relacionados à doença, proporcionando momentos de descontração, 
os quais ainda encontram-se cheios de indagações sobre o seu estado de saúde ou com medo do tratamento 
prolongado. Com o auxilio de 02 carrinhos personalizados, que funcionam como biblioteca itinerante e são 
conduzidos pelos voluntários que percorrem às clinicas oferecendo livros e revistas para os usuários internados 
e/ou acompanhantes destes. No que se refere àquele paciente que disponha de uma limitação que dificulte a 
leitura, os acadêmicos a realizam proporcionando-lhes um momento de descontração. O projeto disponibiliza 
1.400 obras e em 11 meses de funcionamento já foram realizados 1.144 atendimentos aos acompanhantes 
e 1.114 aos pacientes, compreendendo 2.258 atendimentos às crianças, aos adolescentes, aos adultos e aos 
idosos e o total de obras lidas chega à 3.192 e 44 momentos de leitura realizados naquele ambiente. O Projeto 
“Ensino, Cultura e Saúde” tem funcionado como uma ferramenta que regasta a humanização, fornecendo 
elementos importantes para a elevação da autoestima e até para mudanças de comportamento por meio 
da leitura. Através deste projeto o paciente internado recebe uma atenção diferenciada e passa a se sentir 
cuidado. É um momento onde se exercita a escuta, a interação e o diálogo, o que desencadeia uma relação 
de confiança entre pacientes, familiares e colaboradores do Hospital. É um projeto inovador porque utiliza a 
educação como instrumento de inclusão e humanização no ambiente hospitalar e tem sido fundamental para a 
recuperação dos pacientes, especialmente, por promover um espaço diferenciado, influenciando e impactando 
significativamente na recuperação da saúde, transmitindo tranquilidade e bem-estar.
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A FISIOTERAPIA COMO NEUROCIÊNCIA: IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NEUROFUN-
CIONAL NO PROCESSO DO ENVELHECIMENTO

Danieli Santos Nascimento1 
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Introdução: A neurociência é a ciência que investiga o sistema nervoso que, por sua vez, controla todos 
os movimentos do corpo humano, ela atua em um campo interdisciplinar onde envolve estudos sobre 
o funcionamento e a evolução da neuroanatomia, neurofisiologia e também na neuropsicologia. (Luria, 
1981). Nesta perspectiva, a Fisioterapia Neurofuncional contribui através dos tratamentos fisioterapêuticos 
neurológicos fundamentados nas abordagens mais atualizadas no campo das neurociências. (Carr, 2006) 
Referencial Teórico: Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), o número de idosos 
brasileiros irá aumentar até 2060 para uma população de 58 milhões de pessoas. Nesta mesma proporção, 
aumentar-se-á o número de ocorrências de doenças crônicas degenerativas e reumatológicas. (Wibelinger, 
2014). O processo do envelhecimento orgânico -fisiológico- é bastante complexo, multifatorial, pois decorre 
do envolvimento de um estudo amplo e sistemático acerca das alterações músculo-esqueléticas, Cardíacas, 
Respiratórias e neurofuncionais envolvidas nesse processo. (De Vitta, 2000). Diante disso, percebe-se a 
importância da Fisioterapia como uma neurociência de reabilitação, que através da fisioterapia Neurofuncional 
conduz a manutenção das funções corporais nos idosos, como a força, tônus, equilíbrio estático e dinâmico, 
amplitude de movimento, coordenação motora, resistência a fadiga, que são elementos importantes para a 
manutenção da capacidade funcional dos mesmos. (Azevedo, 2012) e controle motor (Gordon, 2000). Dessa 
forma, a utilização do tratamento fisioterapêutico com diversas modalidades da Cinesioterapia, Hidroterapia, 
Mecanoterapia, Termoterapia, baseadas de acordo com os princípios básicos de Anatomia, Fisiologia, 
Imunologia e Imunogenética observadas conforme a patologia presente (Gualano, 2011) os idosos se beneficiam 
com a diminuição dos padrões patológicos e atua de forma preventiva na diminuição de deficiências em 
doenças neurodegenerativas, doenças músculo-esqueléticas, na diminuição de deformidades – Artralgias - e 
na prevenção de perdas funcionais (Fisher, 1993 apud Vaisberb; Rosa; Melo, 2005) proporcionando também 
uma diminuição da dor e uma melhor qualidade de vida na terceira idade. (Guerra, 2005). Objetivo geral: 
Avaliar a importância da Fisioterapia Neurofuncional no processo do envelhecimento. Metodologia: A pesquisa 
descritiva é uma revisão de literatura sobre a importância da Fisioterapia Neurofuncional em idosos. Utilizou-
se de levantamento de artigos, revisões e resumos indexados nas bases de dados Scielo, Bireme, Pubmed, 
Medline com os seguintes critérios: artigos publicados a partir do ano de 2000 até 2016. A coleta de dados foi 
realizada no mês de abril de 2017, sendo encontrados 11 artigos na temática. Os descritores para se efetuar a 
pesquisa escolhidos foram: Envelhecimento, Fisioterapia, Fisioterapia Neurofuncional, Neurociência, Idosos, 
Reabilitação, Tratamento Fisioterapêutico. Conclusão: Dentre os 11 artigos pesquisados, foi observado em 
100% deles o empoderamento do Fisioterapeuta no que tange as áreas da Etiologia, Fisiopatologia durante 
processo do envelhecimento e tratamentos fisioterapêuticos para reabilitação, no entanto, somente 30% 
dos artigos traduzem a importância da Fisioterapia Neurofuncional durante o processo do envelhecimento. 
Diante disso, faz-se necessárias mais investigações científicas sobre estratégias inovadoras no Tratamento 
Fisioterapêutico e principalmente na grande área da Neurofisiologia e Fisioterapia Neurofuncional para que se 
tenham mais efetividades e eficácias no tratamento de doenças neurodegenerativas e crônicas degenerativas, 
a partir da sua aplicabilidade em Idosos.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES   DIAGNOSTICADOS 
COM DIABETES MELLITUS 

Thaiza Gadelha Vasconcelos¹
1Lídia dos santos Carvalho¹

Andrei Freitas²

O diabetes mellitus (DM) é uma das doenças crônicas priorizadas em nível global. Seu impacto inclui elevada 
prevalência, importante morbidade decorrente de complicações agudas e crônicas e alta taxa de hospitaliza-
ções e de mortalidade, gerando significativos danos econômicos e sociais. (BRASIL 2015). A hiperglicemia 
culmina em processos patológicos intensos, podendo causar disfunção, danos e falência de múltiplos órgãos 
e, portanto, comprometer a autonomia e a qualidade de vida do indivíduo acometido (ANGELO et al., 2010). 
O enfermeiro, enquanto educador, precisa também incentivar a realização de grupos de apoio, incluindo a 
família, pois é ela que conhece o indivíduo em sua singularidade, possibilitando maior diálogo e reflexão dos 
mesmos. Sendo necessário que o processo seja de acordo com a realidade de cada um, ressaltando a impor-
tância de uma assistência multiprofissional e qualificada (PEIXOTO; SILVA, 2011). Nesse sentido, destaca-
-se a necessidade dos profissionais enfermeiros estarem aptos para desenvolver ações de promoção visando 
melhoria na qualidade de vida, evitando complicações inerentes ao diabetes. O objetivo da pesquisa consiste 
em demonstrar a importância do cuidado de enfermagem para com pacientes diabéticos através de ações que 
possibilitem melhoria na qualidade de vida do paciente. Trata-se de um estudo qualitativo em que  revisão de 
literatura foi realizada através de pesquisas em bancos de dados Google acadêmico, referências abordando 
a importância da assistência de enfermagem em pacientes com DM. Segundo Cardoso (2012), a assistência 
de enfermagem apresenta-se fundamental para o paciente portador de diabetes, desde a ação de orientação, 
acompanhamento e até mesmo o acolhimento ao paciente, promovendo ao mesmo, incentivo, educação à 
saúde para a aprendizagem da convivência com a doença, corroborando com achados deste estudo, pois a 
atuação do enfermeiro junto aos pacientes com DM foi constatada como sendo de fundamental importância, 
pois possibilita a aproximação dos profissionais da saúde com os pacientes que precisam ser assistidos em suas 
dúvidas e questionamento, oportunizando-os a compreensão de que se faz possível conviver com o DM, e ter 
devido à realização do tratamento de maneira adequada, a melhoria de sua qualidade de vida. Dessa forma, 
os profissionais de enfermagem, sendo atuantes, firmes nesse processo de capacitação do indivíduo, irão con-
tribuir com subsídios para que os mesmos tornem-se sujeitos participantes do processo e assim minimizar os 
agravos decorrentes do DM. (SILVA et al., 2009). Há uma necessidade de reflexão sobre a atuação dos profis-
sionais de enfermagem junto a pacientes diagnosticados com DM, pois deve-se orientar tanto paciente quanto 
a família de forma que ambos trabalhem em prol da saúde do mesmo visando a qualidade de vida, vindo este  
acompanhar o paciente e seus familiares, enfatizando a importância de ter uma alimentação saudável, hábitos 
saudáveis, e a importância do controle do DM.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO A PACIENTE 
COM ENDOMETRIOSE

Naiara Barroso da Conceição¹
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Hirlene Maria da Silva Santos⁴

De acordo com Nácul e Spritzer (2010), a endometriose é caracterizada pela presença de tecido funcional 
semelhante ao endométrio localizado fora da cavidade uterina, mais comumente no peritônio pélvico, nos 
ovários e septo retovaginal. Ocorre na menstruação quando o endométrio é eliminado no sentido oposto, pelas 
tubas, alcançando a cavidade abdominal, multiplicando e provocando uma reação inflamatória. A paciente 
pode não apresentar sintomas, porém refere infertilidade ou sintomas como dismenorreia severa, dispareunia 
profunda, dor pélvica crônica, dor ovulatória, sintomas urinários ou evacuatórios perimenstruais e fadiga 
crônica. É uma doença que acomete uma alta parcela das mulheres em sua fase reprodutiva. Este estudo tem 
como objetivo enfatizar a importância da assistência de enfermagem no tratamento a paciente com endo-
metriose, através de uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de pesquisa, tais como 
artigos científicos e livros da biblioteca do Instituto Esperança de Ensino Superior. Segundo Machado (2015), 
a endometriose é diagnosticada quase que exclusivamente em mulheres em idade reprodutiva, mulheres pós-
-menopáusicas representam 2% a 4% dos casos suspeitos. E nesse momento tem a importância em subsidiar 
a enfermagem no que se refere aos cuidados com essas mulheres. Para Oliveira et al. (2011), a perda da auto-
nomia a partir da condição da doença, incide sobre a tomada de decisão e adesão ao tratamento estabelecido, 
cabendo ao profissional de enfermagem esclarecer a importância da participação da família, amigos, crenças, 
ajuda psicológica e de toda a equipe de enfermagem no seu processo de recuperação, sendo portanto essencial 
inserir também nesse processo o sentimento do companheiro por acarretar infertilidade em seu quadro clinico. 
Spigolon et al. (2012) afirma que, os enfermeiros tem um papel significativo na atenção à saúde, fornecendo 
a paciente, educação, orientação e apoio, ajudando a aliviar as consequências que a endometriose pode trazer, 
com um importante papel nos cuidados holísticos. Nesse sentindo, a enfermagem pode e deve trabalhar na 
promoção de saúde de pacientes com endometriose, incluindo ações em saúde que favoreçam a autonomia, 
conhecimento e emponderamento das mulheres sobre estratégias que podem contribuir para sua qualidade de 
vida e amenizar o sofrimento ocasionado pelos sintomas da doença. Uma vez que o enfermeiro encontra-se 
capacitado para atender as necessidades, atentando para o bem estar biopsicossocial da mulher o que requer 
do profissional uma pratica comprometida, sensível e humanizada.
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO CONJU-
GAL
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A comunicação é um elemento fundamental e indispensável na vida humana.  Não há quem não se comuni-
que. Mesmo aquele que se mantem em silêncio ou com o mínimo de expressões, em sua postura já comunica 
algo. Ela pode se dar por uso da linguagem oral, escrita, pelo manifesto de expressões faciais, gestos e sinais. 
Para que ela ocorra é necessário pelo menos a presenças de dois sujeitos: aquele que por meio de um código 
(verbal ou não) emite uma mensagem (emissor) e outro que há recebe e a decodifica (interlocutor). Na comu-
nicação a percepção é um dos principais fenômenos envolvidos, pois o interlocutor ao receber a mensagem, 
precisa interpreta-la de forma a dá uma resposta a quem o enviou. Porém, em meio a esse processo podem 
surgir inúmeras barreiras, que atrapalhe a mensagem de ser interpretada corretamente, porque ambos (emissor 
e ouvinte) contam com uma bagagem cultural de diferentes experiências, conhecimentos, crenças e valores. 
Homens e mulheres têm maneiras particulares de transmitir e compreender informações, enquanto os homens 
são mais diretos e mostram-se mais literais em suas interpretações, as mulheres comunicam-se de forma 
mais indireta, deixando algumas informações subentendidas a serem interpretadas. É comum no diálogo entre 
homens e mulheres surgirem distorções e ruídos causando chateações, aborrecimentos e intrigas. O objetivo 
desse trabalho foi propor uma reflexão acerca da comunicação como uma condição necessária para o estabele-
cimento da intimidade e para manutenção do casamento. Realizado a partir de uma revisão bibliográfica sobre 
a dificuldade que muitos casais apresentam em manter uma boa comunicação. Especialistas afirmam que este 
é um dos principais problemas que surgem dentro do casamento e que tem levado muitos casais ao divórcio. 
Não há experiência no campo da comunicação que faça um casamento perfeito, ou que crie receptividade e 
respeito, onde essas qualidades não estavam previamente presentes. Porém, a comunicação honesta alivia 
tensões emocionais, esclarece pensamentos e prover uma válvula de escape para as pressões diárias. Ela dá 
condições para um casal lutar junto por um ideal comum, e prepara o caminho para que se estabeleça um re-
lacionamento verdadeiramente intimo entre marido e mulher. Conclui-se que a comunicação é parte essencial 
nos relacionamentos amorosos, aprender a melhorar a forma de transmitir ideias e opiniões ao cônjuge, assim 
como aprender a perceber adequadamente informações, é importante para um bom convívio conjugal.
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A IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO NO PROCESSO DE PARIR E NASCER
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Gabriela Amorim Barreto²

Introdução: O parto tem que ser um momento focalizado na mulher. Este se torna uma experiência única 
quando há a humanização e a assistência colocados juntos frente às especificidade e identidade de cada grá-
vida. Esse auxílio colabora para que o respeito desencadeie bem-estar físico e psicológico, assim como, um 
desenvolvimento no processo de parto (NAGAHAMA&SANTIAGO, 2011) (BIET&PIRES, 2015). Capí-
tulos: Parto humanizado: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o parto humanizado 
consiste em um conjugado de procedimentos que objetivam o nascimento saudável, junto à prevenção da 
morbimortalidade do neonato. Atrelado a isso, têm-se o cuidado com os procedimentos realizados com ou 
sem tecnologias, e o respeito a dinâmica de cada mulher. Para escolher esta opção, não precisa ser “natureba”, 
“alternativa”, “neohippies” ou “bicho-grilo” (CARNEIRO, 2015). Dor e sofrimento: As intervenções do par-
to humanizado não excluem a dor que a parturiente irá fisiologicamente sentir, e ela tem que ter consciência 
disso, incorporando-a como um acontecimento natural. A dor ocorrerá, mas junto ao processo de parto huma-
nizado, será menos traumática, corroborativa a uma assistência de qualidade (NAGAHAMA&SANTIAGO, 
2011). Com isso, uma cesárea indesejada em uma mulher que optaria por um parto natural, pode gerar um 
“sofrimento físico-moral” (CARNEIRO, 2015). Abordagem multiprofissional do parto humanizado: A 
Humanização do parir envolve uma equipe multiprofissional (obstetra, pediatra, enfermeira(o), fisioterapeuta, 
parteira, nutricionista, dentista, assistente social) em todo o clico da gravidez, sendo um processo desde o 
pré-natal ao pós-parto. O profissional deve ter respeito com a fisiologia do parto-nascimento de cada mulher, 
oferecendo apoio bio-psico-social a parturiente e sua família, promovendo e possibilitando um momento de 
respeito empoderamento e aceitação (SOUZA; GAIVA; MODES, 2011). Conclusão: A gestante precisa ser 
tratada pelos profissionais de saúde com respeito, tendo destes, toda assistência e atenção necessária que lhe 
cabe por direito. Visto que, por mais que se tenha uma lei que ampare a parturiente a ter acompanhante, essa 
inclusão não ocorre na maioria dos hospitais públicos brasileiros. 
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A IMPORTÂNCIA DAS FERRAMENTAS DE QUALIDADE NO SISTEMA DE GESTÃO DAS EM-
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As organizações, atualmente, visam à qualidade, com o foco a atingir a excelência nos seus processos, pois 
ela proporciona ao gestor de empresas ferramentas/programas de como essa melhoria pode ser executada de 
forma correta fazendo com que a organização responda eficientemente às necessidades e exigências de seus 
clientes internos e externos. Conforme Hliouia et al (2015) a empresa como o todo deve esta focalizada  para 
função de dar qualidade  e padronização dos produtos elaborando constantes inspeções para manter o processo 
de qualidade implantado no setor da empresa. Este trabalho tem como objetivo geral verificar a importância 
do uso de ferramentas da qualidade nas empresas A, B e C. A metodologia aplicada se deu através de pesquisa 
de campo com abordagem qualitativa e descritiva. Para a coleta de dados foi aplicado questionário contendo 
perguntas objetivas e descritivas a três gestores de diferentes empresas e segmentos, como: material de 
construções, embalagens e equipamentos industriais, todas estas localizadas em diferentes bairros de Santarém 
- Pará. Notou-se que os gestores das empresas A, B e C tem conhecimento teórico e prático das ferramentas 
da qualidade que lhes foram questionadas, com relação ao objetivo geral, os benefícios na percepção dos três 
gestores são: satisfação dos clientes e aumento da qualidade e produtividade de produtos/serviços, o objetivo 
específico que trata das ferramentas utilizadas nas três empresas é voltado para melhoria de processos e que 
as dificuldades de alicerçar a cultura da qualidade para os colaboradores são grande, pois apenas o gestor (a) 
da empresa B está satisfeito com a implantação de ferramentas da qualidade, enquanto a empresa A e C estão 
insatisfeitas, pois encontram dificuldade de lhe dar com pessoas que não acreditam em qualidade. Entretanto é 
necessário que haja um estimulo por parte dos gestores, como partilhar opiniões, atuar de forma convincente 
e mostrar à equipe que a cultura estimulada pela qualidade pode agilizar o funcionamento das organizações, 
reforçando que é possível melhorar cada vez mais e incentivar os colaboradores a adotar hábitos da qualidade, 
para que possam desenvolver mais e melhor todos os processos e controlá-los de forma inteligente para que 
o sistema de gestão das empresas aperfeiçoe-se cada vez mais, atendendo as expectativas e exigências dos 
clientes e fortalecendo suas permanências no mercado.
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A IMPORTÂNCIA DO FISIOTERAPEUTA NA PREVENÇÃO DE AMPUTAÇÃO EM PACIENTES 
COM PÉ DIABÉTICO 
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Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é a causa mais comum de problemas com agravos a saúde da po-
pulação brasileira, sendo responsável por pelos menos 6,2% nas causas de amputações das extremidades de 
membros inferiores (PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 2013). Denomina-se pé diabético a presença de 
ulceração, infecção e destruição dos tecidos profundos associados a vários graus de doença vascular peri-
férica. As alterações de ordem neurológicas e vascular em regiões de extremidades, provocadas assim pelo 
quadro de DM produzem alterações na anatomia e fisiologia normal dos pés. A alteração do trofismo muscular 
e na anatomia óssea dos pés, causará ponto de pressão, enquanto o ressecamento cutâneo promoverá a falta 
de elasticidade da pele tornando assim a circulação sanguínea dessa região comprometida, fazendo com que 
sua cicatrização fique mais lenta e ineficiente. Essa mistura de alterações aumentará o risco de ulceração nos 
pés, evoluindo para complicações mais graves como infecções e amputações. Dentro da Atenção Básica,  o 
Fisioterapeuta é um profissional com bastante habilidade para acompanhar todo o processo do portador de 
diabetes, desde a prevenção de complicações, pré e pós-operatório  e protetização do paciente amputado. Ob-
jetivo: Identificar o papel do fisioterapeuta na prevenção de amputação decorrente de complicação por Diabe-
tes Mellitus. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura, em base de dados on line, Scielo, Lilancs 
e Pedro, cartilhas do Ministério da Saúde, com os descritores: Complicações Diabetes mellitus; Amputação 
Membro inferior; Atenção primária diabetes; Fisioterapia em pé diabético, com distribuição dos resultados 
em capítulos. capitulo 1:  Abordagem da importância da atenção primária em pacientes com doenças crôni-
cas; capítulo 2: Os cuidados com os pacientes com o pé diabético pela equipe de atenção básica á saúde em 
especial o fisioterapeuta; capítulo 3: A atuação do fisioterapeuta dentro da atenção básica de saúde, no âmbito 
da prevenção, educação, reabilitação e tratamento. Este profissional, por sua vez, deve assegurar ao usuário a 
informação necessária e os recursos cabíveis para prevenção da formação de feridas, através da conscientiza-
ção do paciente sobre as complicações do seu prognóstico e métodos de prevenção, abordando recursos físicos 
e técnicas inerentes da fisioterapia, como: lase, ultrassom, corrente elétrica, cinesioterapia, propriocepção e 
analgesia. Conclusão: O fisioterapeuta, dentro da equipe multidisciplinar, tem domínio técnico para atuação 
na atenção primária, prevenindo lesões, desenvolvendo o tratamento de ferimentos e má circulação sanguínea, 
evitando agravos de infecção e, principalmente a prevenção de co-morbidades, como as amputações em pa-
cientes com Diabetes Mellitus.
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O presente resumo é resultado da realização do Projeto Interdisciplinar com o tema “A importância do lúdico 
na educação especial”, que vem sendo desenvolvido na Escola Dom Floriano no Bairro do Maracanã, desde 
o ano de 2014. O projeto é aplicado uma vez a cada semestre, com isso, a intervenção propõe o favoreci-
mento e a importância das atividades lúdicas (jogos e brincadeiras) para o desenvolvimento dos alunos com 
deficiências na escola regular, que adota uma postura inclusiva exercendo com a interatividade e a ludicidade 
as práticas de inclusão. Sendo de fundamental importância para a abstração, pois essas atividades aguçam a 
capacidade cognitiva dos alunos, além de propiciar relações interpessoais. É importante destacar a função do 
brincar na socialização do desenvolvimento de todas as crianças na escola, além de ser um meio facilitador da 
inclusão de uma criança com deficiências no âmbito escolar. As atividades lúdicas são de suma importância 
e servem de estímulo para a interação ajudando na autoestima dos educandos, oportunizando uma aprendiza-
gem prazerosa e significativa. Além disso, o projeto interdisciplinar oportuniza aos acadêmicos desenvolver 
uma relação teoria/prática, otimizando a compreensão dos conteúdos como os fundamentos teóricos sobre a 
inclusão. Segundo Gil (2005), envolver os pais no processo de inclusão para que este seja efetivo. A escola 
depende da família para haver trocas rápidas de informações sobre o que está sendo oferecido à criança e qual 
o seu aproveitamento, pois as soluções para as dificuldades encontradas também dependem do envolvimento e 
da responsabilidade dos pais, procurando manter um canal de diálogo com a família, estimulando sua partici-
pação nas reuniões da escola e construindo um clima de confiança para que os pais possam manifestar as suas 
dúvidas e angústias sobre a escolarização dos filhos. A Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, no Art. 1°, destina 
a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais 
por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.  Portanto, as atividades desenvolvidas 
subsidiaram positivamente tanto os alunos atendidos e suas famílias quanto os acadêmicos que puderam pôr 
em prática a teoria obtida em sala de aula.
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A IMPORTÂNCIA DO USUÁRIO NO ELO DA SEGURANÇA DE DADOS NAS REDES SEM FIO

Carlos Gemaque Lemos Júnior1

Paulo dos Santos¹
Aloísio Costa Barros2

O crescimento de redes Wifi no Brasil e no mundo está tendo notoriedade, e segundo o site iPass (2014) no 
Brasil existem 1,6 bilhão de redes Wifi ativas. Muitas destas são redes domésticas sendo usadas por usuários 
comuns, sem conhecimentos mínimos de segurança de dados deixando vulneráveis seus dados pessoais, pri-
vacidade, login’s de redes sociais e até mesmo informações bancárias. Segundo o jornal Diário da Região em 
publicação do dia 20 de abril, fez-se um teste em uma rede Wifi em apenas 20 minutos, o hacker conseguiu 
interceptar 745 mil dados. Ele usou um notebook equipado com alguns softwares para interceptar e desco-
dificar os dados. As informações vão aparecendo na tela, todas criptografadas, com o IP - Internet Protocol 
(endereço que identifica o dispositivo) de quem a postou. Aos poucos, com auxílio de outros programas e do 
próprio conhecimento do hacker, as letras, números e códigos são decifrados e dão lugar a texto e imagem. 
Diante destes fatos vemos inúmeras maneiras onde hackes roubam dados pessoais em redes Wifi, e para isso 
utiliza-se da ajuda do próprio usuário. Nesse contexto o resumo tem como base uma pesquisa bibliográfica 
com base em artigos e textos da temática, para exemplificar de que maneira o usuário é o causador da apro-
priação indevida de seus dados, permitindo o acesso ao seu roteador, ainda que isto aconteça sem intenção. 
O site UOL Notícias e Tecnologia em publicação do dia 15 de março de 2017 afirma que, quando o roteador 
é infectado por um malware - Malicious software (Software malicioso), o criminoso consegue mudar o DNS 
- Domain Name System (Sistema de Nomes de Domínios), que passa a redirecionar os sites que você acessa 
para páginas falsificadas. Rufino (2007) diz que “O posicionamento dos componentes pode ser determinante 
na qualidade da rede e na sua segurança”, algo comum que afeta o próprio usuário que modificou a posição 
física do seu roteador colocando assim em risco sua segurança, e este é apenas um dos inúmeros fatores de 
risco. Portanto é explícita a necessidade de se passar aos usuários o mínimo de conhecimento quanto a peque-
nas ações que podem colocar em risco sua segurança de dados, bem como soluções para que tenhamos uma 
educação sociodigital mais desenvolvida.

Palavras-Chave: Segurança, Wi-fi, Usuário.

Órgão Financiador: Fundação Esperança / IESPES 

¹Acadêmicos do I Semestre do CST em Redes de Computadores do IESPES (juniorcarlos1818@outlook.com, paullo.sants7@gmail.
com)
²Docente do Instituto Esperança de Ensino Superior-IESPES (aloisio.stec@gmail.com)



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER41

A IMUNIZAÇÃO PARA O PAPILOMA VÍRUS HUMANO (HPV) EM ADOLESCENTES DE ESCO-
LA PÚBLICA DE SANTARÉM-PA

Iolene de Sousa Moretto¹   
1 Daniela Santos da Silva¹
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Franciane Aguiar Santana²

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é uma doença sexualmente transmissível comum entre homens e mulheres, 
tratando-se de um grave problema de saúde pública. A vacina contra o Papiloma Vírus Humano distribuída é a 
quadrivalente, que previne contra os quatro tipos de vírus que são 16 e 18 causador de câncer de colo de útero, 
6 e 11 causador de verrugas genitais (ARAÚJO, 2014). Neste contexto, as capacitações dos profissionais da 
área de educação em saúde voltadas para a promoção de saúde nas unidades escolares, aparecem como um 
cenário perfeito pra a participação das adolescentes, uma vez que este ambiente favorece o empoderamento 
dos mesmos por possuírem liberdade pra expor suas dúvidas e experiências sem julgamento (RIZZO, 2016). 
O objetivo deste estudo foi conhecer a situação de imunização para o Papiloma Vírus Humano (HPV) em 
adolescentes de escola pública de Santarém-PA. Para isso, utilizou-se uma pesquisa de campo com abordagem 
qualitativa descritiva e quantitativa. A coleta de dados ocorreu no formato de questionário semiestruturado, 
sendo aplicados com 30 alunos com idade de 09 a 13 anos, da Escola de Ensino Fundamental Rotary. Os re-
sultados mostraram que sobre a imunização contra o papiloma vírus humano (HPV), 77% dos alunos afirma-
ram já ter recebido a vacina.  Sendo que, 80% dos alunos participantes asseguraram que os seus calendários 
vacinais estão em andamento. Referente a melhor idade para tomar a vacina, 73% respondeu que a idade certa 
corresponde 09 a 13 anos. Dessa forma, percebe-se que estes alunos estão informados sobre a importância da 
imunização para o HPV, e que houve uma boa aceitação destes quanto a vacina.  Assim, considera-se que o 
profissional enfermeiro deve ter um olhar holístico e minucioso para a saúde sexual dos adolescentes, sendo 
que este tem um papel de significativo como educador e orientador junto à população, esclarecendo possíveis 
dúvidas sobre a doença, que possam contribuir para a prevenção sexual e promoção da saúde sexual do ado-
lescente.    
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A INFLUÊNCIA DO PADRÃO ESTÉTICO NA PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM 
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Anne Karine Lemos Rocha¹
1Rafaela Azevedo de Souza²

Msc. Thayanne Branches Pereira³

A adolescência é um período de transição que pode trazer muitas dúvidas e questionamentos, onde o indivíduo 
estará sujeito a diversas influências que podem alterar a forma como ele se vê, podendo afeta-lo de várias ma-
neiras. O presente estudo tem por objetivo entender a percepção dos adolescentes em relação à seu corpo. A 
pesquisa é classificada como descritiva e tem seu referencial teórico embasado na pesquisa de livros e artigos, 
onde se abordou questões como: Adolescência, padrão estético, auto estima, atitudes positivas em relação a 
si mesmo, distorções em relação a imagem corporal, transtornos alimentares e atuação do profissional de psi-
cologia frente a essa temática. As categorias analisadas foram: Auto percepção dos adolescentes em relação 
ao corpo, influência da mídia na construção da auto imagem do adolescente, e o valor que o adolescente dá 
a si mesmo. O resultado da pesquisa bibliográfica, proporcionou ter uma maior compreensão do adolescente 
enquanto ser em transição e a identificação de problemas e dificuldades que permeiam o imaginário e con-
sequentemente a realidade do adolescente sobre a percepção corporal que o mesmo possui em relação a si 
mesmo. Mostrou também que a insatisfação corporal é maior nas meninas, do que nos meninos, sendo que elas 
buscam, em grande maioria, um corpo magro e eles um corpo musculoso. Dessa forma, a partir do momento 
em que o adolescente não se vê com o corpo ideal, ele vivencia uma baixa autoestima por não se enquadrar 
nos padrões estéticos, podendo ocasionar, assim, transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. O acesso 
a essa informação poderá contribuir para uma intervenção efetiva e eficaz que alcance bons resultados. 
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A NECESSIDADE EM SE TRATAR A DEPRESSÃO NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA: 
REVISÃO DA LITERATURA

 

Françoíse Gisela Gato Lopes¹
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Ana Dirce Ferreira de Jesus²
 

Introdução: A depressão é apontada como uma das principais e mais recorrentes doenças no contexto da saúde 
mental. Por mais que afete uma estimativa de 20% da população mundial, esta ainda é vista como um desafio 
no campo da saúde pública, necessitando ser tratada em centros comunitários de saúde, como as Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) na Atenção Básica (MOTTA, 2017). Capítulos: Depressão: uma abordagem geral: 
A depressão juntamente com um transtorno mental é incidente em cerca de 350 milhões de pessoas em todo 
o mundo. Diante dessa estatística, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o banco mundial destacam a 
importância de se investir em saúde mental. Porém, como dar prioridade ao tratamento de transtornos depres-
sivos, se os recursos são escassos para o os tratamentos de doenças cardiovasculares, infecciosas, e outras, 
sendo essas consideradas urgentes? A nação se desenvolve quando essa proporciona a seus cidadãos qualidade 
de vida e investe em seu bem-estar. Os transtornos mentais são apontados como maiores causadores da piora 
da qualidade de vida, pois estes causam uma baixa produtividade, baixo rendimento físico e cognitivo, e di-
ficuldade de interação social, entre outras implicações. Todos esses fatores acabam prejudicando o desenvol-
vimento individual, econômico e social no qual esse indivíduo está inserido (RAZZOUK, 2016). Depressão 
e Atenção Básica: Uma necessidade Segundo o plano de ação Global de Saúde Mental 2013-2020 da OMS 
confirma que os atendimentos à saúde mental devem ocorrer em centros comunitários de atenção à saúde. 
Visto que, o tratamento da depressão é considerado um desafio para a saúde pública. O atendimento por pro-
blemas depressivos, corresponde a 23,9% da população que usufrui da rede básica de atenção em saúde, a rede 
pública se destaca no atendimento em saúde mental. Os profissionais envolvidos no processo de tratamento 
dos pacientes devem ampliar suas áreas conhecimentos para a desenvoltura de projetos terapêuticos (MOTTA 
et al., 2017). Estimativas apontam que um trilhão de dólares da produtividade são perdidos anualmente por 
cauda da ansiedade e da depressão. Apesar das necessidades de se investir em tratamento de doenças mentais, 
somente 1% orçamentário da saúde em países de média e baixa rendas, são direcionados ao custeamento de 
saúde mental (RAZZOUK, 2016). Conclusão: Faz-se necessário se tratar da depressão na atenção básica, visto 
que, este é um local de assistência-prevenção, e visualizando casos no início, previne-se que este piore para 
outros estágios, evitando que essa problemática impacte o ser bio-psico-social-espiritual. 
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A PERCEPÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE
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Personalidade refere-se como o modo habitual de conduta de uma pessoa. O Transtorno de Personalidade, 
segundo Talles(1999), se difere das demais patologias devido aos conflitos inconscientes alterarem o ego, que 
passa a ter características especificas causando diminuição da flexibilidade egóica, através de uma formação 
reativa ao invés de ser reprimido. O conceito atual de borderline foi formulado pelo DMS-III (Manual Diag-
nósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais 3°), em 1980, deliberando que o Transtorno de Personalidade 
Borderline (TPB) deixa de ser uma acepção relativamente vaga de estados intermediários neurose-psicose, 
para ser um distúrbio especifico de personalidade, no qual comportamentos impulsivos, auto lesivos, senti-
mento de vazio interno e defesas egóicas muito primitivas seriam predominante. Alguns autores afirmam que 
os sintomas anunciados são instabilidade emocional, auto depreciação, insegurança, impulsividade e compro-
metimento das relações sociais. As causas e/ou fatores envolvidos são vários e abrange desde a predisposição 
genética até experiências emocionais precoces e fatores ambientais. Os critérios diagnósticos segundo a DSM-
-V (Manual Diagnósticos e Estatísticos de transtornos mentais 5° Ed. 2013) compreendem um padrão de ins-
tabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, e dos afetos e de impulsividade acentuada. O tratamento 
inclui psicoterapias e, em alguns casos, medicamentos. Acredita-se que a falta de informação referente ao TPB 
é um dos fatores agravantes, sendo necessário que os futuros enfermeiros estejam preparados, conhecendo 
mais o assunto, podendo assim mudar o conceito de patologia psiquiátrica. O trabalho objetiva identificar as 
referências que retratam o tema e a abordagem que apresentam sobre os mesmos. Foi realizada uma revisão de 
literatura utilizando o banco de dados da Scielo, a pesquisa bibliográfica inclui artigos originais, onde foram 
utilizados bibliografias que interpelassem sobre personalidade, saúde mental e em especifico ao transtorno 
de personalidade borderline, foram supridas as que não refletissem a temática abordada. O TPB surge como 
categoria diagnosticada no princípio da década de 50. Desde, então, o transtorno tem sido diagnosticado fre-
quentemente em adolescentes e adultos jovens, são mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil, notando um 
predomínio de 75% no gênero feminino. Ademais, o transtorno borderline tem sido estudado de forma cres-
cente, um levantamento no sistema medline de catalogação computadorizada de artigos médicos, revela, mas 
de 1.500 artigos publicados sobre o tema “transtorno de personalidade borderline”. O termo Borderline foi 
usado pela primeira vez em 1884 e desde então passou por diversos conceitos ao longo dos anos. O transtorno 
de personalidade borderline de acordo com o estudo é uma síndrome que afeta não somente o paciente, seja 
de forma física ou emocional, como também as pessoas que o cercam por apresentarem reações que possam 
afetar ou machucar outras pessoas.

Palavras chaves: Personalidade, Borderline, Sintomas

¹Acadêmicas de enfermagem, Instituto Esperança de Ensino Superior, eparintins97@gmail.com
²Enfermeira, Mestre em Saúde Coletiva. Docente, Instituto Esperança de Ensino Superior, andcavalc@gmail.com



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER45

A PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL DO LUTO VIVENCIADO POR FAMILIA-
RES DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EM CUIDADOS PALIATIVOS
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O Presente estudo aborda a temática luto familiar oncológico na perspectiva analítico-comportamental, sendo 
o luto um processo que remete o ser humano há aspectos próprios de sua vida como a ideia de finitude, pelo 
qual cada ser humano perpassa de forma diferente e de acordo com sua história de vida e suas vivências, bem 
como a dinâmica familiar e comportamental que se apresenta diante deste processo. De acordo com o Conse-
lho Federal de Psicologia - CFP (2007), denomina-se luto a reação a uma perda e representa assim uma reação 
natural humana, sendo necessário que haja o processo de ressignificação deste luto, pois é imprescindível o 
aparecimento do enlutamento, ou seja, o luto é um processo de abandono de esquemas conhecidos quanto de 
aprendizagem de novos esquemas no decorrer de sua ressignificação. Skinner (1953), considera que todo com-
portamento tem uma função, alguma circunstância para que se mantenha sua ocorrência em determinadas si-
tuações, para compreender a ocorrência deste comportamento é necessário olhar para a história do organismo 
que se comporta. Neste sentido, a presente pesquisa se propõe a discorrer sobre o luto familiar oncológico de 
pacientes em cuidados paliativos e quais os comportamentos públicos e privados emitidos pelos familiares do 
paciente oncológico sobre, bem como a concepção dos familiares à cerca da patologia, tratamento e interven-
ção que comportamentos são apresentados pela família do paciente oncológico ao longo do tratamento, assim 
como avaliar a qualidade de vida apresentada nesta relação com o processo saúde-doença por este familiar. A 
pesquisa tem como objetivo analisar as variáveis ambientais, psicológicas e comportamentais que influenciam 
no processo de Luto por morte vivenciado por familiares de pacientes oncológicos em cuidados paliativos. 
Este projeto caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica, no qual o tipo de estudo foi descritivo e explo-
ratório, de abordagem qualitativa. Verificou-se que o luto é um processo apresentado pelo familiar do paciente 
oncológico que se encontra em cuidados paliativos de forma singular, e que este enlutamento acontece de for-
ma singular apresentado dinamicamente por cada pessoa que compõe a família do paciente oncológico, mas 
a partir da relação de dependência entre eventos no qual o ambiente propicia a ressignificação ou o problema 
comportamental, ou seja, o luto apresentado a público em comportamentos de forma disfuncional. Portanto 
foi possível identificar os comportamentos que fazem referência aos sentimentos vivenciados neste processo, 
assim como verificar como o familiar se sente em relação ao diagnóstico desta patologia, buscando identificar 
como a autoestima deste familiar se apresenta diante do luto vivenciado, avaliando como o nível de qualidade 
de vida está sendo apresentada por este família.
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A PRÁTICA DE LEITURA E ESCRITA NO COTIDIANO ESCOLAR
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“O projeto interdisciplinar foi desenvolvido na Escola Municipal Frei Fabiano, no Bairro Caranazal tem como 
o tema “A prática de leitura e escrita no cotidiano escolar”. Este desenvolvido com os alunos do 2° ano da 
referida Escola, o qual buscou resgatar o interesse pela leitura e escrita em questão. Dessa forma a equipe 
proporcionou momentos de interação social, através de atividades lúdicas para promover a vontade pela lei-
tura, que ocasionou no processo de ensino e aprendizagem em função do aluno. Com o objetivo de incentivar 
as crianças a partir de contações de histórias e atividades ilustrada, proporcionou-se aos alunos uma roda de 
conversas para a contação de histórias e um debate sobre a historia da “ A menina que não gostava de ler” para 
conscientizar o mesmo a importância a leitura. Segundo Emilia Ferreiro(2001), a escrita da criança não resulta 
de simples cópia de um externo, mas é um processo de construção pessoal, sendo assim o docente deve sempre 
respeitar o processo de aprendizagem de cada aluno, nesse período de iniciação é natural que cada criança 
apresente dificuldades e recusem a aprender. Tendo como resultado fazer com que as crianças desenvolvam  
um desafio como um todo, mas não impossível de realizá-lo pois leva nós enquanto acadêmicos a vivenciar 
uma realidade até então desconhecida, pelo fato de lhe dar com crianças em processo de ensino-aprendizagem 
e a aprimorarem cada vez mas seus conhecimentos.
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A PSICOLOGIA DA MÚSICA COMO FATOR INFLUENCIADOR NO DESENVOLVIMENTO IN-
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O desenvolvimento infantil relaciona-se a um processo de transformações e análises interpretativas decorren-
tes ao longo da vida do sujeito e das múltiplas dimensões de seu funcionamento psicológico, sendo percebido 
de forma unida às práticas culturais e educativas, incluindo assim o processo de aprendizagem e revelando as 
experiências com base nas interações e especificidades de cada ser. Nessa perspectiva, a Psicologia sendo uma 
área abrangente e que agrega várias subáreas dentro de vários contextos, possibilita surgir a Psicologia da Mú-
sica, uma vez que consiste no estudo científico da percepção, cognição, emoção, sensação, habilidade motora 
e psicossocial do sujeito inserido em determinado seguimento associado à experiência musical, podendo deste 
modo integrar nas atividades e atribuições do Psicólogo (SANTOS, 2012). Esse contato com a musicalidade 
propicia às crianças capacidades fundamentais para o seu crescimento, interligando as sensações, percepções, 
cognições e emoções difundidas em determinado ambiente, expondo assim a importância da música para o 
desenvolvimento processual do cérebro, sendo imprescindível desde cedo na vida de cada uma (FERREIRA, 
2009). Ademais, a busca por uma variabilidade de experiências musicais adequa as crianças a estilos per-
ceptivos diversificados, sendo os ritmos voltados para a atenção, escolha ou sugestão de repetições, dentre 
outras formas. Outro fator influenciador é a linguagem na qual Simionato e Tourinho (2007) argumentam que 
a criança aprende música de uma forma sutil à que aprende na língua materna, ou seja, torna-se um processo 
gradual e sequencial passando primeiramente pela audição para assim chegar à fala. O presente estudo se 
propôs a averiguar a relação da Psicologia da Música como fator influenciador no desenvolvimento infantil, 
caraterizado como uma pesquisa bibliográfica, baseada no método descritivo, de abordagem qualitativa e 
exploratória. Sendo assim, constatou-se que a música pode apresentar fatores psicológicos influenciadores no 
desenvolvimento infantil, posto que outras pesquisas apresentaram resultados significativos através da musi-
calização proporcionando de tal modo o bem estar, a interação, a sociabilidade, o vínculo com seus cuidadores 
bem como a qualidade de vida desse ser em formação.

Palavras – chave: Desenvolvimento Infantil, Psicologia da Música, Fatores Psicológicos.
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A SAÚDE OCUPACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS ATUANTES NA CIDADE DE SANTARÉM- 
PA.
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Introdução: A segurança do trabalhador da saúde, assim como a satisfação em relação à função que desempe-
nha, está relacionado diretamente com o ambiente em que atuam, vários fatores podem levar ao aparecimento 
de distúrbios ocupacionais nesse público. Neste contexto vem ganhando destaque nos últimos anos a síndro-
me de Burnout e os profissionais da saúde não estão isentos desta realidade. Objetivo: Esta pesquisa buscou 
investigar a ocorrência da síndrome de Burnout e estimar a qualidade de vida e de queixas osteomusculares 
em fisioterapeutas que trabalham no município de Santarém/PA. Metodologia: Tratou-se de um estudo trans-
versal, com fisioterapeutas (n=32), utilizou os questionários Maslach Burnout Inventory (MBI), WHOQOL-
-BREF, Nórdico de Sintomas Osteomusculares (QNSO) e o Questionário Sócio demográfico e ocupacional. A 
pesquisa foi desenvolvida no Hospital Municipal de Santarém (HMS), Hospital Regional do Baixo Amazonas 
(HRBA), Unidade de Referência Especializada em Saúde (URES) e clínicas privadas de Fisioterapia do mu-
nicípio de Santarém-PA. Resultados: O estudo observou que a maioria da amostra pesquisada foi formada por 
mulheres 63%. Ressaltando-se que todos os profissionais relataram atender acima de seis pacientes e 25% da 
amostra relatou atender acima de 20 pacientes por dia, bem como 37% dos fisioterapeutas estudados conside-
raram a profissão estressante. Todos os participantes do estudo apresentaram a possibilidade de desenvolver a 
síndrome de Burnout, bem como mais de 50% da amostra manifestando a síndrome em fase inicial e 35% em 
fase instalada. Nos aspectos osteomusculares notou-se que as regiões cervical, dorsal e lombar foram as mais 
relatadas (nos últimos sete dias e doze meses). Em relação a qualidade de vida A pesquisa observou que 72% 
da amostra classificaram sua qualidade de vida como boa e muito boa, no que se refere aos domínios do ques-
tionário WHOQOL-Bref, o estudo apontou como regular a qualidade de vida dos indivíduos estudados para 
os domínios Físico, Psicológico e Meio Ambiente, referindo apenas o domínio que envolve relações sociais 
com classificação boa. Conclusão: Houve a prevalência das mulheres na amostra, os relatos de atendimento 
foram de acima de 20 pacientes por dia e uma quantidade significativa dos fisioterapeutas estudados conside-
ram a profissão estressante. Houve um elevado índice de síndrome de Burnout em fase inicial, um índice de 
qualidade de vida regular e acometimentos osteomusculares. Sugere-se ainda, pesquisas quanto a associação 
entre os fatores apresentados e o aparecimento da síndrome de Burnout.  
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ABUSO SEXUAL INFANTIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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O abuso sexual infantil é um fato real em nossa sociedade e é mais comum do que se possa imaginar, as 
estatísticas demonstram que este tipo de violência teve um grande crescimento, ocorre numa grande escala 
dentro da própria família, o que faz muitas vezes com que as crianças permaneçam em silencio com o intuito 
de preservar a família. O abuso sexual infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual 
na qual não compreende completamente, já que não está preparada em termos de seu desenvolvimento. Não 
entendendo a situação, a criança, por conseguinte, torna-se incapaz de informar seu consentimento. O abuso 
compreende atos que violam leis ou tabus sociais em uma determinada sociedade, e é evidenciado pela ativi-
dade entre uma criança com um adulto ou entre uma criança com outra criança ou adolescente que pela idade 
ou nível de desenvolvimento está em uma relação de responsabilidade, confiança ou poder com a criança 
abusada. O presente estudo tem como objetivo contextualizar segundo a literatura científica características do 
abuso sexual infantil. Utilizou-se como procedimentos metodológicos uma pesquisa bibliográfica e descritiva. 
Nos resultados identificou-se que qualquer ato que pretende gratificar ou satisfazer as necessidades sexuais de 
outra pessoa, incluindo indução ou coerção de uma criança para engajar-se em qualquer atividade sexual ile-
gal, pode incluir também práticas com caráter de exploração, como uso de crianças em prostituição, o uso de 
crianças em atividades e materiais pornográficos, assim como quaisquer outras práticas sexuais. Uma caracte-
rística particular dessa forma de violência, também conhecida como incesto, é a dependência afetiva e o laço 
de confiança existente entre vítima e abusador, gerando sentimentos contraditórios na criança e a codificação 
da atitude incesto gênica, que se torna um segredo permanente no seio da família. O abuso sexual intrafamiliar 
pode implicar em uma desestruturação de toda a organização social e psíquica da família. Conclui-se que é 
preciso extrapolar os olhares e saberes fragmentados, uma vez que a questão é atravessada por diversas ime-
diaticidades, exige-se que os profissionais compreendam a importância de tratar de um fenômeno que envolve 
múltiplas determinações, nem sempre tão aparentes ou perceptíveis, dentre as quais é possível assinalar a 
vulnerabilidade socioeconômica e cultural que se faz presente na maior parte do contexto das vítimas e suas 
famílias.
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ACOMETIMENTO ORAL E PULMONAR POR PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS: RELA-
TO DE CASO
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A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica endêmica com maior interesse para países da América La-
tina, originada a partir do fungo termo-dimórfico paracoccidioides brasiliensis. Apresenta uma distribuição 
variada, havendo áreas de baixa e alta endemicidade. Nos adultos a forma crônica é predominante, em crianças 
e adolescentes apresenta-se na forma aguda ou subaguda. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de para-
coccidioidomicose oral e pulmonar e realizar uma breve revisão da literatura sobre o assunto, utilizando como 
metodologia, a pesquisa sobre o tema em artigos científicos e livros específicos da área odontológica. Quando 
a paracoccidioidomicose não é diagnosticada e tratada precocemente, pode levar a formas graves e letais com 
acometimento nos pulmões, tegumento, gânglios, baço, fígado e órgãos linfoides do tubo digestivo. O fator de 
risco para infecção com esse fungo está diretamente relacionada com o manejo do solo contaminado. Entre-
tanto, há casos associados com a infecção pelo vírus HIV, neoplasias e, raramente, pacientes transplantados.                                                                                                                   
O diagnóstico da paracoccidioidomicose é através da identificação do fungo P. brasiliensis em exames a 
fresco, escarro ou outro espécime clínico. O tratamento deve incluir medidas de suporte às alterações clínicas 
associadas ao envolvimento de diferentes órgãos pela micose. O agente causador da paracoccidioidomicose é 
sensível à maior parte das drogas antifúngicas, podendo ser utilizado vários tipos de antifúngicos na ação te-
rapêutica. O caso do presente estudo, se refere à um paciente, sexo masculino, agricultor, 70 anos, que buscou 
atendimento na clínica Odontológica da Fundação Esperança queixando-se de uma lesão na boca que impedia 
a alimentação. O paciente relatou ainda ter pedido 18 kg nos últimos três meses e muita fadiga para realizar 
suas funções diárias. O exame clínico evidenciou lesão oral com 6 meses de evolução, aspecto moriforme, 
sangrante, acometendo assoalho bucal e região anterior do dorso lingual. O paciente realizou inicialmente uma 
radiografia panorâmica e um raio X de tórax para melhor avaliação. A radiografia panorâmica não mostrou 
alteração, entretanto o raio X de tórax demonstrava opacidades com padrão reticulo nodular esparsas difusa-
mente por ambos os pulmões, sugerindo infecção fúngica. Em seguida foi realizada uma biópsia incisional 
para análise da lesão oral. O resultado histopatológico confirmou o diagnóstico de paracoccidioidomicose. O 
paciente foi encaminhado ao serviço de infectologia do Hospital Municipal de Santarém, onde se encontra em 
tratamento com antifúngicos atualmente. A paracoccidioidomicose acomete principalmente as pessoas que 
trabalham diretamente com o solo, geralmente em áreas rurais, o que ocasiona maior dificuldade para o diag-
nóstico e tratamento precoce, pois são regiões afastadas dos centros urbanos, muitas vezes sem estrutura para 
atender esses indivíduos. Apesar de pouco comum na nossa região, devemos reconhecer suas manifestações 
clínicas para que esses pacientes sejam manejados de forma adequada.
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ALEGRIA, BEM ESTAR E ONCOLOGIA CAMINHAM JUNTOS: ABORDANDO HIGIENE DO 
AMBIENTE
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Introdução:A criança hospitalizada para tratamento oncológico convive com uma série de restrições impostas 
pelo quadro clínico do qual padece, complementadas com a tensão que lhe causa a gravidade da doença e tam-
bém a rotina hospitalar. As atividades lúdicas aparecem como importante estratégia de confronto a essas con-
dições, propiciando um ambiente menos traumatizante e mais humanizado, podendo promover, assim, a saúde 
e o bem-estar da criança em tais condições e, também, de sua família.(MONTEIRO, 2014; MOTTA, et al., 
2011). Assim, Pessini e Bertachini (p.4, 2004), afirmam que: “Humanizar o cuidar é dar qualidade à relação 
profissional da saúde-paciente. É acolher as angústias do ser humano diante da fragilidade de corpo, mente e 
espírito. Objetivos: deste projeto é proporcionar atividades lúdicas que desenvolva alegria, bem estar às crian-
ças em atendimento no ambulatório de oncologia. Caminhos metodológicos: O projeto de extensão está sendo 
desenvolvido no Hospital Regional do Baixo Amazonas situado na Avenida Sergio Henn, Nº1100 Bairro 
Diamantino CEP: 68025-000 Santarém/Pará- Brasil por 1ano com encontro a cada 1 vez ao mês, trabalhando 
com cerca de 30 crianças com faixa etária de 3 a 12 anos, que estão em tratamento oncológico no hospital. Re-
sultados: Os resultados foram positivos para a primeira intervenção, proporcionando um ambiente agradável 
e informações sobre higiene do ambiente, através de atividades lúdicas promover o bem estar das crianças. 
Conclusão: O projeto tem uma importante relevância, para proporcionar alegria e bem estar às crianças e seus 
familiares, atendidas no ambulatório de oncologia. O que foi percebido na primeira ação desenvolva. 
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ANALISE DA GLICEMIA CAPILAR E INSERÇÃO DE MÉTODOS EDUCATIVOS NA PREVEN-
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Resumo: o diabetes é uma das principais doenças que atinge a sociedade atualmente. Não possui cura e po-
dem atingir pessoas de ambos os gêneros, de todas as idades e classes sociais. Sendo assim, a importância 
em saber detalhes sobre essa doença se faz cada vez mais necessário, pois seu impacto está sendo cada vez 
mais evidenciado. É estimado que o Brasil passe da 8ª posição, com prevalência de 4,6%, em 2000, para a 6ª 
posição, 11,3%, em 2030. Os fatores de risco pertinentes aos hábitos alimentares e modo de vida da população 
estão adjuntos a este desenvolvimento favorecendo o aumento de diabetes globalmente. Este estudo tem como 
objetivo verificar a glicemia capilar e informar quanto à importância da alimentação na prevenção e tratamen-
to do diabetes. A intervenção ocorreu no mês de maio de 2015, este teve como público alvo frequentadores 
do parque da cidade do bairro Aeroporto Velho na cidade de Santarém, estado do Pará, no qual participaram 
103 pessoas de idade variadas, foi realizada através de uma palestra interativa, utilizando panfletos com a 
abordagem sobre diabetes de forma ilustrativa enfatizando os tipos de diabetes, consequências, sintomas e 
prevenções. Os resultados foram separados em dois grupos A e B, no qual o grupo A estavam as pessoas de 
20 a 49 anos e o grupo B apresentavam pessoas com a idade acima de 50 anos. Através das análises dos dados 
obtivemos os resultados que o grupo A apresentou 45% taxa normal e 55% taxa acima do valor de referência 
e o grupo B 65% taxa acima da normalidade do valor de referência e 35% taxa normal. Podemos afirmar que 
o objetivo foi efetivado, ressaltando que o diabetes é uma patologia que vem afetando a população mundial 
de modo preocupante, em escala crescente, tornando-se um sério problema de saúde pública, impactando nos 
serviços de saúde, e está fortemente relacionado com o excesso de peso e o sedentarismo.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DO SÊMEN DOS PACIENTES AVALIADOS COM INFERTILIDADE 
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ÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015 A JULHO DE 2016

Wesley Queiroz Muniz1

1Valéria Da Silva Campos1

Vivian Cassia T. C. Nahon1

Leonardo Santos Da Silva1

David A. F. de Almeida Filho1

Introdução: O espermograma é essencial para a avaliação da infertilidade conjugal. Os critérios de como o sêmen deve 
ser avaliado foram elaborados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que em 2010 publicou novos parâmetros 
de normalidade, o que gerou muitos questionamentos, principalmente por não levar em consideração o perfil regional 
dos pacientes. Referencial teórico: A reprodução e o desejo de criar família é uma das necessidades naturais dos seres 
humanos e um dos pilares mais importantes da vida social, pois uma boa capacidade reprodutora mede a aptidão de 
uma espécie para sobreviver. A infertilidade atinge aproximadamente 8 a 15% dos casais independente dos fatores 
socioeconômicos ou culturais e pode ser definida como a inabilidade de um casal sexualmente ativo, sem a utilização 
de métodos contraceptivos, de estabelecer gravidez dentro de um ano, período no qual por volta de 90% dos casais 
conseguem. A análise seminal é um importante instrumento de auxílio para os especialistas da área, que ao utilizarem 
os dados deste exame em conjunto com a clínica, exame físico, função hormonal e fatores genéticos do paciente podem 
avaliar de forma mais apropriada a fertilidade do homem. Objetivo: O estudo teve por objetivo fazer uma análise da 
qualidade do sêmen dos pacientes que não conseguiram estabelecer uma gravidez em mais de doze meses de relações 
sexuais regulares e sem uso de contraceptivos. Esses achados foram correlacionados com o perfil etário dos homens que 
realizaram o exame e a literatura. Métodos: O estudo seguiu o método transversal e prospectivo de análise de dados 
dos espermogramas de 179 pacientes no período de janeiro de 2015 a julho de 2016 em dois laboratórios privados, em 
Santarém-PA. Resultados: Verificando os 179 exames dos pacientes observa-se que a faixa etária de homens que mais 
realizaram o espermograma situa-se entre 28 e 38 anos, correspondendo a 54% (n=96) do total. A morfologia teve uma 
diminuição no padrão de normalidade variando nos dois extremos de idade com uma média de 9,52% entre 17 – 27 anos 
para 6,65% entre 50 – 60 anos; da mesma forma a motilidade diminuiu com o passar da idade sendo mais elevada nas 
faixas etárias mais jovens entre 17-27 anos, com uma média de 50,3% e menor entre 50-60 anos, com uma média de 
25,8%. Observou-se também que na concentração por mililitro houve um declínio do percentual de normalidade com o 
envelhecimento, sendo 85% normais entre 17 e 27 anos e 50% normais entre 50-60 anos. Entretanto, o contrário ocorreu 
com a azoospermia, encontrada com uma maior frequência com o aumentar da idade, 5,70% entre 17 – 27 e 25% entre 
50 – 60 anos. Ao ser selecionado três principais parâmetros, a concentração de espermatozoides por ml, a motilidade 
progressiva e a morfologia, os pacientes entre os 17 e 27 anos tiveram um percentual maior de normalidade, 68,58% 
enquanto que a faixa de idade entre 50 e 60 anos apenas 50% eram normais. Conclusão: Os achados desse trabalho 
mostrou o perfil do espermograma dos homens que fizeram investigação para infertilidade evidenciando o padrão local 
de normalidade e alterações dos pacientes na cidade de Santarém-PA, além de mostrar que a qualidade do espermograma 
tem seus parâmetros progressivamente alterados com e envelhecimento masculino como descrito na literatura especia-
lizada.

Palavras chaves: Espermograma, Infertilidade, Reprodução. Orgão financiador: autores

1UEPA – SANTARÉM; Email: wesley@uromedstm.com.br



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER54

ANÁLISE DO GED (GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS) PARA AMBIEN-
TES EMPRESARIAIS E ACADÊMICOS
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Conforme o aumento da circulação de informações no ambiente empresarial/educacional e o crescimento 
das organizações/instituições, exponencialmente um grande volume de arquivos precisou ser guardado nos 
armários, arquivos estes que são na maioria das vezes papeis em escrita manual ou impressos, gerando várias 
problemáticas quanto ao armazenamento de documentos físicos. Através disto foi criado o GED - Sistema de 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos que é uma tecnologia que se baseia em gerar, controlar, armazenar, 
compartilhar e recuperar informações de maneira eletrônica. Segundo Musafir (2001) o armazenamento, o 
gerenciamento e a recuperação de toda essa massa de informação de forma ágil e segura é um grande desafio 
[...] qualquer método que possa reduzir o volume de papel e ao mesmo tempo simplificar as tarefas envolvidas 
em sua manipulação trará, sem dúvida, um aumento substancial à produtividade e rentabilidade [...]. Seguindo 
este preceito, o objetivo deste estudo consiste em fazer uso de uma ferramenta GED específica com o intuito 
de comprovar sua funcionalidade e benefícios no ambiente em que ela é aplicada. No que se refere a metodo-
logia, a pesquisa foi bibliográfica onde houve uma coleta de aplicações de GED em alguns locais do Brasil, 
de campo testado em computadores pessoais de residências e na Instituição de Ensino Superior Esperança - 
IESPES e experimental utilizando um software proprietário denominado GED na versão 2.1.65 desenvolvido 
pela Instasoft Tecnologia e Sistemas com disponibilidade de uso gratuito por 7 (sete) dias. Como resultado, 
foi importante que mesmo sendo uma versão para testes o software GED apresentou praticamente todas as 
funções que fazem parte da versão completa, reconhecendo os recursos da digitalização de documentos físicos 
por scanner e jogando-os dentro do banco de dados organizado do programa, além disso, ele faz reconheci-
mento óptico de caracteres – OCR que é muito vantajoso caso o usuário precise não apenas do documento 
digitalizado, mas também editar um novo documento através daquele e por fim se mostrou eficiente caso à 
empresa ou instituição venha a utilizar o software em rede, precisando que um servidor fique responsável por 
acumular todos os arquivos em um único local e disponível para todos os clientes, claro, criando níveis de 
acesso. Assim a aplicação desta ferramenta em qualquer ambiente e principalmente nas áreas que desenvol-
vem suas atividades utilizando papeis aumenta consideravelmente a rentabilidade e a produtividade, então é 
de grande ajuda que seja apresentado às organizações e instituições estas alternativas quanto ao modo como 
ela deve guardar suas informações.

Palavras-chave: GED, arquivos, informação. 
Órgão Financiador: Fundação Esperança – IESPES.
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ANÁLISE DOS CASOS DE HANSENÍASE EM MENORES DE 15 ANOS NOTIFICADOS EM SAN-
TARÉM-PA

Andreia Carvalho1

Patrícia Sousa¹
Lúcio Meireles² 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae. (OMS, 2015). 
Apresenta múltiplas formas, as quais manifestam-se por diferentes tipos de lesões na pele. A característica 
mais importante dessas lesões é a diminuição da sensibilidade nas mesmas, devido ao acometimento de ter-
minações nervosas livres ou troncos nervosos. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de 
indivíduos, no entanto poucos adoecem. Segundo Ministério da Saúde (2016) o alto potencial incapacitante 
da hanseníase está diretamente relacionado ao poder imunogênico do M. leprae. A melhoria das condições de 
vida e o avanço do conhecimento científico modificaram o quadro da hanseníase, que há mais de 20 anos têm 
tratamento e cura. No Brasil, no período de 2007 a 2011, uma média de 37.000 casos novos foram detecta-
dos a cada ano, sendo 7% deles em menores de 15 anos. Segundo Ministério da Saúde (2015) a hanseníase é 
transmitida principalmente pelas vias respiratórias superiores de pacientes multibacilares (MB) não tratados 
(virchowiano e dimorfo) enquanto que os doentes – paucibacilares (PB), indeterminado e tuberculóide  apre-
sentam baixa carga do bacilo. Com isso tem-se como objetivo dessa pesquisa identificar a quantidade de casos 
de Hanseníase em menores de 15 anos notificados em Santarém entre os anos de 2003 a 2013. Trata-se de uma 
pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectiva onde utilizou-se a base de dados do SINAN e da SESPA para 
abstrairem-se os dados de 2003 a 2013 e consequentemente os dados foram tabelados no Excel para serem 
realizadas as análises descritivas da doença. Chegou-se a um total de 40 casos de Hanseníase em menores 
de 15 anos no município de Santarém-PA, dos quais 16 no sexo Feminino (40%) e 24 casos (60%) no sexo 
masculino, com relação à classificação operacional MB (62,5%) e PB (37,5%), em relação a forma clinica, 
a Indeterminada(17,5%), T (20%), D (35%) e V( 27,5%). Portanto é evidente a importância da busca ativa 
e detecção precoce de casos na comunidade com o intuito de diagnosticar casos o mais precoce, visto que a 
ocorrência de casos em menores de 15 anos reflete o diagnostico tardio e a proliferação do bacilo no ambiente.

Palavras chaves: Hanseníase, Menores de 15 anos, Busca Ativa, SINAN.
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ANÁLISE DOS EFEITOS NOCIVOS DO TABAGISMO PASSIVO EM RATOS

Adalberto Macieira da Silva Júnior1

1Camila Guimarães da Conceição2

Jéssica Mota Ferreira3

Andrew Mairom Nogueira Pereira4 
Arimar Chagas de Almeida5

Introdução: Um dos grandes problemas da Saúde Pública nos últimos tempos é o tabagismo, calcula-se que 
cerca de dois bilhões de pessoas, ou seja, um terço da população mundial adulta sejam fumantes. Referencial 
teórico: É de grande relevância a atenção das pessoas para esta situação, pois a inalação diariamente destes 
gases tóxicos que estão sendo liberados na fumaça do tabaco e outros poluentes causam sérios danos à saú-
de da população podendo levar ao óbito com o tempo. Objetivos: A pesquisa teve como finalidade analisar 
os efeitos nocivos do cigarro em ratos através da exposição passiva em um dispositivo adaptado analisando 
os parâmetros bioquímicos hepáticos e os níveis de carboxihemoglobina. Metodologia: Foram utilizados 12 
(doze) ratos da linhagem Wistar, divididos em três grupos experimentais: Controle, Grupo 1 e Grupo 2, onde 
os animais do grupo 1 e 2 foram acomodados no dispositivo e expostos a fumaça por um período de 52 dias 
com intervalo de tempos diferentes. Os animais do grupo 1 e 2 ficaram expostos 30min/dia por uma semana 
para adaptar os ratos ao experimento. Após esse período de adaptação, os animais do grupo 1 foram colocados 
à exposição da fumaça durante 15 dias 1hora/dia,  com +15 dias o tempo foi de 2 horas/dia, +15 dias 3 horas/
dia, os animais do Grupo 2 nos primeiros 15 dias inalaram a fumaça 2 horas/dia, com +15 dias o tempo foi 
de 3 horas/dia e nos últimos 15 dias 4 horas/dia. No intervalo de 15 em 15 dias os animais foram submetidos 
à coleta sanguínea para a dosagem das enzimas hepáticas AST e ALT. Ao final do período de exposição foi 
determinado os níveis de carboxihemoglobina (CoHb) no sangue dos animais. Resultados: Podemos observar 
que houve um aumento significativo nos níveis de AST: Grupo 1 (231 ± 14,03 U/L), Grupo 2 (261,6 ± 12,07 
U/L) comparados ao Grupo Controle (122,4 ± 3,480 U/L); ALT: Grupo 1 (87,58 ± 1,228 U/L), Grupo 2 (92,33 
± 1,781 U/L) comparados com o Grupo Controle (62,08 ± 5,512 U/L); Carboxihemoglobina: Grupo 1 (3,250 
± 0,1848 %), Grupo 2 (4,075 ± 0,1750 %) quando relacionado ao Grupo controle (0,8500 ± 0,0866 %). Con-
clusão: Estes resultados demostram que a inalação da fumaça do cigarro alterou significativamente os níveis 
das enzimas hepáticas e da carboxihemoglobina nos animais, diante disto foi evidenciado que a exposição a 
fumaça do cigarro exerce um importante influencia na liberação das enzimas aminotransferase, indicando a 
ocorrência de uma lesão hepática, além de promover uma maior afinidade da hemoglobina com o monóxido 
de carbono promovendo hipóxia.

Palavra-chave: Exposição à fumaça, enzimas hepáticas, carboxihemoglobina.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE CRIANÇAS COM ANEMIA FALCIFORME NO BRASIL

Viviane Feijó Viana 1

1Kelly Moreira 1

Hirlene Santos 2

A anemia falciforme é uma doença hereditária monogênica com prevalência maior em afrodescendentes, 
sendo a mais comum no Brasil. Sua caracterização se dá pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, 
tornando-os semelhantes a uma foice, por isso o nome anemia falciforme. É uma doença crônica, tratável, po-
rém, incurável e precisa ser diagnosticada o mais precoce possível, além de ser um problema de saúde pública, 
em consequência de sua morbimortalidade. O Governo Federal, dando importância para a epidemiologia da 
doença, criou dois programas, “Programa Anemia Falciforme” (PAF), em 1996 e o “Programa Nacional de 
Triagem Neonatal” (PNTN), em 2001, pela Portaria GM/MS n° 822/01. Com a finalidade de detectar precoce-
mente a doença, através do teste do pezinho, o qual deve ser realizado em todos os recém-nascidos brasileiros, 
no 3º e o 5º dia de vida. O tratamento é necessário e como consequência o aumento de sobrevidas destas crian-
ças. O objetivo da pesquisa é analisar o perfil epidemiológico de crianças com anemia falciforme no Brasil. 
Trata-se de uma pesquisa de dados com levantamento secundário para mostrar a incidência de crianças com 
Anemia Falciforme no Brasil. Utilizou-se a base do Ministério da Saúde de 2000 a 2010. Com base nos dados 
produzidos pelo PNTN sabe-se que, a cada mil crianças nascidas vivas no país, uma tem a doença falcifor-
me, estimando-se o nascimento de cerca de 3.000 crianças por ano com doença falciforme e de 180.000 com 
traço falciforme. Até então, diversos estudos estimavam uma prevalência média de 2% de traço falciforme na 
população geral e de 6% a 10% entre as raças negras e pardas, de modo que se confirmava a predominância 
na população negra. Em virtude do que foi mencionado, observou-se que a anemia falciforme é uma doença 
crônica com prevalência em pessoas negras e que o teste do pezinho é essencial nos primeiros dias de vida, 
pois os resultados extraídos serão de grande importância tanto para o recém-nascido, como para uma assis-
tência humanizada, uma vez que a doença falciforme é um problema de saúde pública e precisa ser detectada 
para gerar parâmetros epidemiológicos municipais, estaduais e a nível nacional.

Palavras Chaves: Anemia Falciforme, criança, população negra.
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ANÁLISE MACROSCÓPICA DA LESÃO CUTÂNEA TRATADOS COM A POMADA A BASE DE 
JUCÁCAESALPINIA FÉRREA
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As lesões de pele são muito frequentes e de diferentes causas, é interessante diversificar as opções de tra-
tamento para cada situação e cada tipo de lesão. Diante disso, emprego de produtos medicinais de origem 
natural vem surgindo como alternativa, pelos menores custos, atrelados às tradições culturais e à busca por 
medicamentos com menores efeitos adversos. O jucá (Caesalpinia ferrea) é um exemplo bastante utilizado na 
medicina popular para tratamento de distúrbios da cicatrização. As análises fitoquímicas do Jucá (Caesalpinia 
ferrea) revelam a presença de saponinas, ácidos orgânicos, açúcares redutores, fenóis, taninos e antraquino-
nas; que por sua fez são substâncias bioativas responsáveis pelos efeitos farmacológicos, tais como efeitos 
analgésicos, antissépticos e cicatrizantes. Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar ma-
croscopicamente a ferida aberta em camundongos da linhagem Wistar tratados com a pomada a base de Jucá 
(Caesalpinia ferrea), analisando os aspectos de Sangramento da ferida, Formação de crosta total, Formação 
de crosta parcial, Formação de secreção purulenta, Epitelização da ferida e Crescimento de pelos.Para a pro-
dução da Pomada à base de Jucá (Caesalpinia ferrea) foi utilizado extrato seco, obtido a partir de um extrato 
hidroalcóolico de 350 g de favas do Jucá, e incorporado ao Creme base Loção não-ionica e Propilenoglicol, na 
proporção de 10%. Foram utilizados 10 animais divididos em dois grupos, um grupo tratado com a Pomada 
de Jucá e outro sem nenhum tratamento, os animais foram avaliados diariamente por 15 dias.O grupo sem tra-
tamento apresentou sangramento do ferimento moderado, formação de crosta total fraca, formação de crosta 
parcial moderada, secreção purulenta fraca, epitelização da feria fraca e crescimento de pelo fraco, enquanto 
que o grupo tratado com a Pomada de Jucá apresentou sangramento do ferimento fraco, formação de crosta 
total moderada, formação de crosta parcial intensa, secreção purulenta ausente, epitelização da feria intensa e 
crescimento de pelo moderado. Esses achados revelam um efeito cicatrizante da Pomada de Jucá (Caesalpinia 
ferrea),em relação ao grupo controle a epitelização da ferida foi fraca e o grupo tratado com a pomada se so-
bressai, pois a epitelização é moderada no grupo com tratamento onde houve a ausência de secreção purulenta, 
já no grupo controle houve a presença de secreção, esses achados estão de acordo com o estudo de  Oliveira 
(2008). Concluímos que as feridas tratadas com a pomada de Jucá (Caesalpinia ferrea), evoluíram bem durante 
o tratamento, não apresentando sangramento, infecções ou reações inflamatórias.Com tudo, estudos histopato-
lógicos aprofundados devem ser realizados para saber o grau de cicatrização em nível tecidual.
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS MÃOS ANTES E APÓS HIGIENIZAÇÃO

Aylla Cristina Sousa Ribeiro¹
1Lorena Iara Mota de Leão¹

Solange Maria de Azevedo Gomes²

Microrganismos com capacidade de desencadear processos patológicos estão presentes no meio ambiente 
e, consequentemente, na flora transitória, sendo um meio de transmissão direta para outro indivíduo. Nessa 
perspectiva, a higienização das mãos é fundamental como ferramenta no controle de infecções. Este estudo 
teve como objetivo analisar e descrever a microbiota das mãos antes e após a higienização com água e sabão 
e solução alcóolica. Foram colhidas 3 amostras das mãos dos acadêmicos do 3º semestre de Enfermagem do 
Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES) no dia 16 de março de 2017. Os materiais utilizados foram: 
gaze estéril, água, sabão, placa de Petri, álcool 70% e Agar Muller Hinton. Inicialmente, a placa de Petri foi 
dividida em 3 setores e neles foi acrescentado Agar Muller Hinton. Cada placa foi identificada com o nome de 
um voluntário. A primeira etapa consistiu no contato do dedo indicador direito não higienizado com o setor 1 
da placa. Após isso, foi realizada a higienização das mãos com água e sabão. Com as mãos já higienizadas foi 
feita assepsia do dedo indicador direito com gaze estéril e repetiu-se o processo anterior, coletando-se a amos-
tra no setor 2. Então, novamente foi feita a higienização das mãos. A gaze estéril foi embebida em álcool 70% 
e friccionada no dedo indicador direito. Por fim, a amostra foi coletada no setor 3. Como resultados, pode-se 
observar presença de microrganismos no setor 1, no qual foi colhida amostra das mãos sem higienização. No 
setor 2, o crescimento de microrganismos foi menor em relação ao setor 1, após as mãos já terem sido lavadas 
com água e sabão. Já o setor 3 estava livre de microrganismos; constatando-se, assim, a eficácia da higieniza-
ção das mãos com água e sabão associados ao uso de álcool 70%. A partir do estudo, pode-se fazer uma com-
paração entre os efeitos da higienização unicamente com água e sabão em relação ao uso adicional de solução 
alcóolica. Concluiu-se que, mesmo após a higienização das mãos com água e sabão, ainda houve proliferação 
bacteriana; porém, em menor quantidade quando comparado à ausência de higienização. Por outro lado, após 
ter sido utilizado álcool 70% ao fim da lavagem com água e sabão não houve qualquer indício de colônias 
bacteriológicas; confirmando o efeito positivo da higienização das mãos bem como o efeito microbicida do 
álcool e sua importância para a prevenção e controle de infecções em serviços de saúde.
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AS DIFERENTES APRESENTAÇÕES DE  CRISES EPILÉTICAS 
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A etiologia da epilepsia teve diversas atribuições na Antiguidade e na Idade Média, sendo reconhecida pela 
primeira vez como doença do cérebro por Hipócrates a partir de 1889 que verificou em exames pós-morte a 
associação entre lesão de córtex frontal e crises convulsivas motoras focais. Uma crise epilética é definida 
como um distúrbio paroxístico da atividade elétrica cerebral causada por descargas súbitas excessivas e hiper-
sincrônicas dos neurônios, quando acomete o sistema motor de forma generalizada é denominada convulsão 
na qual ocorre a contratura dos músculos involuntariamente é uma doença crônica que na maioria dos casos não 
tem cura mas tem tratamento. São classificadas em: crise parcial simples, crise parcial complexa, crise pacial 
secundariamente generalizada, crise generalizada e crise tônico clônicas de acordo com Regula Sus. Para efe-
tuar a escolha do tratamento mais adequado e útil as crises são classificadas em sintomáticas agudas, remotas, 
encefalopatias progressivas ou idiopáticas além da convulsão febril. Representa a manifestação neurológica 
mais frequente nos departamentos de emergência, correspondendo cerca de 1-5% dos atendimentos, excluindo 
se trauma. A aura designa a sensação que ocorre no inicio da crise convulsiva. É o conjunto de manifestações, 
habitualmente subjetivas, que precedem a chegada de uma crise de epilepsia e fornecem informações precisas 
sobre a localização da lesão nos hemisférios cerebrais (LAROUSSE, 2002). Durante as crises mais prolonga-
das, existe a possibilidade de ocorrer alterações no fluxo sanguíneo cerebral decorrentes do próprio fenômeno 
epilético ou até mesmo das drogas utilizadas na terapêutica, o que associado a despolarização e gasto exces-
sivo de ATP, pode facilitar a lesão neuronal. Objetivando evidenciar a importância do enfermeiro reconhecer 
as diferentes apresentações  de crises epiléticas é substancial por conta da conduta que deverá ser tomada 
diante de um paciente que apresenta convulsões. Foi realizada uma revisão de literatura utilizando o banco de 
dados, Scielo e Google Acadêmico, buscando referências que abordassem sobre o olhar dos enfermeiros ao 
paciente com epilepsia, abordagem ao paciente convulsivo, com ênfase aos tipos de apresentações das crises, 
foram excluídas aquelas que não contemplasse a temática envolvida, a pesquisa bibliográfica incluiu artigos 
originais, artigos de revisão e diretrizes escritos na língua portuguesa. O portador de epilepsia apresenta muito 
impacto na integridade mental e social do que até mesmo na saúde física relacionada a outras doenças crôni-
cas, Devem ser seguidos alguns critérios, como diagnóstico preciso das crises epiléticas para a melhor escolha 
das drogas antiepiléticas, fortalecimento da adereência ao tratamento, doses adequadas respeitando horários 
regulares. Segundo Salgado (2003), pessoas com epilepsia generalizam seus sentimentos de falta de controle 
durante a crise para outros aspectos de sua vida, e desenvolvem uma expectativa de que certas experiências 
estão além de seu controle. Podendo assim estar associado a psicoses e principalmente depressão e dificuldade 
de ajustamento psicossocial.
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ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DE SAÚDE DO TRABALHADOR

Claudia Ariane Batista pereira1
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A Enfermagem do Trabalho surge quando as primeiras leis de acidente do trabalho se originaram na Alemanha, 
em 1884, estendendo-se logo a vários países da Europa, até chegar ao Brasil por meio do Decreto legislativo 
nº.3.724 de 15 de janeiro de 1919. Inicialmente a assistência de enfermagem do trabalho era vista mais como 
atendimento emergencial na empresa, o que não foi muito valorizado. Contudo, o espaço para o desempenho 
profissional, principalmente do enfermeiro do trabalho está se ampliando a cada dia, seja na assistência direta 
aos trabalhadores e familiares ou no desempenho de funções administrativas, educacionais, de integração ou 
de pesquisa. Sabe – se, que o cenário atual da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST) 
visa, sobretudo, “a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador”. De acordo com 
Nascimento (2012, p. 689), o serviço da enfermagem no processo de saúde do trabalhador é o conjunto de me-
didas que versam sobre condições ergonômicas, físicas e biológicas, visando à garantia do trabalhador contra 
riscos inerentes às suas atividades, sempre agindo de forma preventiva buscando segurança nas atividades e 
qualidade de vida. Tendo por objetivo, contribuir através de técnicas, promoção das campanhas de saúde ocu-
pacional, implantação de projetos, identificação de problemas que agrega o trabalhador, além de ações educa-
tivas e administrativas que envolvem proteção contra agentes químicos, físicos e biológicos. Considerando os 
métodos de classificação de pesquisa colocados por Vergara (2013), A pesquisa é de caráter bibliográfico, por 
se tratar de um assunto que parte de princípios desenvolvidos com base em material publicado (fonte primária 
ou secundária) em livros e redes eletrônicas. Tendo por finalidade discutir sobre as atribuições do enfermeiro 
do trabalho na orientação e prevenção de acidentes e doenças laborais. Acredita-se que a função do enfermeiro 
do trabalho seja de fundamental importância para o crescimento e fortalecimento das organizações, no sentido 
de que está profundamente ligado à melhoria da qualidade de vida do trabalhador.

Palavras-chave: Enfermagem do Trabalho, Campanhas de Saúde Ocupacional e Riscos inerentes.

¹ - Acadêmica do 10º semestre do curso Bacharelado em Enfermagem – IESPES / duducacau2@gmail.com
² - Enfermeira docente – IESPES – cristinalsena@hotmail.com
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ASSISTÊNCIA PARASITOLÓGICA, PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL.

Keliane Santos Almeida1

Ana Carolina Machado2

Júnio Fábio do Vale3

Cassiano Saatkamp4

O exame parasitológico de fezes (EPF) tem como objetivo diagnosticar os parasitos intestinais, por meio 
da pesquisa das diferentes formas parasitárias que são eliminadas através das fezes, onde são pesquisadas 
formas diversas de parasitas que causam doenças em humanos. Alguns parasitas observados no exame não 
causam doenças, porém devem ser relatados, pois refletem o contato do paciente com alimentos, água e ou-
tros contaminados e indicam uma maior possibilidade de infecção futura por outras parasitas. Os indivíduos 
acometidos, por vezes, não sofrem de distúrbios importantes ou têm agravamento de situações mórbidas asso-
ciadas; no entanto, em certas oportunidades tais afecções causadas por protozoários ou helmintos são, por si 
sós, responsáveis por expressivas anormalidades dignas de adequadas medidas terapêuticas e instigadoras de 
corretas atitudes profiláticas. Realizar análises parasitológicas e prestar assistência aos comunitários quanto 
aos métodos profiláticos. Os testes foram realizados em duas famílias do bairro da floresta de ambos os sexos 
com crianças e idosos onde foi feita a coleta de uma amostra de cada integrante da residência. O método de 
Hoffman foi utilizado para análise das amostras. De oito amostras analisadas duas foram positivas para cistos 
de Endolimax nana. Apesar de fazer parte da família Entamoeba histolytica - a ameba, a Endolimax nana raras 
vezes pode causar diarreia, cólicas e enjoos; e não oferece risco real à vida humana, portanto foi importante a 
realização desses testes pois tivemos a oportunidade de esclarecer dúvidas dos moradores e conscientizamos 
os mesmos sobre melhores condições de higienização dos alimentos, utilização de agua potável e hábitos 
saudáveis de vida pois tais procedimentos influenciam na profilaxia e tratamento de doenças causadas por 
estruturas parasitárias.

Palavras chaves: assistência parasitológica, exame de fezes, Endolimax nana.

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES
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ASSOCIAÇÃO DE RECURSOS TERAPÊUTICOS EM ESTÉTICA FACIAL: RELATO DE CASO 
EM PELE LIPÍDICA COM LINHAS DE EXPRESSÃO

Amanda Silva Sampaio 1

1Cristiane dos Santos Almeida1

Daniela Márcia Repolho1

Gleiciane Barbosa Galvão1

Marcilene Ferreira da Silva1

Seicy Helen Marinho Martins1

Virginia Branco dos Santos1

Tamyres Carla Porteglio de Lima2

Introdução: A valorização da face é natural, sua conservação é o objetivo para a satisfação pessoal. A pele é 
de extrema importância, não só como estética, principalmente um órgão funcional. Sua exposição, acelera o 
processo de envelhecimento fisiológico, lhe conferindo alterações inestéticas e funcionais. Na pele lipídica, 
ocorre um aumento na produção de sebo, consequentemente os óstios foliculares ficam dilatados, manifestan-
do-se na região frontal, nasal e mentoneana, uma vez que estas possuem maior quantidade e volume de glân-
dulas sebáceas. Objetivo: Avaliar a eficácia de uma conduta terapêutica em estética facial com a associação 
de dermocosméticos e eletroterapia em pele lipídica com sinais de fotoenvelhecimento. Metodologia: Estudo 
de caso desenvolvido no decorrer das atividades práticas da Disciplina Recursos Terapêuticos e Prática As-
sistida em Estética Facial, sob orientação da professora responsável. Após uma triagem inicial aleatória, foi 
selecionada uma voluntária por meio de inspeção, com excesso de oleosidade cutânea e sinais de fotoenvelhe-
cimento. Realizada anamnese e avaliação facial desta, e posterior elaboração de conduta terapêutica para este 
biótipo cutâneo. A análise de bioimpedância cutânea (SkinUp) foi realizada antes (T0) do tratamento e após 
(T1) cada sessão para avaliar o percentual de água, óleo, elasticidade e permeação cutânea, bem como o regis-
tro fotográfico. Realizou-se duas sessões, com sete dias de intervalo. Os dados foram tabelados em Planilha 
do Microsoft Excel (2013) e analisados a diferença percentual, bem como análise qualitativa. Resultados: A 
pele avaliada apresentava excesso de secreção sebácea, óstios dilatados na zona T, rugas dinâmicas e estáticas 
superficiais no sulco nasolabial, frontal e orbicular dos olhos. A aferição inicial com SkinUp detectou um 
nível de água (T0: 37,50%), óleo (T0: 24,90%), elasticidade Baixa () e absorção cutânea (cor verde). Após 
a primeira sessão ocorreu um aumento de 53,60% no nível de água (T1: 57,60%), uma redução de 26,10% de 
óleo (T1: 18,40%). Na segunda sessão apresentou aumento da hidratação em 47,25%, os valores de água (T0: 
43,60%; T1: 64,20%). Quanto ao óleo, houve uma redução de 30,82%, (T0: 29,20%; T1: 20,20%). As variá-
veis qualitativas, elasticidade e permeação cutânea, apresentaram melhora quando comparados aos momentos 
antes do tratamento, com aumento da elasticidade cutânea () e equilíbrio entre umidade e oleosidade e com 
boa absorção transdérmica (cor verde). Conclusão: Os resultados demonstram melhora da hidratação cutânea, 
redução da oleosidade, aumento da elasticidade cutânea e sua permeação, resultando em equilíbrio do manto 
hidrolipídico. Sendo possível observar a redução da oleosidade cutânea e retração dos óstios, com uma mini-
mização das linhas de expressão (melhor aspecto da uniformização da pele). A utilização de dermocosméticos 
adstringentes, desincruste, alta frequência, microcorrentes e iontoforese (ácido hialurônico) foram eficazes 
para aumento da hidratação, redução de linhas de expressão e oleosidade.

Palavras-chave: Pele lipídica; Rugas; Eletroterapia; Dermocosméticos facial.
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AUTOMEDICAÇÃO EM IDOSOS: O CASO DOS MORADORES DO BAIRRO MARACANÃ EM 
SANTARÉM- PA

Raisa Diniz1 

Michely Santos ²

Deuzalina Carneiro³

Franciane Aguiar Santana⁴

A automedicação é entendida como a seleção e uso de medicamentos para manutenção da saúde, prevenção de 
enfermidades, tratamento de doenças ou sintomas percebidos pelas pessoas, sem a prescrição, orientação ou 
acompanhamento de um profissional da saúde. Fatores como a familiaridade com o medicamento, experiên-
cias positivas anteriores, a função simbólica que os medicamentos exercem sobre a população e a dificuldade 
de acesso aos serviços de saúde, contribuem para a automedicação. O problema da automedicação é universal 
e antigo e não há como acabar com ela. Porém, há meios para minimizá-la, como programas de orientação 
para os profissionais de saúde, farmacêuticos, balconistas e população em geral, além da fiscalização e politi-
cas de dispensação adequadas. O objetivo deste estudo foi abordar sobre a automedicação em idosos residen-
tes do bairro do Maracanã, no município de Santarém- PA. O estudo trata-se de uma pesquisa de campo, com 
abordagem qualitativa descritiva. Assim, para a coleta de dados optou-se por entrevista semiestruturada com 
20 idosos residentes no bairro do Maracanã. Os resultados mostraram que 80% dos entrevistados acreditam 
que a automedicação pode prejudica-los e 20% acreditam que a automedicação não traz malefícios algum para 
a saúde. Sendo que grande parte (80%) dos entrevistados afirmaram que costumam tomar medicamentos sem 
prescrição médica. Nesse sentido, para os participantes da pesquisa, entre os fatores que contribuem para que 
isso aconteça são: a crença que os sintomas que apresentam podem ser cessados imediatamente pelos medica-
mentos que utilizam, deixando assim para segundo plano a necessidade procurar um profissional de saúde que 
ajudam a resolver seus problemas; a facilidade de acesso a medicação; a carência em recursos financeiros para 
ter acesso a receita médica e a dificuldade para conseguir consultas com profissionais habilitados em prescri-
ção de medicamentos. Considera-se que a sensibilização sobre a automedicação deve ser uma preocupação de 
todos e de forma continua para que as pessoas tomem consciência dos riscos associados ao uso inadequado 
dos medicamentos. Ressalta-se a importância de uma educação em saúde voltada para o tema em questão, 
como forma de reduzir os potenciais malefícios advindos da automedicação em especial em idosos.  

Palavras-chave: Automedicação, Autocuidado, Idoso.
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AVALIAÇÃO  DO PERFIL  FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO  DAS CASCAS DO JA-
TOBÁ ( HYMENAEA  COURBARIL L.)

 Thainá Richelle G. do Amaral 1

1Renata Ewellyn Sousa Sombra 2

Maria Suely Marques Alves 3

Ana Camila Sena 4

Trícia Ferreira Brito Figueira 5

O jatobá (Hymenaea courbaril L.) é uma árvore tropical encontrada em vários estados do Brasil, de grande 
porte e copada, que apresenta folhas pequenas, alternas, pecioladas, compostas por dois pecíolos coriáceos 
e em forma de lanças ovais. As suas flores são miúdas amareladas, e vistosas e os seus frutos, em forma de 
vagem redonda ou chata, grossa, longa e de cor marrom- avermelhada, contendo quatro a cinco sementes en 
voltas de uma polpa comestível, amarelada, farinácea e doce. A casca do jatobá (Hymenaea courbaril L.) é 
utilizada na medicina popular para tratar gripe, diarréia, disenteria, dispepsia atônica e cólicas. A seiva das 
cascas são empregados nas inflamações da bexiga e da próstata, em cistite crônicas ou agudas e na blenorragia, 
sua resina auxilia no tratamento da asma, tosse, laringite, prisão de ventre e outras afecções das vias respira-
tórias. Este estudo teve como objetivo a realização da análise fitoquímica do extrato etanólico das cascas do 
jatobá (Hymenaea courbaril L.) Para a preparação do extrato etanólico , foi executada a limpeza e a pesagem 
do material seco.  Logo após efetuou-se a maceração das cascas com etanol . Na realização da triagem fito-
química, utilizou-se a metodologia proposta por Barbosa (2001), que identificam os metabólitos secundários 
através dos testes para: saponina espumídica, taninos, flavonoides, alcalóides e antraquinonas. Após a aplica-
ção dos testes foram identificadas a presença de saponinas, flavonóides e antraquinonas. Por fim, os resultados 
constatados neste estudo correlacionam-se com outros testes já publicados como por (FERRAZ et al.,2016),-
confirmando a positividade dos testes para esses  metabólitos.Com a triagem fitoquímica foi comprovada a 
finalidade terapêutica que pode servir de base para estudos de substâncias bioativas e suas possíveis aplicações 
em tratamentos terapêuticos de novos fitofármacos.

Palavras- chave: triagem fitoquímica, metabólitos secundários, produtos naturais
Órgão financiador: Fundação Esperança/ IESPES
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AVALIAÇÃO DA UNXIA CAMPHORATA L.F. SOBRE FUNÇÃO HEPÁTICA EM CAMUNDON-
GOS DE LINHAGEM BALB/C INFECTADOS COM MALÁRIA GRAVE INDUZIDA PELO PLAS-

MODIUM BERGUEI

Djúlia Soraya Pimentel Sena1

1Sarah Portela da Cunha2

Yasmin Maria de Oliveira2

Victória Rodrigues Bastos2

Juarez de Sousa3

Introdução: Em 2010, aproximadamente 216 milhões de pessoas foram infectadas pelo protozoário do gênero 
Plasmodium, levando a 650.000 casos de morte.  Desses casos, aproximadamente 91% foram devidos a infec-
ções por P. falciparum. O P. berghei é uma das espécies que mais atingem mamíferos (com exceção de seres 
humanos) e tem sido utilizado com sucesso em estudos experimentais em roedores. Referencial teórico: Em 
análise dos constituintes da U. camphorata, foi encontrada na literatura, flavonóides apigenina e acacetina, 
propriedades que poderiam justificar seu uso em distúrbios digestivos, da vesícula biliar e do fígado. Objetivo: 
Avaliar a ação do extrato hidroalcoólico das folhas da U. camphorata sobre a função hepática na malária grave 
induzida pelo P. berguei. Metodologia: Foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem Balb/C entre 21 e 
30g provenientes do biotério do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES). Grupo Mal (n=10) animais 
infectados pelo P. berghei através de um inoculo contendo 106 hemácias parasitadas e que não sofreram trata-
mento farmacológico. Grupo Mal+Unxia (n=10) animais que foram infectados pelo P. berguei através de um 
inoculo contendo 106 hemácias parasitadas e tratadas com o extrato. Grupo Controle (n=10), que não recebeu 
tratamento. Grupo Mal+Artemisinina (n=10) com animais que foram infectados pelo P. berguei e tratadas com 
o antimalárico. No 5° dia de infecção, foi iniciado o tratamento do Grupo Mal+Unxia e Mal+Artemisinina o 
tratamento persistiu por 10 dias, sendo administrado a dose 200mg/Kg e 50mg/kg respectivamente. No 15° 
dia de infecção os animais foram sacrificados e em seguida realizadas as análises das enzimas AST e ALT. Re-
sultados e discussão: Os resultados obtidos foram AST, Controle (189,3±13,46U/L), Mal (490,1±25,27U/L), 
Mal+Artemisinina (80,89±7,939U/L), Mal+Unxia (425,1±48,78U/L). ALT, Controle (51,07±4,726U/L), Mal 
(774,4±16,24U/L), Mal+Artemisinina (34,38±4,190U/L), Mal+Unxia (169,0±39,23U/L) sendo que o nível de 
significância foi de p<0,0001 representa que não houve uma diminuição significativa da enzima AST do grupo 
Mal+Unxia em comparação aos valores obtidos nos animais do grupo Mal, enquanto que houve uma redução 
significativa da enzima ALT do grupo Mal+Artemisina e Mal+Unxia em comparação aos valores obtidos nos 
animais do grupo Mal. Conclusão: Podemos deduzir baseado nos resultados que a U. camphorata apresenta 
discretamente função hepatoprotetora no controle da malária, sugerimos também, que mais estudos sejam 
realizados para confrontar ou afirmar os achados. 

Palavra-chave: Unxia camphorata, Plasmodium berghei e Malária.
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ-COSANPA

Natália Suzane Rebelo dos Santos 1                                                                                                                                    
Iandra Sivilis Medeiros Santos2

Daniele Carreiro dos Santos3

Nélly Vinhote4

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda existe cerca de 1,1 bilhões de pes-
soas sem acesso a água potável e 2,4 bilhões de pessoas sem acesso a serviços de saneamento básico. Apesar 
de a Amazônia ser detentora da maior bacia hidrográfica do mundo, parte da população ainda sofre com falta 
de água tratada, a cada ano a população aumenta e a demanda por esse recurso cresce. Em Santarém-PA quem 
mais sofre com falta de água são pessoas que moram em bairros periféricos. Este resumo tem como objetivo 
reconhecer a estrutura da ETA de Santarém-PA, e as unidades que integram. Para realização deste trabalho 
foi realizado uma pesquisa qualitativa, exploratória por meio de um estudo de caso. A água captada pela 
COSANPA é de origem subterrânea com isso os processos realizados tende a serem simples. São eles: Capta-
ção: A água bruta é captada por bombas instaladas; Desinfecção: A água recebe adição de cloro, eliminando 
os germes nocivos à saúde; Armazenamento: Água é armazenada em reservatórios, com finalidade de manter 
a regularidade do abastecimento, mesmo quando é necessário paralisar a produção para manutenção em qual-
quer uma das unidades do sistema e atender às demandas extraordinárias no verão; Redes de distribuição: são 
canalizações por onde a água passa até chegar às residências. Esta água que abastece a cidade é proveniente do 
aquífero Alter do Chão, e apresenta pH 4,5. Após ser captada, é tratada e chega as residências com o pH apro-
ximadamente 6, atendendo um dos padrões de potabilidade. Ainda assim, a ETA revelou alguns problemas 
em sua distribuição relacionados à sua estrutura física, bem como, a limpeza das unidades do sistema, onde a 
qualidade da água tratada pode ser questionável. Dessa forma, sendo a água um elemento indispensável para 
os seres vivos, esta deve receber tratamento adequado atendendo o que preconiza a legislação, para ser desti-
nada ao consumo humano, com intuito de eliminar os elementos que possam interferir na saúde. Além disso, 
por meio deste trabalho espera-se contribuir para o desenvolvimento de projetos futuros que possam promover 
a melhoria do abastecimento de água potável no munícipio de Santarém-PA.

Palavras-chave: ETA, COSANPA, Abastecimento de água.

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES 

1Acadêmica do curso de Gestão Ambiental do IESPES – E-mail: nataliasuzane12@gmail.com
2Acadêmica do curso de Gestão Ambiental do IESPES – E-mail: iandra.diaz19@gmail.com
3Acadêmica do curso de Gestão Ambiental do IESPES – E-mail: danisantos.foco@gmail.com
4Professora do Curso de Gestão Ambiental do IESPES – E-mail: nmsvinhote@gmail.com 



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER68

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS SOBRE CÂNCER BUCAL
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O câncer de boca define-se, assim como as demais neoplasias malignas, como uma doença crônica multifa-
torial, resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam os processos de controle da proliferação e 
crescimento celular. Esse processo está aliado às alterações nas interações entre as células e seu meio ambien-
te. Os principais fatores etiológicos são fumo, álcool, radiação solar, dieta, microrganismos e deficiência imu-
nológica. Caso a doença não seja diagnosticada precocemente, ela resultará na invasão de estruturas vizinhas 
e na formação de metástases, a qual levará à morte do paciente. O objetivo do presente estudo foi avaliar o 
conhecimento de jovens universitários sobre o câncer de boca. Um questionário contendo perguntas básicas 
sobre o câncer bucal foi aplicado para 204 estudantes do IESPES – Instituto Esperança de Ensino superior. 
Após a coleta dos dados, os mesmos foram tabulados para a construção dos resultados. Observou-se que 73% 
dos entrevistados sabem sobre a existência do câncer bucal, porém, 38% nunca tiveram curiosidade de buscar 
mais informações sobre o assunto, 64% relataram não ter conhecimento sobre como se manifesta o câncer de 
boca, 55% apontaram o fumo como a principal causa do câncer de boca, entretanto, 64% dos entrevistados 
relatam ter conhecimento em relação à lesões com potencial maligno e 67% relataram não saber como realizar 
o auto-exame da boca. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que apesar de a maioria do público univer-
sitário ter conhecimento sobre a existência do câncer de boca, poucos ainda têm acesso à informações mais 
precisas sobre esta grave doença que afeta cada dia mais a população. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL DE GLICOSE CAPILAR, NO GRUPO DE DIABETICOS DE UM LA-
BORATÓRIO DE ENSINO EM SANTARÉM/PARÁ
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Shelton José Costa Ferreira3

Maria do Socorro Rodrigues Galucio4

Cassiano Júnior Saatkamp5

Resumo: A Organização Mundial de Saúde, define Diabetes, como uma síndrome de etiologia múltipla, decor-
rente da falta de insulina e/ou de sua incapacidade de exercer adequadamente suas ações no organismo, muitas 
vezes silenciosa, aloja-se e gera muitas complicações, provocando no seu início, sintomas bem comuns, como, 
fome exagerada, muita sede, boca seca, urina em grande quantidade e perda de peso. Esta síndrome que se 
alastra pelo mundo, traz uma estimativa preocupante, onde o Brasil passa da 8 posição para a 6 posição, com 
prevalência de 11,3 em 2030. Assim, este presente estudo tem como objetivo, avaliar pacientes diabéticos 
atendidos no grupo de hiperdia, onde avaliou-se a glicose capilar, e em entrevistar a esses pacientes, foi anali-
sado as interferências, e os medicamentos de escolha para o tratamento eficaz, conforme o acompanhamento 
individual semanal, que ocorre no Laboratório de Ensino do Instituto Esperança de Ensino Superior (LABIES-
PES). A pesquisa foi realizada no LABIESPES, a coleta de dados, ocorreu no período de setembro a dezembro 
de 2016, onde foi feito um levantamento, de todas as informações a partir de registros, referente ao ano de 
2016, no qual, foram coletados os dados de glicemia capilar, em que se obteve, uma mediana de cada paciente. 
No mês de novembro de 2016, também foi realizado um questionário entre os todos os pacientes, seguindo 
os moldes, do termo livre esclarecido (TLE). De acordo com os resultados, pode-se destacar que no grupo de 
hiperdia, contou com a participação efetiva de 19 pacientes, onde a idade mínima foi avaliada em 40 anos, no 
qual, 68% eram mulheres e 32% eram homens, sendo assim a prevalência de acompanhamentos foi do sexo 
feminino. Os participantes em sua maioria, não são adeptos a atividades físicas, somando 53%, enquanto os 
que praticavam regulamente de acordo com o recomendado somam somente 31%, outro paramento de avalia-
ção é a intervenção usada para tratamento, em que se pode perceber, que 58% fazem apenas dieta alimentar e 
controle glicêmico, o que vem ocasionando resultados positivos, pois os esses pacientes se encontram estáveis 
perante a regularidade para diabéticos. Mas existe 42%, que fazem uso de hipoglicemiantes orais, no qual se 
dividem nas diversas classes, de acordo com as necessidades individuais. Com isso, verificamos que as análi-
ses mostram um parâmetro médio de aproximadamente 110 de glicose capilar, nos pacientes participantes, o 
que leva a um resultado satisfatório para os acompanhamentos estratégicos, onde a prioridade e manter a qua-
lidade e a eficácia dos tratamentos para o paciente, com o auxílio de uso racional de medicamentos e controle 
correto, com medidas de prevenção, que dão apoio a uma melhor qualidade de vida.  

Palavras-Chave: Diabetes mellitus 2, Glicose, Acompanhamento.
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AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA DO JUCÁ CAESALPINIA FERREA

Matheus Simão Pinto1 
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Andreia Lima dos Santos5

A fitoterapia e a utilização plantas medicinais fazem parte da medicina popular, que complementa seu trata-
mento. O Jucá (Caesalpinia férrea) é uma planta medicinal utilizada para diversos fins terapêuticos, inclusive 
para acelerar o processo de cicatrização cutânea. É uma leguminosa nativa no Brasil, encontrada principal-
mente na região norte e nordeste, tem folhas compostas por oito folíolos curtos, verdes, ovais e em forma de 
palma; e flores em cachos piramidais. Os frutos (favas) são legumes lisos. O objetivo da presente pesquisa 
foi de avaliar o perfil fitoquímico das favas do Jucá (Caesalpinia férrea). Antes da análise fitoquímica foram 
coletadas, no período de fevereiro a março de 2017, as favas do jucá (Caesalpinia férrea), na Comunidade de 
Álter do Chão, localizada à 38 Km 2 da cidade de Santarém-PA. Às favas foram levadas para o laboratório 
de Farmacognosia de instituição particular, as favas foram limpas em água corrente, e separado as favas com 
melhores condições para o uso, ou seja, sem rachaduras, sem parasitas e fungos. E colocado em estufa para 
secar na temperatura de 50º graus, e   triturada e pesada uma alíquota de 350 g colocado em 800 ml de álcool 
absoluto em um recipiente adequado por 5 dias, com leve agitações no período da manhã todos os dias. O 
extrato foi filtrado e submetido a evaporação em Evaporador Rotativo a temperatura de 50º até concentrar. 
Os testes fotoquímicos foram realizados por meio de reações coradas, formação de espumas e precipitados 
no laboratório de Farmacognosia de uma instituição de ensino superior particular, seguindo a metodologia de 
Barbosa (2001). Os testes para Flavonóides, Taninos e Saponinas apresentaram intencidade fortemente posi-
tivo, enquanto que os de Alcalóides e Antraquinonas deram resultados negativos, tais resultados sugeriram a 
existência de diferentes classes de metabolitos que podem ser usados na produção de fitofármacos com poten-
cial terapêutico, responsáveis por efeitos analgésicos, antissépticos, cicatrizantes, estão de acordo a pesquisa 
de KOBAYASHI et al (2015) e PICKLER (2015). O que comprova a atividade cicatrizante pela presença 
desses compostos segundo os autores GOVINDASAMY; ARULPRIYA (2013). Acredita-se que a partir deste 
estudo possam ser realizadas pesquisas mais aprofundadas quanto a cicatrização obtida por meio do uso do 
Jucá (Caesalpinia férrea), propondo investigar se a cicatrização é superficial (a nível de derme ou se atinge as 
camadas mais internas da pele como a epiderme e a hipoderme. 

Palavras-chave: Caesalpinia férrea, extrato hidroalcoólico, testes fitoquímicos. 
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AVALIÇÃO DA FREQUÊNCIA E VALORES DE PRESSÃO ARTERIAL EM UM GRUPO DE HI-
PERTENSOS ACOMPANHADOS NO LABORATÓRIO DE ENSINO DO IESPES

Rayssa de Oliveira Viana1

Rita de Cássia Batista da Silva2
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Maria do Socorro Rodrigues Galucio4

Nádia Vicência do Nascimento Martins5

De acordo com a Organização Mundial de Saúde a Hipertensão Arterial (HA) está entre as mais frequentes 
causas de doenças cardiovasculares, e acomete mais de um milhão de pessoas em todo mundo. Popularmente 
conhecida com pressão alta, a HA é definida quando a pressão sistólica encontra-se com valor aferido igual ou 
maior que 140 mmHg e a pressão diastólica com valor igual ou maior que 90 mmHg. A pressão arterial corres-
ponde à pressão exercida pelo sangue na parede das artérias, este processo favorece o bombeamento de sangue 
pelo coração e consequentemente a irrigação de outros órgãos vitais. Quando a pressão sanguínea exercida na 
parede das artérias está aumentada, e estas artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, o quadro 
de HA é instalado. O presente estudo tem como objetivo avaliar a frequência e os valores de pressão arterial 
em um grupo de Hipertensos, acompanhados no laboratório de ensino do Instituto Esperança de Ensino Su-
perior (LABIESPES), possibilitando verificar a eficácia das ações desenvolvidas. Foram analisadas variáveis 
referente a frequência e valores da pressão arterial de 22 pacientes acompanhados no período de junho de 2015 
a novembro de 2016. Os resultados foram distribuídos em Pressão Arterial Normal (PAN), Pressão Arterial 
Divergente (PAD) e Hipertensão Arterial (HA). Assim, após análise os resultados mostram que 54,5% tiveram 
maior frequência registrada entre 21 a 60 vezes de comparecimento no período estudado, enquanto que 13,6% 
obtiveram menor frequência de até 10 vezes no mesmo período para verificação da pressão arterial. Foram 
analisadas 491 medidas de pressão arterial destas, 64,6% estavam com PAN, 27,1 % estavam com PAD e 8,3% 
estavam com HA. Nota-se que a maioria dos pacientes têm ido com frequência ao grupo e tem seguindo as 
orientações quanto à alimentação e o uso de medicamentos. Os grupos PAN, PAD e HA apresentam resultados 
satisfatórios quando em relação à normalidade, resultado mediano em relação à PAD, necessitando de avalia-
ção frequente e aliados a clínica do paciente para confirmação do quadro, pois uma pressão arterial divergente 
pode indicar possíveis alterações como: insuficiência aórtica; fístula arteriovenosa; hipertireoidismo; fibrose 
senil de grandes vasos. O grupo de Hipertensos acompanhado mostra resultados satisfatórios quando somente 
8,3% estavam com HA, ressaltando a relevância de um acompanhamento realizado por meio de Educação em 
Saúde e Atenção Farmacêutica com intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. 

Palavras-Chave: Atenção Farmacêutica. Educação em Saúde. Hipertensão Arterial.
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AÇÃO ANTIEDEMATOGÊNICA DA ÓLEORRESINA DE C. PAUPERA ATRAVÉS DA APLICA-
ÇÃO TÓPICA PELA TÉCNICA FONOFORESE

Helen Soares de Lima¹
1Elaine Cristina Pacheco de Oliveira²

Inaê Ferreira Pinto³ 
Daiane Silva Rodrigues4

A inflamação trata-se de uma resposta protetora do organismo. Um importante sinal é o edema, que quando 
persistente, pode gerar consequências desagradáveis. Nos últimos anos, vêm sendo estimulado o uso de pro-
dutos naturais como opção terapêutica alternativa para o tratamento de doenças, dentre esses, a óleorresina 
de copaíba. Sua utilização por via tópica é bem aceita pela população e a associação com terapias físicas têm 
sido muito estudada. Uma dessas técnicas é a fonoforese, que tem como finalidade potencializar a absorção de 
substâncias aplicadas por via tópica através da utilização de um aparelho denominado ultrassom terapêutico 
(UST). A partir disso, o objetivo desse estudo foi fazer uso da óleorresina de C. paupera através da fonofo-
rese a fim de avaliar sua ação antiedematogênica. O projeto foi aprovado pelo CEUA da UFOPA, protocolo 
01001/2014. Foi utilizada óleorresina da espécie C. paupera, em forma de gel a 10%. O modelo de edema de 
pata utilizado foi o induzido por carragenina proposto por Winter et al. (1962). Foram utilizados Rattus no-
vergicus e os grupos experimentais (n=5): Grupo I: Gel carbopol neutro; Grupo II: Diclofenaco dietilamônico 
(11,6 mg/kg); Grupo III (US): Ultrassom terapêutico; Grupo IV: Gel da óleorresina de C. paupera a 10%; 
Grupo V: Fonoforese (US + gel de C. paupera a 10%). Os resultados foram expressos como a média ± erro 
padrão, analisados pelo teste ANOVA one way e Tukey. p ≤ 0,05 como nível de significância estatística. Como 
resultado pode-se constatar que houve diferença estatística significativa apenas entre o grupo controle (gel car-
bopol neutro) e o grupo controle positivo (fármaco padrão), não sendo observada atividade antiedematogênica 
em nenhuma das formas de tratamento por via tópica e em nenhuma das horas avaliadas. Isso pode ter ocorri-
do pois o UST possui propriedade pró-inflamatórias e a óleorresina possuir atividade anti-inflamatória, o que 
pode ter interferido na eficiência do método de fonoforese, e que gerou como resultado uma menor inibição 
do edema quando comparado aos grupos UST e gel de copaíba tópico. A partir desses dados, foi observado 
que o gel de copaíba da espécie C. paupera aplicado de forma tópica e através da fonoforese não teve ação 
antiedematogênica, percebe-se também a importância de novos estudos, pois as propriedades da substância 
aplicada podem interferir na eficiência da técnica. 

Palavras-chave: Edema. Copaíba. Ultrassom terapêutico.
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BUSCA ATIVA DE LESÕES MALIGNAS E DESORDENS POTENCIALMENTE MALIGNAS DA 
CAVIDADE BUCAL NO BAIRRO APARECIDA/CARANAZAL
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O carcinoma espinocelular (CEC) é o tumor maligno mais prevalente da cavidade bucal. Acomete princi-
palmente homens com mais de 40 anos de idade, tabagistas e etilistas. Geralmente o diagnóstico é tardio, 
principalmente porque o CEC é assintomático nas fases iniciais e a maioria dos programas de prevenção do 
câncer de boca realizam exames esporádicos e não foca na população de risco. Esse projeto de extensão teve 
como objetivo orientar através de palestras sobre os riscos de desenvolvimento de lesões de boca, indivíduos 
de ambos os gêneros com idade a partir dos 30 anos, tabagistas/ ex tabagistas e etilistas/ ex etilistas, além de 
avaliar clinicamente os indivíduos que apresentassem alguma queixa sobre a saúde bucal. A ação foi realizada 
no Bairro do Caranazal, com o grupo de Alcóolicos Anônimos Renascer, no dia 13 de novembro de 2016, 
com um total de 16 pessoas, sendo 12 homens e 4 mulheres com faixa etária entre 30 a 64 anos. A palestra 
sobre o câncer oral foi realizada por um cirurgião dentista especialista em estomatologia e em seguida foram 
entregues folders com orientações sobre o auto-exame de boca e informações sobre os agentes causadores do 
CEC de boca. Em seguida realizou-se uma pesquisa de campo descritiva, com abordagem quantitativa. Como 
instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas fechadas. Diante dos resultados, 
entre os 12 indivíduos sexo masculino, dois são tabagistas, seis afirmaram que são ex tabagistas e quatro não 
responderam. Entre as quatro participantes sexo feminino, três são ex tabagistas e uma é tabagista. Todos os 16 
envolvidos são ex-etilistas. Dos 16 participantes, oito passaram por uma avaliação clínica feita pelo cirurgião 
dentista. Dois participantes do sexo masculino apresentaram lesão leucoplásica (potencialmente malignas) 
na boca. Os pacientes foram encaminhados para a clínica odontológica da Fundação Esperança, e após uma 
nova avaliação, não foi necessário realizar a biopsia, sendo realizadas somente novas orientações de saúde 
oral e proservação dos casos. Dessa forma, ressalta-se a importância do conhecimento dos principais agravos 
que acometem a população para que sejam traçadas estratégias para a prevenção e detecção precoce dessas 
lesões, para começar o tratamento mais rápido possível, diminuindo assim a probabilidade de evoluir para uma 
neoplasia.

Palavras-chave: Câncer Oral, Carcinoma espinocelular, Tabagismo, Etilismo.
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CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANTO AO ATENDIMENTO E ACOMPA-
NHAMENTO DOS PACIENTES ACOMETIDOS PELA HANSENÍASE 
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Introdução: A hanseníase é uma doença infecciosa contraída por via aérea causada por um bacilo chamado 
Mycobacterium leprae que acomete primordialmente os nervos causando alterações sensoriais, deformações 
e limitações (ARAUJO, 2003). Embora o diagnóstico muitas das vezes seja simples, ainda assim muitos 
pacientes são diagnosticados tardiamente mesmo já tendo, previamente procurado um profissional da saúde 
para avaliar os sinais e sintomas que apresentavam, como manchas e áreas de dormência pelo corpo. Este 
cenário revela que o processo de atualização continuada é muito relevante para os profissionais que atuam no 
programa nacional de combate a hanseníase, tanto para promover um controle mais efetivo da doença, quanto 
para melhorar o acompanhamento dos pacientes em tratamento. Objetivo: Capacitar profissionais da unidade 
de saúde de Santarém quanto ao atendimento e acompanhamento dos pacientes acometidos pela hanseníase. 
Metodologia: Vinte profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Nova República, entre Enfermeiras 
(05), Técnicos de Enfermagem (05), Agentes Comunitários de Saúde (11) e recepcionistas (02), receberam 
capacitação em forma de palestra e mini-curso sobre temas relacionados à hanseníase. No primeiro dia desta 
capacitação todos estes profissionais participaram de uma palestra que procurou esclarecer dúvidas sobre a 
transmissão, os sinais e sintomas, o diagnóstico, a classificação e o tratamento da hanseníase. No segundo dia 
de capacitação, apenas os 10 profissionais da equipe de enfermagem participaram de um mini-curso sobre 
“Avaliação do grau de incapacidade do paciente acometido pela hanseníase”, no qual foram esclarecidas dú-
vidas sobre como avaliar e identificar de forma precoce as mais graves manifestações da doença. Paralelo a 
estas atividades, foram distribuídos folhetos educativos sobre a doença, para a comunidade usuária da UBS. 
Resultado: Todos os profissionais que participaram desta capacitação avaliaram de forma positiva esta inter-
venção, relatando terem suprimido suas dúvidas sobre o acompanhamento do paciente com hanseníase. A 
direção desta UBS, em particular, descreveu esta ação como “oportuna”, uma vez que já havia sido constatado 
nesta UBS, algumas condutas profissionais em desacordo com o que o Ministério da saúde e a Organização 
Mundial da Saúde orientam em relação ao atendimento do indivíduo acometido pela hanseníase. Conclusão: 
Diante destes relatos os acadêmicos e o professor orientador desta ação, também a avaliam como positiva, 
uma vez que além de oferecer maior conhecimento aos profissionais de saúde que dela participaram, também 
contribuiu para o acúmulo de experiência em saúde pública, por parte dos acadêmicos envolvidos, além de 
servir para 
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CASAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE: A ESCOLHA INCONSCIENTE DO CÔNJUGE E 
COLUSÃO
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A instituição casamento em todos os seus sentidos, envolve características fundamentais que dominou o mundo 
desde os primórdios, constituindo um dado estrutural da vida matrimonial em vários âmbitos, principalmente 
ligadas ao contexto históricos e culturais. Na contemporaneidade, os conceitos de família estão sendo muda-
dos, pois a visão de casamento se dá através de uma relação de equilíbrio, interações e responsabilidades. A 
formação de um casamento na sociedade tem como base uma harmonia que os fazem alcançar seus objetivos 
dando enfoque para o entendimento e intimidade, direcionados aos impulsos sexuais e afetivos, ou seja, nesse 
processo de união, na escolha inconsciente do cônjuge, o papel a ser alcançado é a subjetividade do casal, 
visto o envolvimento do autocontrole e das suas potencialidades. No decorrer do desenvolvimento do ser hu-
mano, através da constituição psíquica e física do indivíduo, somos ligados a vínculos e laços afetivos com a 
família, parentes e amigos. Dentro desses parâmetros referenciais, recebemos instruções de base voltados para 
a escolha do cônjuge, ou seja, através de nossas experiencias é necessário conhecer a personalidade de cada 
cônjuge, pois cada um traz consigo através de sua história de vida, crenças e valores que a atribuem na sua 
constituição subjetiva. A colusão aponta para uma teoria da comunicação, é vista como um fator determinante 
que haverá influencias no comportamento e pode-se articular nas ideias inconscientes e intrapsíquicas. Através 
dessa concepção, os conceitos advindos da primeira infância, recalque, libido e deslocamento da libido, irá 
se atrelar para a escolha inconsciente do cônjuge, pois os conteúdos recalcados se tornarão complementares 
para uma interação simétrica. O casal em formação pode encontrar uma identificação inconsciente, ou seja, o 
jogo conjunto inconsciente, projeta no outro aquilo que são os seus desejos e suas próprias dificuldades. Am-
bos os cônjuges depositam no outro, expectativas de serem curados pelas suas frustrações ligados a primeira 
infância na história de vida, e assim, libertados das culpas, medos e receios que provém de relações passadas. 
Nesse enfoque aprecia um estudo profundo das fases do desenvolvimento segundo a Psicanálise, que dentro 
do casal um assume a função ativa e outra a função passiva, ou seja, um deles é mais regredido e o outro tem 
uma postura de maturidade, sobretudo visando uma dinâmica conjugal. O objetivo do estudo é averiguar a 
visão de laço matrimonial através de uma relação de singularidade, para solidificar as habilidades e interações 
diante de um conflito conjugal. Assim a pesquisa realizou-se no método bibliográfico, exploratório e narrativo 
para o melhor entendimento no decorrer da pesquisa. Em torno de todo processo do laço nupcial é necessário 
que para encontrar a solução de um conflito, é importante enfatizar a proposição na participação dos cônjuges 
em fortalecer o casamento para lidar com as sobrecargas habituais e desenvolver novas habilidades para que 
promova a elevação de confiança, tolerância, resolução de problemas e respeito das diferenças individuais.
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CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NO HOTEL V&M – NA VISÃO DOS COLABORA-
DORES

Vinicius Langer Didonet¹
1João Augusto Lima Costa²

Romilda da Silva Uchoa³

 

O clima organizacional em qualquer ambiente corporativo deve ser trabalhado como uma ferramenta de me-
lhoria contínua, contribuindo para o desenvolvimento tanto da empresa como dos colaboradores. Segundo 
Chiavenato (1999), o clima organizacional reflete como as pessoas se comunicam entre si, qual a percepção 
que os colaboradores deixam ao abordar um cliente e um fornecedor interno ou externo, sendo que esta 
percepção se torna um balizador do nível de satisfação desses colaboradores. Diante desta situação, fez-se 
necessário desenvolver esta pesquisa que teve como objetivo verificar de que maneira o clima organizacional 
pode ser um diferencial na relação entre as equipes de trabalho e como este clima se torna importante para o 
crescimento da empresa. A metodologia aplicada foi uma pesquisa bibliográfica e de campo, através de uma 
entrevista estruturada com quatro perguntas abertas direcionadas ao clima organizacional, com abordagem 
qualitativa, aplicada para cinco colaboradores da empresa, cujo total é 20, que correspondem a uma amostra-
gem de 25%, do universo da pesquisa. O resultado de um modo geral foi positivo, 60% dos entrevistados afir-
maram que o clima organizacional da empresa é ótimo e 40% bom. 60% acreditam que a equipe está engajada 
em alcançar os resultados da empresa e 40% não acredita no total engajamento da equipe sobre a importância 
do clima como ferramenta para obter os resultados 80% acreditam ser muito importante e apenas 20% acredita 
que é regular a importância, ao serem questionados sobre a importância do clima para o desenvolvimento de 
suas relações pessoais e profissionais, foi unânime afirmarem que é de extrema importância um clima organi-
zacional favorável. Os colaboradores apresentaram naturalidade ao responder as questões, demostrando que o 
tema em questão é trabalhado pela empresa, e que os gestores estão sempre em constante preocupação com o 
clima organizacional. Conclui-se, assim, que a empresa desenvolve um clima organizacional favorável, vol-
tado ao desenvolvimento dos seus resultados sem esquecer-se do crescimento pessoal e profissional de seus 
colaboradores, valorizando aqueles que são destaques em suas áreas de atuação. 
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COINFECÇÃO POR NEUROTOXOPLASMOSE EM PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS - HIV/
SIDA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Françoíse Gisela Gato Lopes1 
 Nayanne Fernanda da Silva Silva 1

Marlyara Vanessa Sampaio Marinho 1 
Victor de Lima Dias 1 
René Silva Pimentel 2 

Introdução: A coinfecção de HIV/AIDS e Neurotoxoplasmose tem se tornado um dos principais motivos 
de alerta para a comunidade cientifica, uma vez que, sua incidência tem aumentado gradativamente com o 
decorrer dos anos. Esta manifestação clínica pode ocorrer de forma similar a outras patologias, acometendo 
30% dos pacientes com a imunidade comprometida. A importância de se estudar de forma apropriada 
está diretamente relacionada ao comprometimento neurológico e a dificuldade no tratamento com drogas 
antirretrovirais em função da barreira hematoencefálica (MARTINS, 2015).  Abordagens patológicas sobre HIV 
e Neurotoxoplasmose: A infecção pelo Retrovírus HIV o qual causa a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(SIDA/AIDS) tornou-se alvo de grande preocupação em todo mundo por decorrência de sua especificidade em 
destruir os linfócitos T CD4 +, causando graves disfunções no sistema imunológico do hospedeiro (SANTOS, 
2016). Por outro lado, a Neurotoxoplasmose é uma complicação gerada pelo protozoário Toxoplasma gondii, 
parasita intracelular que possui característica neurotrópica, ou seja, afinidade em parasitar e destruir as 
células do Sistema Nervoso Central (SNC) (MARTINS, 2015). Coinfecção por HIV e Neurotoxoplasmose 
(NT): Em decorrência da infecção pelo vírus HIV o hospedeiro fica propenso a infecções secundárias ou 
oportunistas. Infecções estas, como a toxoplasmose, que sai do estado de latência quando há uma queda no 
sistema imunológico. A causa mais comum de danos em pacientes com coinfecção de HIV e NT é a encefalite, 
podendo levar ao quadro de Neurotoxoplasmose (SANTOS, 2016).  Em geral os sintomas aparecem de acordo 
com o local acometido podendo expressar hemiparesia, cefaleia, febre, confusão mental, letargia, convulsões, 
paralisia de nervos cranianos, acidentes vasculares encefálicos e irritação meníngea (MARTINS, 2015). 
Apresenta também, déficit neurológico focal e lesões de massa cefálica detectáveis ao exame de tomografia 
(SANTOS, 2016). Aspectos Epidemiológicos de coinfecção por HIV e Neurotoxoplasmose: Até o último 
semestre de 2011 foram registrados cerca de 34 milhões de indivíduos vivendo com HIV no mundo (SANTOS, 
2015). Em 2016, no Brasil, a estimativa era de 630 mil indivíduos com o vírus da AIDS (SANTOS, 2016). No 
Brasil a positividade de toxoplasmose na população é de 80%, e em pacientes com sorologia positiva de HIV 
o número chega a 84% (MARTINS, 2015). No ano de 2012, a região Norte apareceu com o menor número de 
casos notificados (4,89%). Em relação aos demais estados da região Norte, o Pará foi destaque em prevalência 
de número de casos com 43,55% (SANTOS, 2015). Objetivo: Transmitir a importância das coinfecções no 
controle de HIV. Conclusão: Em virtude das complicações neurológicas causadas pela infecção oportunista de 
Toxoplasma gondii em pacientes imunossuprimidos, o diagnóstico de Neurotoxoplasmose nestas condições 
se mostra complexo e desafiador para a comunidade cientifica, desta forma é fundamental compreender as 
possibilidades para um diagnóstico precoce evidenciando o controle e, por conseguinte evitar o agravamento 
das complicações neurológicas. 
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COMPUTAÇÃO EM NUVEM: UM ESTUDO SOBRE SUA IMPORTÂNCIA E TECNOLOGIA 
PARA COM A EDUCAÇÃO

André Luís Serrão de Oliveira1

Aloísio Costa Barros²

O termo, embora bastante conhecido no mundo da tecnologia, começa aos poucos e timidamente a adentrar a 
sala de aula. O cloud computing (conhecido como computação em nuvens) permite que usuários da internet 
possam armazenar seus arquivos remotamente e compartilhá-los de qualquer lugar sem que seja necessária 
qualquer instalação. Segundo Ludicibus (2013), “a sala de aula na nuvem” permite, inclusive, trazer uma “es-
perança ao modelo de ensino”. “O professor cria conteúdos mais ricos, customizados e compartilha seus do-
cumentos de forma eletrônica, independentemente de estar em casa ou na sala de aula. O modelo de educação 
ainda está centrado na forma tradicional industrial de ensinar. O professor dentro da sala de aula física, precisa 
ser questionado. Ele precisa usar a tecnologia como apoio para levar o conhecimento para fora, para tornar o 
ensino mais autodidata”. O mercado corporativo é uma área que está abraçando essa solução. Segundo relató-
rio do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública 
Federal (CTIR Gov), o Dropbox figurou como o principal veículo de hospedagem de malware no âmbito da 
Administração Pública Federal, sendo responsável por 51,2% dos registros deste tipo no 2º trimestre, e por 
46,9% no 3º trimestre de 2013. A natureza hospedada dos ambientes de computação em nuvem possibilita 
que os departamentos de TI passem de um modelo de custos baseado em capital intenso para um operacional, 
ou até para um modelo baseado em cada projeto individualmente. Consequentemente, os custos gerais serão 
menores, a agilidade será maior e complexidade menor. Por ser ainda, pouco explorada por educadores sua 
utilização terá uma tendência crescente de uso de suas ferramentas por parte desses profissionais devido às fa-
cilidades que ela traz. A pesar das barreiras, a computação em nuvem trará benefícios à educação, promovendo 
uma interação entre professores e alunos e facilidades para o aprendizado, principalmente pela sua facilidade 
em disponibilizar um amplo acervo de softwares e dados em nuvem.

Palavras-chave: Barreiras, Benefícios, Computação, Educação, Nuvem, Segurança, Tecnologia.
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CONTRIBUIÇÕES DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO PARA O PROCES-
SO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
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Geniely L. Almeida6

Glaucilene G. de Souza7

A escola é um grande instrumento na formação de indivíduos enquanto cidadão. Deste modo, é preciso que esta propor-
cione aos educandos momentos prazerosos de aprendizagem.  O professor é uma figura muito importante na formação 
do aluno, por isso deve refletir sobre a importância do relacionamento mútuo dentro da Instituição de Ensino. A relação 
professor/aluno influencia na construção de valores e condutas do adolescente, promovendo a sua responsabilidade 
social. Salienta-se que natureza e a qualidade dessa relação fluem decisivamente sobre as características do processo 
e dos produtos da escola. Portanto, conhecer os alunos, seus talentos, compreender suas dificuldades, necessidades e 
problemas que afetam seu desempenho escolar e de relacionamento, são tarefas importantes a serem realizadas pelos 
professores em todos os níveis de ensino. O objetivo da pesquisa foi descobrir se a relação professor/aluno acontecia de 
forma harmoniosa e respeitosa em sala de aula; especificamente, conhecer a relação professor/aluno em sala de aula e 
analisar a percepção dos alunos com relação aos métodos de ensinos dos professores. O presente estudo foi realizada na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Deputado Ubaldo Corrêa, no bairro em Santarém-PA. Os participantes foram 
os pré-adolescentes das turmas E e F do turno vespertino que estão no 7º ano e seus professores. Utilizou-se uma dinâmi-
ca chamada Árvore da amizade, em que os alunos pontuavam no professor algo positivo colocando uma flor na árvore, 
ou negativo colocando um espinho. Após essa dinâmica as turmas foram divididas em subgrupos com a supervisão de 
um professor em cada grupo, na busca de promover um canal de afinidade e para observar como esse professor lida com 
os seus alunos, e se houve interesse dos mesmos em participar e interagir com o grupo nas atividades. Os resultados 
obtidos foram satisfatórios, pois mediante o uso da dinâmica descrita oportunizou-se aos alunos relatar suas percepções 
sobre o professor, buscando soluções em algumas questões com críticas construtivas em relação à metodologia de ensino 
e condutas dos professores. A dinâmica dos subgrupos com a participação dos educadores possibilitou o estreitamento 
do vínculo afetivo e produtivo na relação professor/aluno. Neste sentido, concluiu-se que a construção de um relaciona-
mento saudável de professore/aluno contribui no processo de aprendizagem, pois é por meio da interação social que o 
indivíduo aprende, portanto, todo o vínculo positivo estabelecido entre educador e educando considera-se benéfico, pois 
auxilia no desenvolvimento de uma aprendizagem satisfatória, seja ela interna ou externa ao ambiente escolar.
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CORRELAÇÃO ENTRE URÉIA E CREATININA NO DIAGNOSTICO DE COMPROMETIMEN-
TO RENAL

Kelly Beatriz Lima Sousa1
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Gleson Esmilly Sousa Bentes4

Cassiano Júnior Saatkamp5

O estudo irá verificar a correlação dos exames de ureia e creatinina na indicação de diagnóstico de compro-
metimento renal, que atualmente é usado como exame de primeira escolha, avaliando também parâmetros em 
relação a análise de creatinina em pacientes que não possuem diagnóstico para doença renal e as alterações na 
eliminação de creatinina na urina de pacientes sem comprometimento renal, que tem por avaliar e quantificar 
a efetividade dessa correlação entre a doença e os exames de escolha na fase inicial do comprometimento. 
Esta pesquisa tem utiliza o espectroscopia RAMAN e foi desenvolvido após aprovação de Comissão de Ética. 
Foram captados 54 voluntários que não apresentavam queixas renais, através de uma triagem prévia, os que 
apresentaram doença renal pré-existente foram excluídos da pesquisa. A amostra biológica utilizada neste 
estudo foi sangue venoso, utilizado para dosar creatinina sérica, através da técnica da espectrofotometria. Os 
resultados mostraram através dos dados obtidos, que existe correlação fracamente positiva entre os dois exa-
mes analisados, pois estes obtêm parâmetros diferentes para análise, e ainda notamos que como método de 
diagnóstico no comprometimento renal, este não se faz fidedigno e eficiente na fase inicial. Com isso, notamos 
que a condução demorada desses pacientes ao nefrologista está diretamente relacionada com alto índices de 
complicações renais irreversíveis, pois não há diagnóstico precoce, o que afeta diretamente o método de trata-
mento, trazendo consequências que podem levar o paciente até a óbito. 
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DENS IN DENTE EM INCISIVO LATERAL SUPERIOR: RELATO DE CASO

Juliane Vidal1
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Daniel Berretta5

Dente invaginado ou dens in dente é uma anomalia no desenvolvimento dos dentes, originando-se por uma 
invaginação na região superficial da coroa ou da raiz que é limitada pelo esmalte, ocorrendo antes de sua 
calcificação. Duas formas são reconhecidas: coronária e radicular. Por grande diferença, o dente invaginado 
coronário é mais comum, variando de 0,04% a 10% de todos os casos. Ocorrem mais frequentemente nos 
dentes incisivos laterais, seguidos pela ordem decrescente de acontecimento com os incisivos centrais, pré-
-molares, caninos e molares, sendo com predominância maior nas arcadas superiores. O objetivo deste traba-
lho é relatar dois casos de dens in dente e realizar uma breve revisão da literatura sobre o assunto, utilizando 
como metodologia a pesquisa sobre o tema em artigos científicos e livros específicos da área odontológica. 
O dente invaginado coronário é classificado em três tipos. Tipo I apresenta a invaginção limitada à coroa. A 
invaginação tipo II desenvolve-se abaixo da junção cemento-esmalte, podendo ou não ter comunicação com a 
polpa. O tipo III estende-se através da raiz e perfura a região apical ou lateral radicular, não havendo qualquer 
comunicação imediata com a polpa. O dens in dente normalmente é diagnosticado por meio de exames radio-
gráficos. Nos dentes invaginados tipo I e tipo II o tratamento pode ser feito através de restaurações quando não 
há necrose pulpar, havendo a condição necrótica da polpa dentária, direciona-se ao tratamento endodônico. O 
tratamento torna-se mais complexo no tipo III que é feito a partir de procedimentos cirúrgicos. A exodontia 
é ultilizada apenas em casos onde não há resultados satisfatórios na cirurgia. Raras são as complicações com 
dentes invaginados radiculares, aberturas próximas ao colo anatômico do dente devem ser expostas e restau-
radas, minimizando o dano ao dente e às estruturas ao redor. O caso do presente estudo se refere à paciente 
do sexo feminino, 14 anos, encaminhada a clinica de radiologia odontológica com finalidade de realização 
de documentação ortodôntica. Ao analisar as imagens de radiografia panorâmica, foi constatado a presença 
de imagem radiolúcida demonstrando invaginação do esmalte dentário para o interior da estrutura dentinária, 
sem comunicação com a câmara pulpar, compatível com dens in dente do tipo 1, sendo confirmado clinica-
mente pela foto realizada durante a documentação. A paciente foi encaminhada para tratamento restaurador, 
sem a necessidade de realização de tratamento endodôntico. 
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2Alice Costa Araújo - gabrielzwink@gmail.com (ARAÚJO, A. A.)FUNDAÇÃO ESPERANÇA (IESPES), Brasil
3Natalia de Aguiar lima - naty.barbie.I@hotmail.com (LIMA, N.A.)FUNDAÇÃO ESPERANÇA (IESPES), Brasil
4Gabriel ZWINK ZWINK - gabrielzwinkgz@gmail.com (ZWINK, G. Z.)  - FUNDAÇÃO ESPERANÇA (IESPES), Brasil
5Daniel Berretta Moreira Alves - danielberretta@hotmail.com (BERRETTA, D. B.)FUNDAÇÃO ESPERANÇA (IESPES), Brasil



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER82

DEPENDÊNCIA QUÍMICA: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL

Elton Lubacheveski Martins1

Kézia Maciel Lubacheveski²
Ian Soares Cardoso³

O aumento exacerbado do uso de drogas psicoativas é real em nosso tempo, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) o uso abusivo de drogas deve ser visto não somente como doença mais como problema de 
saúde e segurança pública, portanto após a reforma psiquiátrica muitas mudanças ocorreram como intuito de 
desenvolver uma atenção especifica e adequado aos dependentes químicos. Atualmente o governo dispõe dos 
Centros de Atenção Psicossocial que atendem usuários de álcool e drogas (CAPS ad). A dependência química 
se apresenta de forma multifatorial exigindo assistência de uma equipe multidisciplinar, a fim de alcançar 
eficácia na atenção, por isso o objetivo desse estudo é de entender quais as atribuições e como se desenvolve 
o cuidado dos profissionais psicólogos e enfermeiros diante dos usuários de drogas. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo bibliográfica realizada por meio de manuais e livros com abordagem qualitativa. Os dependentes quí-
micos sofrem rejeição da sociedade, são marginalizados e isso traz inúmeras problemas tanto sociais como de 
saúde. Por isso a importância direta da ação de psicólogos e enfermeiros, esses devem se apresentar com uma 
postura de acolhimento, escuta e empatia com o objetivo de estabelecer vínculo tanto cliente quanto família, 
entender o cliente com suas crenças, valores e cultura, além de que precisam identificar os fatores ou condi-
ções que levaram o indivíduo ao uso de drogas. Dentre essas atribuições existe algumas especificas a cada 
profissional, na enfermagem é necessária uma abordagem farmacológica, avaliação clínica e laboratorial, esse 
profissional irá desenvolver suas atividades baseadas na sistematização da assistência de enfermagem (SAE), 
já o psicólogo abrangerá atividades que envolvam mais a parte emocional e mental do paciente, primeiramente 
o profissional deve entender os prejuízos de cada substância psicoativa no organismo, pois essas causam alte-
rações físicas, comportamentais e psicossociais. O psicólogo deve desenvolver atividades como a de grupos 
terapêuticos focando o compartilhar de experiências, estimular o cliente a adesão ao tratamento entre outras. 
Percebe-se que usuário de drogas precisa de uma atenção tanto física, como psicológica e por isso a atuação 
do enfermeiros e psicólogos é essencial para o tratamento e recuperação desse cliente, mas para ter sucesso 
na terapêutica esses profissionais precisam ter conhecimento e habilidades precisas, por isso a importância de 
se capacitarem dia a dia seja por meio de pesquisas, estudos científicos entre outras a fim de ajudar de forma 
holística, competente e qualificada todos os indivíduos sob seus cuidados.   
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DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM ESTUDO DE CASO EM 
SANTARÉM

                                                                                                        

Geila Santos de Sousa1

                    

Este trabalho teve a finalidade de investigar e apresentar os maiores desafios na implantação da Educação 
Integral na Escola Irmã Dulce a partir de uma abordagem histórica, marcos legais e pesquisa de campo reali-
zada com especialistas em educação e gestores da referida escola através de questionários fechados. Com isso 
foi possível diagnosticar sob a ótica desses profissionais os conceitos e entendimento de Educação Integral, 
no sentido de conhecer os principais desafios de sua implantação. Para isso foram realizados estudos teóricos 
a partir de autores como (BRASIL. Ministério da Educação, 2009, CAVALIERE, 2002, GAMBOA, 2015, 
PARO, 2009, LEITE et. Al, 2010 ). Desses estudos se fez uma reflexão sobre a escola em si mesma, a sua 
clientela, os resultados, metas e visão. As atividades foram realizadas através de distintas etapas, as quais: De-
finição da Escola, que serviu de laboratório para a pesquisa diagnóstico-avaliativa e documental (PPP, Planos 
de Ensino), visita no local para conhecer a realidade do educandário; apresentação do grupo de cursistas, ex-
posição dos objetivos e aplicação de questionário fechado aos especialistas em educação e gestores da referida 
escola. Posteriormente, procedeu-se à análise dos resultados. Contudo, diante de dados coletados, aplicação 
e resultados obtidos, chegou-se à conclusão de que a temática aplicada foi de significativa relevância para a 
compreensão e desafios da implantação da educação integral, pois mais do que compromissos, impõe também 
e principalmente projeto pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura e meios para sua implantação. 
Considerando o exposto pelos profissionais entrevistados analisou-se que há uma compreensão sobre a Educa-
ção Integral como Política Pública relevante e necessária no contexto educacional, assim explicitaram fatores 
significativos para implantar a Educação Integral nas escolas, considerando o Programa Mais Educação como 
elo fomentador das ações da ampliação dos tempos e espaços na escola. Além, de pontuarem criticamente a 
importância da política pública e o descaso do governo com a implantação da Educação Integral, sem propor-
cionar uma infraestrutura adequada das escolas, a formação profissional e materiais pedagógicos que possibi-
litem a melhoria da educação no país. A participação dos educadores, educandos e das comunidades contribui-
rá para ampliar os tempos e os espaços de formação de nossas crianças, adolescentes e jovens na perspectiva 
de que o acesso a educação pública seja complementado pelos processos de permanência e aprendizagem. 
Dessa forma a permanência do aluno na escola de forma eficaz poderá contribuir para a diminuição desses 
problemas. Portanto, este trabalho propiciará a escola mais subsídios teóricos para uma reflexão, orientação e 
aplicabilidade da Educação Integral como uma das ações de imprescindível para a melhoria da qualidade do 
ensino. 
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DIREITO INTERNACIONAL ATRAVÉS DO CINEMA: CAPITÃO AMÉRICA - GUERRA CIVIL

Solon Pessoa Godinho Neto1

Profª. Drª. Lidiane Nascimento Leão2

O presente trabalho visa analisar o cinema enquanto ferramenta de doutrinação social, através de filmes 
populares e sem cunho político explícito. Tem como objetivo compreender o cinema além da diversão, mas 
também como um instrumento de formação e meio de comunicação cultural, tornando-se uma das forças mais 
eficazes na disseminação de ideias; analisar, ainda, como esses ideais influenciam e definem as relações dos 
indivíduos ante o Estado. De acordo com Marcus Allan Gomes (2015), a reiteração imagética serve para definir 
psicologicamente, o modo de pensar da população. Ver filmes é uma prática social de grande importância, 
do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, tanto quanto a leitura de obras literárias, 
filosóficas, sociológicas etc., como ratifica Rosalia Duarte (2002). Dessa forma, a sociedade cria seus paradigmas 
a partir de ideias emitidas no cinema (entre outros), alimentados pela reiteração de padrões de comportamento 
repetitivos, modelados por agendas políticas, sem que a massa se dê conta. A história nos traz tal metodologia 
sendo utilizada pela Alemanha nazista, quando o governo criou um contexto/cenário que fizesse com que as 
pessoas pensassem no autoritarismo como sendo a melhor solução para a crise em que viviam. Símbolos, hinos 
e saudações foram criados para aumentarem a autoestima dos alemães. E uma das ferramentas mais usadas 
para convencer o povo foi o cinema e seu poder de crítica e convencimento disfarçado de entretenimento. Da 
mesma forma, nos Estados Unidos, o governo criou um manual para a indústria cinematográfica determinando 
de que forma os filmes deveriam retratar os inimigos e os aliados criando, então, a imagem do alemão 
nazista, o italiano fascista e o japonês sanguinário. Recentemente, foi lançado no mercado mundial 
o longa-metragem Capitão América: Guerra Civil, película que arrecadou mais de 1 bilhão de dólares nas 
bilheterias mundiais, que conta a história de um ex-militar americano, com habilidades sobre-humanas e que 
lidera uma organização privada, com agenda própria, não acatando nenhuma determinação legal. Retratado ali 
como um herói, um modelo a ser seguido. Nesta obra de ficção, é possível a identificação de ideais políticos 
e desafios jurídicos pertinentes na sociedade internacional hoje, tais como a Soberania dos Estados, Jus in 
Bellum, Terrorismo, Tratados Internacionais, etc. Através de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, 
realizou-se as leituras e a análise do filme proposto. Desta forma, verificou-se que o cinema constitui uma 
importante ferramenta de formação ideológica utilizada de forma estratégica para moldar e/ou criar ideários 
acerca de algo ou alguém, tendo-se tornado recorrente o seu uso no âmbito internacional e, por conseguinte, 
transforma, a curto ou longo prazo, a relação do indivíduo com o Estado e com o sistema jurídico.
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DIVERSIDADE MICROBIANA EM SEDIMENTOS PROVENIENTES DA HIDRELÉTRICA DE 
CURUÁ-UNA

Alex Pietro Fernandes1
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Bruna Emanuelle Farias3  
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Os micro-organismos desempenham importantes atividades para conservação e sobrevivência das comuni-
dades vegetais e animais. No solo as principais atividades dos organismos são decomposição da matéria 
orgânica, produção de húmus, ciclagem de nutrientes e energia (incluindo a fixação de nitrogênio atmosféri-
co). Considerando as aplicações na área de biotecnologia o presente estudo tem como o objetivo verificar a 
diversidade microbiana em sedimentos provenientes da hidrelétrica de Curuá-una, localizada no município de 
Santarém-PA. A pesquisa foi de base descritivo, experimental e qualitativo. Os sedimentos foram coletados 
no dia 30 de março de 2017, em 4 pontos diferentes, dois da jusante (local com menor modificação antrópica) 
sendo uma da margem direita do rio (A1) e outro da margem esquerda do rio (A2), e dois a montante (local 
com maior modificação antrópica) sendo um da margem direita do rio (A3) e outro da margem esquerda do 
rio (A4). Realizou-se o processo de diluições sucessivas nas amostras na proporção de 10ˉ1 a 10ˉ5, em seguida 
foram inoculadas em placas de Petri contendo o meio de cultura Sabouraud (SAB) utilizando a técnica de 
esgotamento e incubadas a 30 ºC, realizando posteriormente análises macroscópicas diariamente por até 14 
dias. Com as análises observou-se uma grande diversidade de micro-organismos, possuindo variações entre 
os diferentes pontos de coleta. As amostras A1 apresentaram crescimento de cinco (5) colônias fúngicas, com 
hifas verdes e outras com hifas hialinas. Nas amostras A2 houve crescimento de seis (6) colônias fúngicas com 
hifas escuras, além de três (3) colônias bacterianas, em relação a amostra A3 foi observado o crescimento de 
cinco (5) colônias fúngicas, com coloração amarela, uma colônia de cor preta, duas de coloração esverdeada 
e outra branca com pigmentação vermelha, e na amostra A4 observou-se o crescimento de duas (2) colônias 
fúngicas sendo uma com coloração branca e outra com micélio preto, além de colônias bacterianas com colo-
ração creme. Dessa forma, constata-se que os ambientes das barragens de Hidrelétrica, como a de Curua-Una, 
representam uma importante fonte de diversidade de micro-organismo que poderão ser utilizados em pesqui-
sas posteriores para obtenção de compostos com potencial utilização na indústria farmacêutica.
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EFEITO DA MANOBRA DE RECRUTAMENTO ALVEOLAR EM PACIENTE COM SÍNDROME 
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A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) representa uma resposta inflamatória sistêmica local 
e que independente da causa subjacente à correlação fisiopatológica consiste em dano alveolar difuso envol-
vendo a ativação de neutrófilos e lesão endotelial, levando a edema pulmonar e atelectasia (SILVERSIDE; 
FERGUSON, 2013). Para Schettino et al. (2012), a definição de manobra de recrutamento se dá com o proces-
so de aumento temporário da pressão transpulmonar, de modo a vencer a pressão crítica de abertura dos alvéo-
los previamente colapsados, tais autores ainda complementam que a aplicação da Pressão Expiratória Positiva 
Final (PEEP) melhora a oxigenação e a mecânica pulmonar. O respectivo estudo teve como objetivo relatar um 
caso de recrutamento alveolar em um paciente com SDRA internado na Unidade de Terapia Intensiva-UTI do 
Hospital Municipal de Santarém-HMS no ano de 2013. Trata-se de um estudo documental, de caráter descri-
tivo e retrospectivo do prontuário do paciente atendido na UTI. O recrutamento alveolar ocorreu por dez dias 
consecutivos, sendo que no 1º dia usou-se inicialmente FiO2 100% e PEEP 25 mmH2O, gasometria arterial 
com resultados de pH: 7,11, pCO2: 90,50 mmHg, pO2: 77,10 mmHg, HCO3: 28,30 mmol/L e Sat O2 90%; 
após dois dias de recrutamento diminuiu-se PEEP para 17 mmH2O e FiO2 para 80%, gasometria apresentou 
pH: 7,21, pCO2: 74,30 mmHg, pO2: 83,30 mmHg, HCO3: 29,10 mmol/L e Sat O2 93%; após cinco dias 
diminuiu-se PEEP para 15 mmH2O e FiO2 para 50%, gasometria apresentou pH: 7,27, pCO2: 59,30 mmHg, 
pO2: 135,60 mmHg, HCO3: 27,00 mmol/L e Sat O2 98,30; no oitavo dia a radiografia de tórax elucidava re-
gressão do infiltrado intersticial e no décimo dia os parâmetros da ventilação mecânica eram PEEP 6 mmH2O, 
FiO2 30% e gasometria com resultado de pH: 7,38, pCO2: 34,40 mmHg, pO2: 121,30 mmHg, HCO3: 20,30 
mmol/L e Sat O2 98,40%; paciente permaneceu internado por 35 dias, recebendo alta para enfermaria com 
alterações pulmonares revertidas. A pesquisa corrobora com as contribuições de Cruz et al. (2013), em que 
relatam que altos níveis de PEEP em comparação com baixos níveis, melhoram estatisticamente diminuição 
significativa na mortalidade em pacientes com SDRA. Conclui-se que o recrutamento alveolar em pacientes 
com SDRA apresenta resposta satisfatória, melhora do padrão pulmonar e diminuição de mortalidade.
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EFEITO TERAPÊUTICO DA UNXIA CAMPHORATA L.F. SOBRE A MALÁRIA GRAVE AVA-
LIANDO ÍNDICES DE GLICEMIA E PARASITAS EM CAMUDONDOS BALB/C INFECTADOS 
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Introdução: A malária é um grave problema de saúde pública global que atinge entre 300 e 500 milhões de 
pessoas ao ano. O Plasmodium berghei é uma das espécies que mais atingem mamíferos (com exceção de se-
res humanos) e tem sido utilizado com sucesso em estudos experimentais em roedores. Referencial teórico: 
O extrato da U. camphorata apresenta flavonoides, apigenina, acacetina, sesquiterpeno, lactona e eudesmane 
sesquiterpeno. Objetivo: Relacionar a densidade parasitária com a glicose entre o grupo Malária, Malária+Ar-
temisinina e Malária+Unxia. Metodologia: Foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem Balb/C entre 
21 e 30 g, provenientes do biotério do Laboratório de Farmacologia do Instituto Esperança de Ensino Supe-
rior (IESPES). Mal (n=10) animais infectados pelo Plasmodium berghei através de um inoculo contendo 106 

hemácias parasitadas e que não sofreram tratamento. Grupo Mal+Artemisinina (n=10) animais que foram 
infectados pelo Plasmodium berguei através de um inoculo contendo 106 hemácias parasitadas e tratados com 
Artemisinina. Grupo Mal+Unxia (n=10) animais que foram infectados pelo Plasmodium berguei através de 
um inoculo contendo 106 hemácias parasitadas e tratados com extrato hidroalcoólico das flores. Após a inocu-
lação do parasita nos grupos, foram realizados esfregaços sanguíneos a cada 04 dias, com o objetivo de acom-
panhar a evolução da infecção, através dos níveis de parasitas. No 5° dia de infecção, foi iniciado o tratamento 
do Grupo Mal+Unxia, o tratamento persistiu por 10 dias, sendo administrado a dose 200mg/Kg e 50mg/Kg 
respectivamente. No 15° dia de infecção os animais foram sacrificados e realizado a análise bioquímica da 
glicemia plasmática. Resultados e discussão: A análise dos resultados demonstrou que nos grupos Mal+Unxia 
12º dia (26,02±1,784 %), Mal+Unxia 15º dia (56,66±3,532 %) houve uma redução significativa (p<0,0001) na 
concentração de parasitas intracelulares comparado ao grupo Malária 12º dia (58,38 ± 5,951 %), Malária 16º 
dia (74,57±6,399 %). O grupo Mal+Unxia 15º dia (53,20±4,116 mg/dl) apresentou leve aumento da glicose 
com nível de significância (p<0,0001) comparado ao grupo Malária 15º dia (39,17±2,639 mg/dl). Conclusão: 
Após 10 dias de tratamento com administração do extrato, o índice parasitário teve significante redução nas 
quantidades de hemácias infectadas do grupo Malária+Unxia em referência ao grupo Malária, bem como au-
mento da glicemia, demonstrando que alguns dos componentes da folha U. camphorata apresentou atividade 
em ensaios de degradação da hemina, necessitando assim de estudos mais detalhados para possível atividade 
antimalárica.
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EFEITOS PSICOSSOCIAIS DO RACISMO E RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA: DIÁSPO-
RAS E ENFRENTAMENTOS

Flavia Ferreira Moreira 1

Erick Rosa Pacheco2

Lívia Cristinne Arrelias Costa3

As crenças religiosas trazidas ao Brasil pelas pessoas africanas escravizadas no período da colonização possuem, 
atualmente, várias denominações, sendo as mais conhecidas, candomblé e umbanda (Verger, 2002). Diáspora 
é entendida aqui como uma imigração forçada, sendo um dos povos que teve que se instalar forçadamente no 
Brasil foi o iorubá. Para esse povo o Brasil era terra desconhecida e de estranhos costumes, por isso precisou 
se acomodar, reorganizar suas crenças e incorporar o catolicismo europeu, imposto pelos colonizadores. Para 
Silva (2005), as religiões de matriz africana se desenvolveram no Brasil com ideias de que seriam religiões 
entrelaçadas com algum tipo de forças negativas, o que as marginalizaram desde então e, a partir deste 
ponto, iniciou-se a geração de preconceitos, ainda hoje observados, discutidos e enfrentados. O trabalho se 
propõe a discutir os efeitos psicossociais do racismo em adeptos de religiões de matriz africana, apresentando 
as diásporas que proporcionaram a diversidade de formas de culto atuais, bem como a marginalização e 
o enfrentamento ao racismo religioso. O objetivo é se apropriar das teorias acerca das religiões de matriz 
africana e analisar as consequências psicossociais do racismo em seus adeptos, manifestadas através do 
preconceito, da discriminação e dos estigmas impostos, geralmente por pessoas cristãs. É notória a existência 
da institucionalização do racismo religioso em relação às pessoas vinculadas às religiões de matriz africana, 
sendo necessário analisar os efeitos psicossociais em tais adeptos. Além do mais, é pertinente aprofundar o 
modo como os adeptos das religiões africanas vem resistindo e mantendo suas tradições e valores espirituais. 
A metodologia se fundamenta na revisão sistemática da literatura, sendo, quanto ao método, qualitativa. 
Os resultados indicam que o racismo e o preconceito manifestados contra adeptos e as religiões de matriz 
africana geram efeitos psicossociais que os levam a assumir posturas específicas de enfrentamento, a fim de 
garantir um lugar positivado na sociedade. Segundo Amma Psiquê (2008), os efeitos psicossociais do racismo 
se manifestam como dor, angústia, autocensura e se caracterizam por insegurança, alienação e negação da 
própria natureza e identidade. É a sociedade que reconhece o negro como negro. Caso esse reconhecimento 
social gere dor no sujeito, este pode começar a criar uma falsa personalidade de si mesmo, a fim de se encaixar 
nos parâmetros sociais, fugindo, então, do lugar de preconceito. Os cultos das religiões de matriz africana 
são percebidos como algo negativo e seus adeptos, então, se esquivam da mesma forma que seus ancestrais, 
escondendo suas crenças muitas vezes sobre práticas cristãs, assim demostrando a geração e a apropriação dos 
efeitos psicossociais do racismo religioso nestes sujeitos.
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A presente pesquisa foi desenvolvida através de um estudo sobre a importância do endomarketing para a 
garantia de vantagem competitiva no mercado atual, na concepção dos colaboradores da empresa IMV em 
Santarém - PA. GRONROOS (1995) destaca que “toda empresa em qualquer organização tem um mercado in-
terno de empregados que deve receber a primeira atenção.” Tendo em vista que, o cliente interno é o principal 
foco do Endomarketing, e para ele deverá estar direcionado as principais ações, portanto, é imprescindível 
que as organizações saibam ouvir com atenção e valorizar cada colaborador, pois para que um programa de 
endomarketing seja efetivo é necessário um comprometimento mútuo da empresa com a satisfação dos clien-
tes externos. O objetivo geral deste trabalho foi identificar a relevância do papel do endomarketing nas orga-
nizações. A metodologia aplicada consistiu em uma pesquisa de campo e bibliográfica utilizando o método 
quantitativo, com o enfoque empírico-analítico, e para a coleta de dados foi aplicado um questionário para 
4 funcionários escolhidos aleatoriamente, com perguntas relacionadas ao assunto. Nos resultados, pode-se 
observar que: os colaboradores têm idade entre 18 a 25 anos, com unanimidade o gênero feminino e estas 
possuem ciência a respeito do Endomarketing argumentando ser uma estratégia para obter sucesso nas vendas, 
acrescentando ainda, como uma forma de melhorar o conhecimento nos produtos, logo, atraindo e fidelizando 
o cliente. Acerca das estratégias de satisfação interna identificou-se que 75% dos funcionários recebem comis-
sões como incentivo e 25% bônus salarial. A respeito da comunicação interna utilizada pela empresa, 43% é 
por meio de telefones e 57% de reuniões. À vista disso, é possível observar que as estratégias de endomarke-
ting são essenciais para confiança do público interno nos produtos, sendo um elemento indispensável para o 
sucesso de qualquer organização, e a fidelização de seus colaboradores agrega valores nos procedimentos, na 
melhoria nas vendas e até mesmo na captação de recursos e clientes.
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 ENFERMAGEM E O LÚDICO ATUANDO NA ALEGRIA E BEM-ESTAR DE CRIANÇAS HOSPI-
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Introdução: A enfermagem pode utilizar a atividade lúdica como recurso de intervenção, torna-se uma das 
estratégias facilitadora o processo de internação, permitindo que a mesma expresse seus sentimentos, promo-
vendo assim uma relação de empatia entre a equipe e as crianças, como também entre a equipe e o acompa-
nhante transformando o ambiente mais acolhedor e descontraído. Referencial teórico: De acordo com Saba-
tés (2008), a admissão da criança no hospital é considerada uma situação crítica e estressante para criança e 
sua família. A hospitalização planejada pode beneficiar a criança e minimizar os aspectos estressantes dessa 
experiência. Quando a criança brinca, ela se aproxima de sua rotina, fazendo com que aja de forma positiva na 
sua situação de hospitalização. O brincar e o brinquedo são elementos que integram o desenvolvimento e bem 
estar da criança (CUNHA; SILVA, 2012). Objetivos: Identificar a percepção do acompanhante em relação à 
metodologia lúdica como recurso na assistência de enfermagem para recuperação da criança hospitalizada. 
Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão da literatura nas bases de dados nacionais. Resultados. Obti-
veram-se os resultados esperados positivo de acordo com a atemática, contribuindo como medida terapêutica, 
que promove alegria, bem-estar e continuidade do desenvolvimento infantil e possibilita o restabelecimento 
físico e emocional, por tornar a hospitalização menos traumatizante criando um vinculo de confiança entre 
a criança, profissional e família. Conclusão: o uso do recurso lúdico na enfermagem contribuir com o bem 
estar e a diminuição do impacto da hospitalização ajudando na recuperação, assim proporcionando alegria e 
diminuição do tempo de permanência no hospital e, consequentemente, o custo da hospitalização.

Palavras-chave: Enfermagem; Crianças; Hospitalização.

1Acadêmicas de Bacharelado em Enfermagem 9° semestre, vespertino/ IESPES claudiaaraujo166@gmail.com, laisawanderleya@
outlook.com, sandlaalvarenga@yahoo.com.br. Santarém-PA, Brasil.
2Enfermeira mestre e Docente do IESPES, jocileiabezerra02@gmail.com
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EPIDERMÓLISE BOLHOSA: ALTERAÇÃO TECIDUAL EM FILAMENTOS DE QUERATINA NA 
PELE

Elenilza Soares Borge1

Ederly Santos Silva2

Ruan Francisco da Costa Siqueira3

Fabiany Freitas dos Santos4

Marta Pinto de Castro5

Epidermólise bolhosa (EB) é um grupo de desordens da pele caracterizado pela formação de bolhas na pele. A 
EB é uma doença rara, porém de grande impacto na vida do paciente e de sua família, seja devido a dor física, 
ao sofrimento emocional ou impacto econômico. A apresentação da epidermólise bolhosa varia de acordo 
com o tipo da doença, devendo-se suspeitar clinicamente de EB em pacientes que apresentam desde a infância 
formação de bolhas após traumas mecânicos mínimos. O diagnóstico de certeza, no entanto, só pode ser feito 
através de biópsia cutânea, exame de imunofluorescência ou microscopia eletrônica, sendo este último o 
padrão “ouro” no diagnóstico. O objetivo deste trabalho foi descrever a  alteração tecidual em filamentos de 
queratina na pele a qual recebe o nome de EB. Para localizar, selecionar e sintetizar as informações obtidas 
nessa revisão de literatura, procedeu-se uma busca sistemática  por meio da consulta aos indexadores de 
pesquisa nas bases de dados eletrônicos: MedLine, ISI Web, Lilacs e SciELO. O levantamento foi realizado 
com os seguintes descritores: epidermólise bolhosa, alteração, queratina, pele. Foram definidos ainda como 
critérios de inclusão: artigos de revisão, artigos originais e artigos experimentais realizados e publicados em 
periódicos, não havendo restrição a data de publicação. Existem três tipos principais de EB classificados 
de acordo com o nível histológico de formação da bolha: EB simples, EB juncional e EB distrófica. A EB 
simples, na classificação mais recente, refere-se ao grupo de doenças hereditárias, a mesma clinicamente se 
manifesta pela formação de bolhas na pele, usualmente após fricção mecânica e trauma, podendo a (EBS) 
ocorrer nas formas mais severas distrofia ungueal, alopécia e comprometimento das mucosas. A epidermólise 
bolhosa juncional (EBJ) é uma desordem autossômica recessiva, caracterizada pela separação da lâmina 
lúcida, ao nível da junção dermo-epidérimica. Já foram documentadas mutações envolvendo a lâmina 5 
(LAM5), colágeno tipo VII e alterações na integrina α6β4. A epidermólise bolhosa distrófica (EBD) pode 
associar-se a herança autossômica dominante ou recessiva. Ela decorre da mutação no gene que codifica o 
colágeno tipo VII, ocasionando defeito na ancoragem de fibrilas e consequentemente  a separação da lâmina 
sub-basal. O tratamento da epidermólise bolhosa geralmente é de suporte, a utilização de gazes esterilizadas, 
antibióticos, nutrição adequada e analgésicos têm sido os principais pilares da terapêutica. Não há dados 
epidemiológicos sobre a frequência da doença no Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se a ocorrência de 50 
casos de epidermólise bolhosa por 1.000.000 nascidos vivos, sendo 92% deles da forma EB simples, 5% da 
forma EB distrófica, 1% da forma EB juncional e 2% não classificados.

Palavras- chave: Epidermólise bolhosa, alteração, queratina, pele.

1 Doutora em Biotecnologia – Instituto Esperança de Ensino Superior, ederly@iespes.edu.br
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ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA -  ELA: CARACTERÍSTICAS FISIOPATOLÓGICAS

Lidiane dos Santos Araújo
1Sara Taissa Carvalho do Nascimento 1

Thais Lopes Trindade 1

Francineia Chagas da Silva 1

Andréa Sousa Costa 2

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa, caracterizada por fraqueza muscular 
progressiva que leva o paciente ao óbito, usualmente devido a complicações respiratórias. A degeneração dos 
neurônios motores inferiores e superiores, atingindo a medula espinhal, o tronco encefálico e o córtex motor re-
sultam na definição da ELA como doença do neurônio motor é uma enfermidade adquirida, neurodegenerativa 
de causa desconhecida. Com o comprometimento dos músculos ventilatórios os indivíduos apresentam res-
trições pulmonares, caracterizadas por redução da Capacidade Vital e do Volume Corrente com consequente 
insuficiência respiratória crônica, também conhecida como doença de Charcot (CHARCOT,1869) ou doença 
de Lou Gehring (EUA). Objetiva-se com o estudo descrever a fisiopatologia e as características epidemio-
lógicas no Brasil. Foi realizada busca eletrônica nas bases de dados do centro Cochrane Brasil, Medcarib e 
SciELO, onde a pesquisa bibliográfica inclui artigos originais e de revisão. Foram utilizadas bibliografias que 
abordassem sobre distúrbios fisiopatológicos psiquiátricos e em especifico a Esclerose Lateral Amiotrófica, 
foram excluídas as que não contemplassem a temática abordada. Segundo Jean Martin Charcot (1865) o estu-
do demonstrou que, no primeiro estudo clínico e anatomopatológico com material de necropsia, foi descrita 
como semelhante à atrofia espinhal progressiva do adulto, doença previamente descrita por Aran e Duchene 
(amiotrofia espinhal progressiva-APE, na atual classificação). As diferenças básicas são os sinais piramidais, 
a evolução mais rápida e os sinais bulbares que a ELA apresenta. Pouco se acrescentou as manifestações 
clínicas: atrofias musculares distais e ou proximais dos membros superiores e ou inferiores e dos músculos 
da língua, miofasciculações, sinais piramidais: hiperreflexia, sinal de Babinski, sinal de Hoffmann, ausência 
de alterações de sensibilidades e distúrbios do controle esfincteriano, evolução insidiosa. Os tipos clínicos da 
ELA são: 1. Esporádica, 2. Familiar, 3. Síndrome ELA plus, 4. Síndrome mimetizando a ELA, 5. Síndrome 
de ELA. Os critérios diagnósticos para a ELA empregados atualmente foram estabelecidos pelo El Escorial 
World Federation of Neurology, revistos em 1998. Considera-se que a primeira descrição da ELA no Brasil 
foi de Cypriano de Sousa Freitas (1909) e os estudos epidemiológicos foram apresentados por José Mauro 
Braz de Lima em 1983 (INDC-UFRJ), correspondente a um período de 15 anos (1963 a 1977). Faltam ainda 
no Brasil dados epidemiológicos disponíveis sobre esta enfermidade principalmente quanto aos aspectos de 
distribuição por gênero, tempo de início da sintomatologia até o diagnóstico e resultado de testes. Tais estudos 
estão restritos aos centros de referências.

 

Palavras-chave: ELA, Fisiopatologia, Neurodegeneração
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ESTRATÉGIA DE MARKETING: UM ESTUDO NAS LOJAS RAP, NA VISÃO DO GESTOR DE 
MARKETING

Alana Mayara Paula de Melo1

Prislane Carneiro Aguiar¹
Ruan Carlos Guerreiro Sarraff¹

Risonilson Silva Abreu2

Romilda da Silva Uchôa³

Entende-se que as estratégias de Marketing podem definir a estabilidade e aceitação de uma organização frente 
ao público consumidor. Zenone (2007) relaciona o marketing estratégico às diversas funções que antecedem 
a produção e a venda dos produtos. Iniciando com um estudo de mercado para acompanhar a evolução do 
comércio de referência, e para a escolha do mercado-alvo é necessário reconhecer os segmentos atuais ou 
potenciais através de uma análise das necessidades a satisfazer. Diante deste contexto, fez-se necessário de-
senvolver esta pesquisa, que teve como objetivo identificar as estratégias de marketing utilizadas pelas lojas 
RAP como um diferencial competitivo para sobreviver em um mercado de crises econômicas e com muita 
concorrência. A metodologia aplicada foi um estudo de caso, com pesquisa bibliográfica e de campo, através 
de uma entrevista estruturada, contendo 12 perguntas abertas, direcionadas ao gestor de marketing das lojas 
em estudo, com abordagem qualitativa, aplicada no dia 11/04 do corrente ano. Como resultado constatou-se 
que o público alvo destas lojas são as classes C e D e ligeiramente a B, informou ainda que o próprio gestor de 
marketing elabora seu plano de marketing e apresenta para os colaboradores que contribuem para o desenvol-
vimento deste processo, enfatizou que as ferramentas de marketing aplicadas são: propaganda e publicidade, 
os meios de comunicação é a TV, com mídia de 15 segundos, apenas num canal; as estratégias aplicadas são: 
o marketing direto, o composto de Marketing (produto, preço, praça e promoção), como diferenciais citou 
o preço e o parcelamento no cartão, destacou também que as estratégias contribuem para a fidelização dos 
clientes, maior rotatividade de produtos em estoque, destaque no seu ramo de atuação e com inovação haverá 
maiores lucros. Conclui-se que as estratégias de marketing são de fundamental importância para alavancar as 
organizações e neste momento de crise para se manter no mercado, as ferramentas assertivas são: a divulga-
ção, o preço e o parcelamento no cartão. 

Palavras-chave: estratégia de marketing, diferencial competitivo, gestor.
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ESTUDO COMPARATIVO DE ANÁLISES FITOQUÍMICAS DE EXTRATOS ETANÓLICOS À 
BASE DA CASCA DE CARAPA GUIANENSIS AUBL (ANDIROBA)

Dayana.Torres Rocha de Almeida..1

Larissa Thanauy Valente Lazzaretti2

Gabriel Mathews Magalhães Céspedes3

John Schneider4

Tricia Ferreira Brito Figueira5

Na região Amazônica o uso das mais diversas plantas medicinais é extremamente difundido, visto a vasta 
riqueza da flora regional. Dentre as diversas opções, a Andiroba (Carapa Guianensis) é corriqueiramente 
utilizada pra o tratamento de contusões, cortes, afecções do trato respiratório e urinário, dentre outros. Os 
metabólitos secundários obtidos através de triagem fitoquímica, são os responsáveis pela atividade farmaco-
lógica atribuída às plantas medicinais, e a presença ou ausência destes, bem como as concentrações, podem 
ser afetadas pelas condições ambientais de cultivo e coleta da amostra. Para comprovação medicinal e fins 
terapêuticos o presente trabalho teve como objetivo realizar a análise fitoquímica através do extrato bru-
to etanólico das cascas da Carapa Guianensis, popularmente conhecida como Andiroba, representando uma 
complementação aos estudos fitoquímicos já existentes.  O extrato bruto etanólico foi obtido das cascas da 
árvore da Carapa Guianensis onde foram reduzidas a pequenos pedaços e submetida a maceração com etanol. 
A análise fitoquímica foi realizada através dos métodos descritos por Matos (1997), os quais são baseados na 
obtenção de colorações e precipitados característicos de cada classe desses metabólitos, após a utilização de 
reagentes e marcadores químicos. Os resultados quando comparados com os de outras análises fitoquímicas 
realizadas com extrato semelhante da casca, divergiram quanto à presença de antraquinonas e flavonóides, o 
que põe em discussão a eficácia de tratamentos empiricamente utilizados pela população em geral. Pode-se 
evidenciar que alguns produtos oriundos do metabolismo secundário das plantas podem apresentar ou não 
os metabólitos secundários. É possível que amostras compradas em feiras e mercados informais mesmo que 
apresente os metabólitos secundários através de análises, podem apontar em sua composição concentrações 
elevadas, podendo indicar diferentes graus de toxicidade. Os resultados obtidos evidenciam a necessidade de 
mais estudos sobre as formas de cultivo e coleta de plantas com interesse farmacológico, para que seja pos-
sível garantir a concentração dos metabólitos secundários responsáveis pela ação terapêutica no tratamento 
para o qual foi indicada, visando garantir a efetividade e segurança quanto ao uso de óleos, extratos e outros 
produtos oriundos destas.

1 Acadêmica do curso de Farmácia do Iespes, day_tra@hotmail.com.
2 Acadêmica do curso de Farmácia do Iespes, lazzaretti72@gmail.com.
3 Acadêmico do Curso de Farmácia do Iespes, gabrielmagalhaes.stm@gmail.com.
4 Acadêmico do Curso de Farmácia do Iespes, johnschineider@hotmail.com.
5 Docente do curso de Farmácia do Iespes, triciagf@gmail.com.
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ESTUDO DA COMPOSIÇÃO FITOQUÍMICA DO EXTRATO ETANÓLICO DAS RAÍZES DA 
Dorstenia sp. (APEHY).

Júnio Fábio do Vale1

Ana Carolina Machado2

John Schineider3

Keliane Almeida4

Ana Camila Sena5

Conhecida como carapiá, a espécie Dorstenia sp, é largamente empregada na medicina popular contra vários 
tipos de doenças, A família Moraceae apresenta aproximadamente 61 gêneros, com mais de 1000 espécies, e 
se encontra bem representada no Brasil, tanto por espécies indígenas, como por cultivadas. É uma planta de 
regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo, sendo menos frequente em climas temperados. Dessa forma 
o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de investigar o perfil fitoquímico do extrato etanólico 
das raízes da Dorstenia sp. As raízes frescas foram coletadas no município de Santarém-Pará, comunidade 
de Irurama, região do Eixo Forte, submetidas à secagem e em seguida a maceração para produção do extrato 
etanólico a 96%, a presença dos constituintes fitoquímicos foi avaliada qualitativamente por meios de reações 
coradas, formação de espuma e precipitado, baseado na metodologia de Mattos (1997). Foram confirmados na 
raiz da Dorstenia sp (APHEY) a presença das classes de metabólitos secundários como taninos condensados 
e saponinas que apresentaram intensidade fortemente positiva, enquanto que os flavonóides intensidade mo-
derada e alcalóides negativo. Tais resultados sugeriram a existência de diferentes classes de metabólitos que 
podem ser usados na produção de fitofármacos com potencial terapêutico, mas um em maior expressividade 
as saponinas responsável pela atividade expectorante da planta explica o uso empírico pela população e a falta 
de estudos específicos para esta espécie que comprove sua ação expectorante.

Palavras chaves: testes fitoquímicos, Dorstenia sp, ação expectorante.
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ETOGRAMA DE TITYUS OBSCUROS (ESCORPIÃO PRETO DA AMAZÔNIA) EM CATIVEIRO, 
SANTARÉM, PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL

Lucas Meireles de Sousa1

Hipócrates de Menezes Chalkidis2

Introdução: Os escorpiões são seres pertencentes ao filo artrópode e à classe Arachnida, o gênero Tityus e 
responsável pelos acidentes graves por escorpionismo no Brasil. Devido isso houve a necessidade buscamos 
desenvolver um Etograma (descrição das características comportamentais dos espécimes em cativeiro) de seis 
espécimes de T. obscurus a fim de compreender melhor suas atividades comportamentais estando em cativeiro. 
Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo observar o repertório comportamental dos espécimes em 
cativeiro. Metodologia: Foi observado o Etograma de seis espécimes de T. obscurus, no período de agosto a 
setembro de 2016 durante 30 dias, sendo 20 minutos em cada período totalizando uma hora dia, foram usados 
recintos individuais de caixas de plástico medindo 33 cm de comprimento, 24 cm de altura e 22 cm de largura, 
substratos como folhas para caracterizar seu hábitat natural, chumaço de algodão úmido para o individuo 
se hidratar e um purificador de água manual para manter a humidade do ambiente, sendo que a cada cinco 
dias foram ofertados uma batata da espécie Periplaneta americana para cada escorpião. Os comportamentos 
observados foram forrageio, imobilidade, alimentação e hidratação. Resultados e discussão: O maior 
comportamento observado foi o de imobilidade que totalizou 75, 44 % das atividades comportamentais 
desenvolvidas, isso se caracteriza pelo fato de os escorpiões preferirem ficar maior parte do tempo parados, 
eles tem como estratégia poupar energia, usando também esta imobilidade como ato de caça se camuflando no 
ambiente, fato este que corroborado no forrageio onde a frequência descrita foi de 19, 9 % e o de alimentação 
foi de 2,27% demostrando poder passar longos períodos sem se alimentar, fato este por eles optarem por 
economizar energia, e a hidratação foi presente em 2,39% da frequência, lembrando que ao final de cada dia 
os recintos eram mantidos húmidos com o purificador de água. Com esses resultados preliminares foi possível 
compreender mais sobre o repertório comportamental que Tityus obscurus pode apresentar em cativeiro. 

Palavras-Chave: comportamento, escorpionismo, frequência.
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EXPANSÃO DA CONSCIÊNCIA: A UTILIZAÇÃO DA AYAHUASCA NO PROCESSO DE AUTO-
TRANSFORMAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA TRANSPESSOAL

Amanda Aguiar Paumgartten1

Gustavo Henrique G. Dorado²
Ms. Thayanne Branches Pereira³

O presente estudo busca analisar a relação dos efeitos propiciados pela Ayahuasca na busca pelo processo 
de autotransformação sob a perspectiva da Psicologia Transpessoal. Caracteriza-se uma pesquisa bibliográ-
fica, exploratória, de abordagem qualitativa. Tendo como demais objetivos caracterizar historicamente o uso 
milenar dos enteógenos, identificar as alterações sensoriais, fisiológicas e da percepção e definir sua eficácia 
terapêutica. Identificou-se nas pesquisas referentes à literatura científica que o uso intencional de substâncias 
psicoativas com o objetivo de se criar estados alterados de consciência é uma prática que existe há milhares 
de anos e o uso desses agentes se dava em busca de desenvolver uma visão mais holística do homem através 
das experiências de transcendências. Ayahuasca também conhecida como Santo Daime trata-se de uma bebida 
enteógena, constituída por meio da infusão de compostos vegetais. No contexto ritualístico da Ayahuasca, 
o termo enteógeno é o mais adequado por enfatizar aspectos culturais e simbólicos. As experiências com a 
Ayahuasca possibilitam ao indivíduo um estado diferenciado, em que há uma junção do inconsciente com o 
consciente, momento em que ocorre uma intensa autoanálise capaz de levá-lo a perceber a sua existência em 
toda a sua amplitude e modificar o seu modo de pensar e agir no mundo. Na perspectiva da Psicologia Trans-
pessoal, tais experiências são definidas como o envolvimento de uma expansão e extensão da consciência 
mais além dos limites usuais do ego e as limitações de tempo e espaço. Essa realidade leva o indivíduo a uma 
profunda e radical ressignificação a respeito de si mesmo e de suas relações com Deus, com a natureza e com a 
sociedade em que se encontra inserido. Segundo estudos realizados na área, a partir do despertar da consciên-
cia, depoimentos existentes feitos pelos adeptos da bebida trazem relatos de experiências profundas e trans-
formadoras a respeito da percepção de suas vidas antes e depois do chá, tais como: assumir a responsabilidade 
por quem se é, abandonar a necessidade de ser o que a sociedade, a família, a política e a religião esperam, 
saída de uma vida automática e mecânica, reconhecimento das informações errôneas a respeito de si próprio e 
melhor capacidade ressignificá-las. Vale ressaltar que a utilização da Ayahuasca no contexto ritualístico é uma 
possibilidade de transformação pessoal e não substitui o acompanhamento psicoterapêutico a psicopatologias.

Palavras-chave: Ayahuasca, Consciência, Psicologia Transpessoal.

Órgão financiador: Fundação Esperança/IESPES

¹ Acadêmica do curso de Psicologia, IESPES, amanda.a.paumgartten@gmail.com
² Acadêmico do curso de Psicologia, IESPES, bonjourgus@gmail.com
³ Docente do curso de Psicologia, IESPES, thaty-branches@hotmail.com



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER98

FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM CAMINHO-
NEIROS

Andreza Dantas Ribeiro1

Brenda dos Santos Coutinho¹
Herman Ascenção Silva Nunes¹ 

Renan Fróis Santana¹
Irinéia de Oliveira Bacelar Simplício2

Caracterização do tema: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são caracterizadas pelo seu caráter 
prolongado, podendo apresentar períodos de melhora substancial ou críticos. Justificativa: As DCNT estão 
ocupando posição central em relação às doenças infecciosas, tal inversão decorre da mudança dos perfis 
demográfico e nutricional, associados à inatividade física e ao maior controle exercido perante as doenças 
infecciosas.  Tal grupo de doenças constituem umas das principais causas de morte e seus fatores de risco 
podem ser modificáveis e não modificáveis. Alguns fatores modificáveis incluem a alimentação, ingesta de 
álcool, tabagismo, sedentarismo, estresse, obesidade, dentre outros e, como não modificáveis, a raça, sexo e 
hereditariedade. Objetivo: Verificar os fatores de risco para o desenvolvimento de DCNT em caminhoneiros. 
Metodologia: Estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizado com caminhoneiros participantes de 
uma ação em saúde, proposta pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 23 de novembro de 2016. As variá-
veis investigadas foram: dados sociodemográficos, teste glicêmico, verificação de pressão arterial, mensu-
ração de força, acuidade auditiva, acuidade visual, saturação de oxigênio, Índice de Massa Corporal (IMC), 
circunferência abdominal e orientações.  Resultados: Participaram do estudo 77 caminhoneiros. Em relação à 
idade, esta variou de 22 a 62 anos de idade, com predomínio da faixa etária de 22 a 40 anos de idade, com 48 
(62,34%). Quanto à presença de fatores de risco modificáveis para DCNT, relativo ao tabagismo, 66 (85,71%) 
afirmou não ser fumantes, porém 10 (13%) confirmou o hábito. Referente ao consumo de bebidas alcoólicas, 
50 (64,94%) disse não fazer uso, entretanto parcela considerável, 27 (35,06%) o faz. A prática de atividade 
física é negligenciada por esse público, visto que 43 (55,84%) afirmaram não efetuar nenhum tipo. Conforme 
o Índice Massa Corporal (IMC), 29 (37,66%) estavam com sobrepeso e 25 (32,47%) com obesidade. Outra 
variável analisada foi a circunferência abdominal (CA), fator relacionado ao risco cardiovascular, desse modo, 
40 (51,95%) estavam com a CA< 94 cm (adequada), 15 (19,48%) ≥ 94 cm (aumentada) e 22 (28,57%) ≥ 102 
cm (aumentada substancialmente). Conclusão: Observou-se a presença de fatores de risco modificáveis nos 
trabalhadores, como o tabagismo, consumo do álcool, sedentarismo e sobrepeso/obesidade, sendo pertinente 
destacar a característica mutável dessas variáveis, portanto deve ser salientada a relevância da educação em 
saúde como proponente para a “conscientização” da comunidade. 
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FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O COMPORTAMENTO DE ANSIEDADE E MEDO DO 
HOMEM NO TRÂNSITO QUE PODEM GERAR ACIDENTES: REVISAO DE LITERATURA

Bruna Schulz Marques A. Ferreira
1Patrícia Tamires P. Assunção ²

Rozana Fernandes Ferreira³
Ms.Thayanne B. Pereira4

O trânsito é o ambiente onde acontece o movimento dinâmico de veículos, pessoas e de animais ao mesmo 
tempo. Sabe-se que esse contexto pode influenciar no comportamento do homem. Esses comportamentos po-
dem surgir por diversas situações diário na vida do indivíduo, podendo ocorrer de modo saudável ou causando 
patologias, como por exemplo: ansiedade, medo, fobia social, síndrome do pânico, agressividade, nervosismo 
entre outras. Consideram que são uns dos motivos que causam os problemas psíquicos, devido ao condutor 
sentir ou vivenciar alguns dos aspectos psicológicos, como o medo de dirigir ou a falta de prazer em alguns 
momentos, medo de errar ou pelo fato de ter passado por algum episódio de traumas de acidentes na sua vida 
relacionado ao trânsito. O presente estudo tem como objetivo abordar maiores informações sobre os fatores 
que influenciam o comportamento de ansiedade e medo do homem no transito, que podem gerar acidentes 
que estão vinculados ao trânsito e aos seus comportamentos que possivelmente afetará o bem esta psíquico do 
indivíduo. Essa pesquisa foi um estudo bibliográfico, descritivo e exploratório, ao qual descrevem as caracte-
rísticas de uma determinada população ou fenômeno.  Em diversos estudos na área da psicologia do trânsito, 
procura-se investigar os fatores que determinam alguns comportamentos neste sistema, sob quais condições 
que eles se manifestam, bem como em diversos aspectos. Além disso, vale ressaltar a importância do papel 
do psicólogo no trânsito, cooperando na realização da avaliação psicológica, ou seja, realizando os testes 
psicológicos, e com intuito de avaliar as pessoas que tenham capacidade de obterem a Carteira Nacional de 
Habilitação. Nos resultados de pesquisas bibliográficas conclui-se que os comportamentos no trânsito são in-
fluenciados por meio de determinadas características em: gêneros, idade, experiência, treinamento e educação 
formais, redução temporária de habilidades e competências, personalidade entre outros. Esses comportamen-
tos por ser um fator influente no trânsito poderá acarretar danos de cunho psicológicos como; medo, ansie-
dade, agressividade, impulsividade e nos processos cognitivos.  Ainda nessa linha de considerações o medo 
de dirigir pode gerar algumas fobias, sendo um problema pessoal e social, grave com várias consequências, 
incluindo a repercussão da carteira, constrangimento social, familiar e na sua qualidade de vida.

Palavras-Chaves: Trânsito e comportamentos, Psicologia no trânsito, Patologias.
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FISIOTERAPIA NA LUXAÇÃO DE OMBRO EM IDOSO COM DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL CRÔNICO: ESTUDO DE CASO

Iana Bruna Parente Cardoso1
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Marcos Fábio Ribeiro de Abreu²

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a terceira causa de morte mais comum no mundo e a sua incidência 
cresce rapidamente a cada ano, gerando normalmente um déficit funcional dos membros superiores, dificultando 
assim a realização de atividades de vida diárias (AVD’s). A luxação do ombro é comum após AVC, podendo 
gerar lesões nas estruturas locais, além de intensa dor, implicando em redução na qualidade de vida. Dentre as 
alternativas de tratamento mais relatadas na literatura para esse acometimento está a fisioterapia com todos os 
seus recursos. Com isso, este estudo procurou verificar os efeitos de um programa de intervenção fisioterapêutica 
na luxação de ombro em idoso institucionalizado com diagnóstico de AVC crônico. Esse estudo de caso possui 
abordagem quantitativa e foi realizado com paciente de 63 anos, morador de asilo, pós-AVC, com tempo de 
lesão de 8 anos, apresenta déficit funcional de manipulação e mobilidade, com diagnóstico topográfico de 
hemiparesia espástica a direita de predomínio braquial, alteração na fala, colaborativo e atendido em estágio 
supervisionado. Primeiramente, foi esclarecido ao paciente o que seria realizado com ele durante as sessões 
e logo em seguida, foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. Ao todo foram realizadas 7 
sessões, sendo a primeira específica para a avaliação fotogramétrica do ombro direito com luxação, para 
mensuração foram utilizados régua e marcadores adesivos posicionados em acrômio e cabeça umeral. O 
protocolo de atendimento foi: facilitação neuromuscular proprioceptiva, estimulação elétrica funcional e 
bandagem funcional. Após a realização das sessões, foi feita reavaliação na qual se pode comparar a variação 
dos valores mensurados, observou-se então diminuição do sulco de 2 cm para 1,5 cm, ou seja, redução de 
0,5 cm. Conclui-se então, a partir dos dados a efetividade do protocolo fisioterapêutico traçado, além da 
importância da abordagem funcional no tratamento de pacientes portadores de desordens neurológicas.

Palavras-chave: Fisioterapia, Acidente Vascular Cerebral, Terapêutica. 

1 Acadêmica do curso de graduação em Fisioterapia da Universidade do Estado do Pará, aillacaroline7@hotmail.com
² Fisioterapeuta docente da Universidade do Estado do Pará e da Instituição Esperança de Ensino Superior, fabioabreu86@hotmail.
com



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER101

FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATÓIDE: REVISÃO DE LITERATURA

Larissa santos¹
Shirley pinto²

Bruna Azevedo³

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma revisão literária sobre a Artrite Reumatoide (AR). A metodo-
logia consistiu em buscas em sites e páginas relacionadas ao tema, além de seleção de artigos científicos para 
leitura nas plataformas SciELO, PubMed/Medline, nas revistas online Fisioterapia em Evidência e Ciências 
Médicas e Biológicas, publicados a partir de 2011, utilizou- se como palavras chaves “Artrite Reumatoide” e 
“tratamento fisioterapêutico”. A AR é uma doença inflamatória, autoimune, crônica e idiopática, acomete vá-
rios órgãos e tecidos, especialmente as articulações sinoviais. A mesma atinge entre 0,5% e 1% da população 
mundial adulta e cerca de três vezes mais mulheres do que homens, principalmente entre as idades de 30 e 
60 anos e com ocorrência em todos os grupos étnicos. A AR prevalece em 1% na população brasileira, sendo 
caracterizada por hipertrofia do tecido e comprometimento funcional, resultante da ação das células T e B auto 
reativas, levando a um progressivo desgaste articular, com posterior deformação e fusão das articulações. Seu 
diagnóstico é realizado por meio da associação de manifestações clínicas, radiológicas e laboratoriais. O diag-
nóstico laboratorial não é específico, entretanto exames como hemograma, fator reumatoide (FR), velocidade 
de hemossedimentação (VHS), proteína C-reativa (PCR) e o nível de anticorpos anti-CCP são solicitados e 
a análise do fluido sinovial pode ser utilizado para confirmar a presença da patologia. Aplica- se também o 
Questionário de Avaliação de Saúde (HAQ), que avalia a capacidade funcional do paciente. Exames de ima-
gem, como ultrassom e ressonância magnética são necessários para acompanhar a progressão da doença. O 
tratamento fisioterapêutico consiste em aliviar a dor, combater o processo inflamatório, preservar a amplitude 
articular e a atividade muscular, prevenir deformidades, promover o bem-estar físico, psíquico e social, assim 
como melhorar a qualidade de vida do paciente. Diante da grande variedade de recursos descritos na literatura, 
a Cinesioterapia destaca-se, visto que o treinamento de força de alta intensidade, em diferentes níveis de ativi-
dade da doença e dano articular, apresenta um efeito significativo na força muscular e leva a melhorias na dor e 
função. Outra modalidade bastante utilizada é a hidroterapia. Segundo estudos, a água quente promove alívio 
da dor, induz relaxamento muscular e promove exercício mais eficaz. Com a imersão, obtêm-se diminuição 
do edema, melhora do retorno venoso, indução da bradicardia e centralização do fluxo sanguíneo periférico. 
A expectativa de vida entre pacientes com AR aumentou nos últimos 25 anos, pesquisas feitas mostram que a 
média de idade na hora da morte foi de 76,7 para 86,7 anos. O aumento da qualidade de vida pode ser atribuído 
à combinação de melhores medicamentos e exercícios e terapias de saúde mental, além de um maior esforço 
dos médicos de incentivar os pacientes a praticar atividade física continuada.

Palavras-chave: Artrite reumatoide, Doença inflamatória, Tratamento fisioterapêutico.1
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GRAMÁTICA E TEXTO: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL E IMPRESCINDÍVEL NO ENSINO DE 
LÍNGUA PORTUGUESA

SILVA, Thaiza Oliveira da1 

Quando se pensa em ensino de Língua Portuguesa, pensa-se logo em ensino de gramática e gramática pres-
critiva, aquela que dita regras para o “bom uso” do Português. Não se vê em aulas de língua, usualmente, os 
professores tratando da heterogeneidade linguística, isto é, a língua não é homogênea, porque é composta por 
uma pluralidade linguística ou ainda variações (Bagno, 2009). Torna-se importante destacar que entendemos o 
termo ‘gramática’ como a reflexão sobre o funcionamento da língua (Neves, 2014). Os linguistas consideram 
de suma importância o estudo da variação linguística na sala de aula, mas não descartam que a gramática tra-
dicional deva ser também estudada, pois o aluno deve ter acesso à forma da língua que é prestigiada (Possenti, 
1996), não como uma imposição, mas com o propósito de conhecê-la, assim como deve ter acesso às variações 
linguísticas. Vale ressaltar que optamos por usar o termo gramática tradicional, proposto por Neves (2014), em 
detrimento aos termos “norma culta” e “norma padrão”, uma vez que estes últimos expressam inconsistência 
e equívoco. O grande entrave da questão é como a gramática tradicional deve ser estudada, já que, quando os 
professores ensinam-na, separam-na do texto, dando exemplos de “frases soltas”, sem contexto. Considerando 
isto, este trabalho, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, objetivou mostrar a relevância do uso do texto no 
ensino de língua portuguesa, visto que, conforme afirma Travaglia (2009), aprender uma língua envolve fazer 
reflexão sobre ela, pois a língua funciona em situações de interação, na qual temos um contexto e não em 
palavras e frases isoladas. Como vemos, o ensino de língua desassociado do texto traz grandes prejuízos aos 
alunos, pois estes acabam considerando que “o português é difícil”, “português é uma das línguas mais difíceis 
do mundo” (Antunes, 2009), porquanto a gramática é ensinada de maneira que o aluno não vê a aplicação dos 
conteúdos ministrados, no texto, pois têm-se aulas de interpretação de texto e aulas de gramática, como se am-
bos não tivessem relação, quando na verdade a gramática está no texto, está aplicada no texto, mas a maneira 
como o professor trabalha, faz o aluno entender que se tratam de “coisas” diferentes, além de não conseguir 
enxergar quando vai precisar daquela regra, daquele conteúdo. Sem entrar no mérito da produção textual, que 
é trabalhada, como uma terceira “disciplina” dentro da disciplina de Língua Portuguesa, na escola. 
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HANSENÍASE: A IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMA-
GEM, ÊNFATIZANDO O PSICOSSOCIAL DO PACIENTE 

Patrícia Sousa1

Andreia Carvalho¹
Andréa Costa²

A hanseníase constitui uma das endemias mais antigas de que se tem notícia tendo sido relatados casos desde 
os tempos bíblicos, com o nome de lepra, como era conhecida antigamente (AMARAL, 2008). Desde a anti-
guidade a hanseníase tem atormentado a humanidade, isso se justifica pelo fato da doença ter ficado com uma 
terrível imagem na memória como doença contagiosa, mutilante e incurável, tendo como consequência uma 
atitude de rejeição, discriminação e exclusão do doente da sociedade (BRASIL, 1995). Embora alguns autores 
apontem a África como berço da doença, ainda hoje não há consenso se sua origem seria africana ou asiática. 
A hanseníase é uma doença milenar, desde os tempos bíblicos, popularmente conhecida como lepra, é uma 
doença infecto-contagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, de evolução lenta que se apresenta 
através de sinais e sintomas dermatoneurológico, as quais são: lesão na pele e nos nervos periféricos (BRA-
SIL, 2002). Para Bailardi (2007), é perceptível que indivíduos acometidos pela Hanseníase preferem manter-
-se retraídos e ocultando seu corpo, na tentativa de esconder a doença, para impedir a rejeição e o abandono, se 
tornados pessoas isoladas do convívio social. Mendes et al. Bastos (2003) dizem que a implementação da Sis-
tematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é fundamental por contribuir para a melhoria da qualidade 
da assistência, para a caracterização do corpo de conhecimento da profissão e por trazer implicações positivas 
para o paciente e para equipe de enfermagem. Com isso têm-se como objetivo afirmar a ferramenta da SAE 
como instrumento indispensável para o acompanhamento de qualidade ao paciente hanseniano. A coleta de da-
dos foi elaborada através de uma entrevista de auto relato estruturado contendo perguntas que caracterizavam 
os seus conhecimentos sobre a patologia. O paciente entrevistado mostrou-se bem informado sobre a doença, 
tendo em vista que na sua família já tiveram casos onde se foram tratados com uma equipe multiprofissional, 
mas, na fase inicial da patologia ocorreu a baixa da auto estima devido medo de rejeição, porém essa hipótese 
foi descartada, pois não houve nenhum tipo de rejeição tanto da parte dos familiares quanto do seu meio pro-
fissional.  Ser diagnosticado como hanseniano traz muitas vezes consigo o risco de esgarçamento e até ruptura 
dos vínculos dos doentes com suas famílias, com a comunidade em que vivem e com seu trabalho. Há uma 
grande abrangência de sofrimentos contidos, e preciso cuidado e tranquilidade para compreender os aspectos 
paralelos ao tratamento medicamentoso da hanseníase.
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HIPERTENSÃO ARTERIAL: DESAFIOS PARA SER CONTROLADA A PARTIR DA ATIVAÇÃO 
DA CASCATA DO SISTEMA RAA
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O sistema renina-angiotensina-aldosterona - sistema RAA - tem como principal função o aumento do volume 
sanguíneo e a regulação da pressão arterial (PA). A partir do momento em que o individuo deixa de manter a 
homeostase, ocorre a diminuição do volume sanguíneo e desse modo a PA sofrerá uma queda, ocasionando al-
terações no organismo. Para reverter esse desequilíbrio ocorrerá a ativação do sistema RAA. Assim, o objetivo 
deste resumo é apresentar as caracteristicas para o controle da hipertensão arterial após ativação da cascata do 
sistema RAA. Como método de pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica. O sistema RAA é descrito 
como um eixo endócrino no qual cada componente de uma cascata é produzido por determinado órgão, tendo 
interação de vários sistemas orgânicos engajados na luta para manter a homeostase. E, a hipertensão arterial 
pode ser descrita como a elevação permanente da pressão arterial acima de limites considerados normais (utili-
zam-se ainda os valores 120x80 mmhg como o ideal). Pode-se considerar o sistema RAA como um mecanismo 
de ação hormonal lenta, utilizado para controlar em longo prazo a PA através do ajuste do volume sanguíneo. 
Entretanto, por ser classificado como feedback positivo, este não pode permanecer ativo no organismo por um 
longo período e, por meio da retenção renal de sal e agua, eleva a PA continuamente. Neste instante entram em 
ação os inibidores da ECA (enzima conversora de angiotensina), estes impedem a conversão de angiotensina 
I em angiotensina II, reduzindo a PA. E os antagonistas do receptor da angiotensina irão bloquear a ação da 
angiotensina II em seu receptor e reduzem a PA. A ECA – encontrada no endotélio vascular pulmonar –, além 
de converter a angiotensina I em angiotensina II, é capaz de inativar a bradicinina que é um vasodilatador e 
ativar a angiotensina II que é um vasoconstritor. Nesse sentido, se faz necessário o uso de inibidores de ECA 
em indivíduos hipertensos, como, por exemplo, captopril, enalapril e lisinopril, que não apenas bloqueiam os 
efeitos vasoconstritores da angiotensina, como também potencializam a vasodilatação induzida pela bradicini-
na. Pode-se, então, dizer que o Sistema RAA possui importante papel na regulação da homeostase corporal. 
Sendo um grande aliado do organismo em momento que se necessita elevar o volume sanguíneo e a PA. Con-
tudo, percebe-se que se esse sistema permanecer ativo desencadeará um processo hipertensivo, necessitando, 
assim da intervenção de fármacos para inibir a ação em cascata desse sistema.
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IMPORTÂNCIA DA  ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO HOSPITALAR: RELATO DE 
CASO

Tássia Cris Sena Liduino
1Luciana Lobato Gentil Sampaio²

Kemyla Karem Cardoso Assunção³

A psicologia hospitalar atua no campo de entendimento dos aspectos psicológicos que envolvem o processo de 
adoecimento ao qual é carregado de subjetividade de cada individuo sobre o adoecer, não tratando apenas das 
doenças com causas psíquicas, classicamente denominadas “psicossomáticas”, mas dos aspectos psicológicos 
de toda e qualquer doença. O papel do psicólogo hospitalar é essencial, então, para apoiar paciente e familiares, 
esclarecer, informar, promover adequado relacionamento com a equipe, visando a minimização de sofrimentos 
decorrentes da hospitalização, do adoecimento e procedimentos, proporcionando desenvolvimento da 
autonomia e co- responsabilização no processo de tratamento. O referido trabalho, trata-se de um relato de 
caso sobre a paciente C.S.C de 22 anos, autônoma, com o segundo grau de escolaridade completo, vítima de 
um acidente de trânsito automobilístico, apresentando múltiplas fraturas e resultando no  óbito de seu filho de 
4 anos que estava com a vítima no dia do acidente, a paciente ficou internada no Hospital Regional do Baixo 
Amazonas do Pará – Dr. Waldemar Penna por 34 dias, sendo 28 dias na UTI  e 6 dias na enfermaria da clinica 
médica. Durante o período que esteve sedada na UTI foram realizados atendimentos de orientação alopsíquica 
à paciente e suporte psicológico aos familiares no horário de visita, sobretudo ao esposo que apresentava-
se com humor deprimido referente ao processo de internação. Após melhora do quadro clinico, ainda na 
UTI, quando já se encontrava consciente e contactuante, foi disponibilizado suporte psicológico à paciente, 
nesse período, apresentou humor eutímico, e  referia expectativas positivas sobre o processo de recuperação. 
Após alta da UTI, foi encaminhada à clinica médica e passou a verbalizar lembranças do acidente e dos 
atendimentos recebidos, contudo não recordava da presença do filho no momento do acidente, o que causava 
angústia em ambos, paciente e esposo. Diante disso, foi intensificado o suporte psicológico aos mesmos, para 
auxiliar no processo de estratégias de enfrentamento para lidar com a situação. Após melhora no quadro geral, 
paciente recebeu alta hospitalar sendo realizadas orientações pela psicologia e encaminhamentos para darem 
continuidade ao acompanhamento psicológico. Observou-se a importância do suporte psicológico durante 
o período de internação tanto à paciente quanto aos familiares de modo a minimizar o sofrimento psíquico 
decorrente desse período. Dessa forma, conclui-se que é de extrema relevância para o âmbito hospitalar a 
presença de psicólogos, para oferecer o suporte para pacientes e familiares em sofrimento psíquico em todas 
as peculiaridades e subjetividade envolvidas no processo de hospitalização.

Palavras-chave: Psicologia, psicologia hospitalar, acompanhamento familiar.
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INATIVAÇÃO FOTODINÂMICA in vitro DO FUNGO PATOGÊNICO Paracoccidioides brasiliensis: 
PROJETO DE PESQUISA

Larissa Santos1

Shirley Pinto2

Bruna Azevedo3

José Alexandre4

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo fazer um estudo experimental, in vitro sobre o Paracocci-
dioides brasiliensis (Pb) . Como base para composição teórica foi realizada a seleção de artigos científicos vol-
tados para o tema para leitura nas plataformas SciELO, PubMed/Medline e Lilacs. O mesmo foi desenvolvido 
no laboratório de Microbiologia da UNICASTELO, campus Fernandópolis, no intervalo de abril à setembro 
de 2015. Foi utilizada a cepa do fungo P. brasiliensis fornecida pelo laboratório de microbiologia da UNIFESP, 
campus Diadema. O Paracoccidioides brasiliensis é um fungo termo-dimórfico que se apresenta sob a forma de 
micélios à temperatura ambiente, 25°C, e de leveduras à temperatura de 37°C. Este fungo é o agente etiológico 
da Paracoccidioidomicose (PCM), considerada como uma infecção fungica que se manifesta como uma mico-
se sistêmica que compromete especialmente os tecidos pulmonares e mucocutâneo, o sistema linfático e por 
extensão qualquer outro órgão, podendo levar o paciente ao óbito. Diante da necessidade de implementação de 
outras terapias para infecções fúngicas, a Inativação Fotodinâmica (PDI) têm sido considerada uma alternativa 
promissora. A técnica baseia-se na administração tópica ou sistêmica de um corante fotossensível e atóxico 
seguida da irradiação em baixas doses de luz visível com comprimento de onda adequado, podendo levar à 
apoptose e à destruição do tecido doente. Este estudo avaliou a Inativação Fotodinâmica in vitro em células 
leveduriformes de Paracoccidioides brasiliensis (Pb) através da fonte de luz LED (455nm, 0,8W/cm2, 0,2W, 
área focal de 6mm) associada ao fotossensibilizador (Fs) curcumina 98%. Os ensaios foram realizados em 
quintuplicata e os grupos divididos: G1–sem Fs e sem LED (L-F-); G2–sem Fs e com LED (L+F-); G3–com 
Fs e sem LED (L-F+); e G4–com Fs e LED (L+F+). Os resultados demonstraram que a redução de Pb, pelas 
médias de Log das UFC’s, foi significativamente maior no G4 (0,7748 ± 0,1876) em relação aos G1 (2,399 ± 
0,09470), G2 (2,178 ± 0,08214) e G3 (1,818 ± 0,09987) (p<0,001). Houve eliminação do fungo Pb a partir do 
20° min de irradiação no grupo 4 (p<0,001). Concluímos que Inativação Fotodinâmica associada a curcumina 
98% é capaz de promover a eliminação in vitro do fungo patogênico Paracoccidioides brasiliensis.

Palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis, Infecções fúngicas, Inativação Fotodinâmica.
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INCENTIVO AO HÁBITO E GOSTO PELA LEITURA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA-
MENTAL DA ESCOLA DOM FLORIANO NO BAIRRO DO MARACANÃ

Eldo Almeida Luiz1

Maria do Rosário Silva Buchalle¹
Marcelo Victor Serique de Almeida¹

Naira Danielle da Costa Corrêa¹
Simone Patricio Coelho¹
Soraia de Sousa Moura¹

Wandressa Lúcia Lopes de Oliveira¹
Dineide Sousa dos Santos²

O PI – É um Projeto Interdisciplinar e Institucional do IESPES (Instituto Esperança de Ensino Superior) cujo 
objetivo é aintegração dos acadêmicos com a comunidade buscando sugestões e soluções para o desenvolvi-
mento social e a criação de novos laços, podendo assim colocar em prática tudo o que foi ensinado. As razões 
de desenvolver esse tema “Incentivo ao hábito e gosto pela leitura no ensino fundamental”, foi em decorrência 
das dificuldades encontrada em relação à leitura, visando levar melhorias para escola Dom Floriano. O proje-
to foi desenvolvido durante três anos e meio tendo como finalidade avaliar o nível de leitura dos educandos, 
através de leituras e interpretações de charges, contações de histórias com fantoches e dramatização de textos 
infantis, tendo como objetivo o desenvolvimento a linguagem oral e a explanação das atividades. Propiciar mo-
mentos interativos para estimular o conhecimento e interpretação. A importância desta pesquisa para a comunidade 
escolar, é que por ser um assunto de extrema relevância para o desenvolvimento da criança, pode levar novos 
conhecimentos, pois a realidade atual vem afastando cada vez mais os alunos do ato de ler e a falta de incen-
tivo têm ocasionado pouco interesse para a leitura e por consequência dificuldades marcante na escola. Pois, 
segundo Antunes (2006, p.46) quando os pais e professores envolvem-se na firmeza de um projeto e este inclui 
o gosto pela leitura, todas as crianças crescem com a mesma paixão, ainda que com gostos diferentes. Para 
criar laços proporcionando momentos recreativos que estimule o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos 
em relação à leitura. Diante disso, observou-se que houve um grande avanço em relação a leitura, durante o 
desenvolvimento das atividades foi possível vislumbrar o envolvimento e participação ativa de todas as crian-
ças das atividades propostas. Portanto,foi de fundamental importância as intervenções para o complemento 
dos conhecimentos, sendo indispensável para nossa formação enquanto acadêmicos. 

Palavras-chave: Leitura, hábito e desenvolvimento.
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INDIGENAS: DOENÇAS CONSEQUENTES DO MANEJO DAS AVES SILVESTRES

Amauri Maciel da Costa Júnior 1

Lidiane dos Santos Araújo ¹
Resinalda da Costa Wangan ¹

Amanda Sousa Costa de Lima²
Andréa de Sousa Costa³

A fauna silvestre sempre foi um importante elemento cultural das diversas tribos indígenas brasileiras. As 
aves sempre se destacaram como animais importantes para a ornamentação indígena, que de um modo geral, 
apanhavam penas coloridas de qualquer espécie para enfeitar flechas, cocares, braçadeiras, colares e diver-
sos outros itens (ADRONE, 2004). Os índios têm critérios na hora de fazer a captura dessas aves, de modo 
que não ameace a sobrevivência deles na natureza, respeitando seu período reprodutivo. Segundo Fernandes 
(2006), desde o descobrimento do Brasil, os europeus observaram como os nativos conseguiam transformar 
penas e plumas em acessórios, devido esse contato íntimo que as populações indígenas têm com a natureza e 
os seres que nela habitam essa relação caracterizasse em etnobiologia. Objetiva-se com o estudo descrever a 
diversidade patológica com o qual as populações indígenas estão expostas e suas características. Foi realizada 
busca eletrônica nas bases de dados do centro Cochrane Brasil, Medcarib e SciELO, onde a pesquisa biblio-
gráfica inclui artigos originais e de revisão. Foram utilizadas bibliografias que abordassem sobre doenças 
que podem ser transmitidas das aves para os índios, foram excluídas as que não contemplassem a temática 
abordada. Constatou-se com isso que houve um grande interesse pelos animais silvestres contribuindo para o 
início do tráfico desses animais para o exterior. Apesar da relação afetiva com essas aves, existem doenças que 
podem ser transmitidas das aves para os índios causando graves doenças, dentre elas estão a psitacose, asper-
gilose, histoplasmose e salmonelose. A psitacose é causada pelo agente Chlamydophila psittaci em humanos, 
geralmente transmitida por aves silvestres, a aspergilose é causada pelo fungo Aspergillus flavus e pode nos 
infectar através do contato direto com uma ave portadora ou com conídias (espóros) no solo. A histoplasmose, 
é causada por um fungo, chamado Histoplasma capsulatum, a transmissão dá-se através do contato com ave 
portadora ou através da inalação dos esporos encontrados no ambiente e a salmonelose é uma doença causada 
por bactéria do gênero Salmonela sp. que pode ser transmitida pelo consumo de ovos. Considera-se que, em 
virtude de conhecimentos de outras áreas do saber científico, como no caso da atuação da medicina veterinária 
e a biomedicina a abordagem dos profissionais é de extrema importância para que aconteça a melhor forma 
de intervenção.

Palavras chaves: Cultura indígena, Artesanato, Doença em aves, Aves silvestres.
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INFLUÊNCIA DA ALGA DO GENÊRO SPIROGYRA SOBRE O INDICE DE PARASITEMIA EM 
CAMUDONDOS BALB/C INFECTADOS PELO PLASMODIUM BERGUEI

Sandy Kathellen Mendes dos Santos 1

Maria Jaqueline da Silva Portela1

Adriano Bentes Tenório 1

Suellen Ramos de Oliveira 1

Juarez de Souza 2

Introdução: A malária é uma das mais importantes doenças parasitárias no mundo. Cerca de 40% da popu-
lação mundial está exposta à infecção, sendo a maioria residente em regiões tropicais e subtropicais. Anual-
mente, de 300 a 500 milhões de casos são diagnosticados nessas regiões, dos quais 1,5 a 2,7 milhões resultam 
em óbitos. A maior incidência de casos de malária ocorre no continente africano, o qual é responsável por 
mais de 80% das infecções no mundo, e, consequentemente, possui o maior número de mortes causadas pela 
malária. Referencial teórico: Esse Plasmodium parasita reticulócitos e outras células vermelhas jovens, mas 
na ausência destas, também parasita células vermelhas maduras.  Objetivo: Avaliar a reposta terapêutica ao 
tratamento com Spirogyra. Relacionando a contagem de parasitas entre o grupo Malária, Malária+Artemisini-
na e Malária+Spirogyra. Metodologia: Foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem Balb/C entre 21 
a 30 g, provenientes do biotério do Laboratório de Farmacologia do Instituto Esperança de Ensino Superior 
(IESPES). Grupos Experimentais: Mal (n=10), animais infectados pelo Plasmodium berghei através de um 
inoculo contendo 106 hemácias parasitadas e que não sofreram tratamento farmacológico. Grupo Mal+Spi-
rogyra (n=10) e Mal+Artemisinina (n=10) que sofreram tratamento experimental e farmacológico. Após a 
inoculação do parasita nos grupos, foram realizados esfregaços sanguíneos a cada 04 dias e corados pela 
coloração de Giemsa, com o objetivo de acompanhar a evolução da infecção, através dos níveis de parasitas. 
No 5° dia de infecção, foi iniciado o tratamento do Grupo Mal+Spirogyra e Mal+Artemisinina, o tratamento 
persistiu por 10 dias, sendo administrada a dose 200mg/Kg e 50mg/Kg respectivamente. No 15° dia de in-
fecção os animais foram sacrificados. Resultados e discussão: A análise dos resultados demonstrou que nos 
grupos Mal+Spirogyra 12º dia (18,38±1,342%) e Mal+Spirogyra 16º dia (36,17±8,276%) houve uma redução 
significativa (p<0,0001) na concentração de Plasmodium berguei comparado ao grupo Malária 12º dia (52,20 
± 4,616%) e Malária 16º dia (71,25±3,927%). Conclusão: A analise dos resultados, do grupo Mal+Spirogyra 
após 10 dias de tratamento, evidenciou possuir uma eficácia na redução dos níveis de parasitemia observados, 
demonstrando uma ação terapêutica relevante da Alga Spirogyra sobre o Plasmodium berguei. Estudos mais 
aprofundados precisão serem realizados para confrontar ou afirmar qual o composto responsável pela ação.  

Palavra-chave: Spirogyra, Plasmodium berghei e Malária.
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INTIMIDADE COM O INIMIGO: A DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDO SEXUAL SEM CONSEN-
TIMENTO E SUAS CONSEQUÊNCIAS

Solon Pessoa Godinho Neto1

Marla Elizabeth Almeida Reis2

A multiconectividade é, talvez, a maior expressão do progresso contemporâneo. A capacidade de interação 
entre os diversos setores sociais através da internet tornou-se parâmetro de evolução de uma sociedade. 
Destarte, quanto mais sofisticados os meios de conexão social, maior a sofisticação dos delitos cometidos 
via este instrumento. Em sua faceta danosa, os delitos informáticos ultrapassam as fronteiras territoriais, 
dificultando a aplicação de leis com base em limites geográficos. Em nossa legislação o inciso III do artigo 141 
do Código Penal Brasileiro, versa sobre a conduta cometida na presença de várias pessoas, ou por meio que 
facilite a divulgação, visando abarcar as situações em que a divulgação acarreta maiores danos ao ofendido. 
Não obstante, o delito praticado via internet é englobado por essa majorante, dado o indeterminável número de 
pessoas que poderão ter acesso aos conteúdos ali publicados. A pornografia não consensual, encaixa-se nesta 
situação, configurado pela divulgação de imagens ou vídeos de conteúdo íntimo (obtidos com anuência das 
partes, em sigilo e confiança), sem o consentimento de pelo menos um deles, hoje perpetrado quase que em 
sua totalidade, via internet. O autor da pornografia não consensual, pratica o ato delinquente com o objetivo 
de usar os preconceitos e a construção moral da sociedade, para criar um método de dano recorrente à vitima. 
O delinquente se utiliza das características de interatividade, mobilidade, velocidade, etc da informática, para 
maximizar os efeitos. Este fenômeno também é conhecido como pornografia de revanche, ou ainda revenge 
porn, instrumento utilizado para exposição da vítima a situações de constrangimento e vulnerabilidade. A 
Constituição Brasileira, afixa as garantias fundamentais, individuais e sociais, incluindo a proteção da honra e 
da imagem e traz a inviolabilidade da intimidade e da vida privada como preceitos da dignidade humana. Este 
ato hediondo atenta contra o direito à honra, intimidade e à vida privada da vitima, degrada o apreço próprio da 
vitima e contra o juízo que a sociedade tem sobre o mesmo, ganha contornos de perpetração continuada, já que 
possivelmente o conteúdo terá reprodução por tempo indeterminado e terá alcançado lugares não contáveis. 
Demonstra-se, aqui, extrema gravidade, posto que viola direitos constituintes do ser.  Este trabalho tem como 
escopo a análise bibliográfica, de base indutiva, acerca das características da pornografia não consensual, 
baseando-se sobretudo nos conceitos de honra, intimidade e vida privada; a análise dos dispositivos penais 
vigentes tutelando essa conduta e a recente tipificação via Lei “Maria da Penha”. O indivíduo deve ter à sua 
vida privada protegida, pela compreensão que desta deriva sua felicidade, sua plenitude, e pela necessidade de 
protege-lo em seus aspectos físicos e psíquicos.

Palavras-chave: Pornografia não consensual; Crimes contra a honra; Direitos Humanos
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MANIFESTAÇÕES NEUROLÓGICAS A PARTIR DO ENVENENAMENTO POR T. obscurus GER-
VAIS: REVISÃO DA LITERATURA

Marlyara Vanessa Sampaio Marinho1
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Renê Silva Pimentel² 

Introdução: Nos países tropicais, os acidentes por animais peçonhentos são um enorme problema de saúde 
pública (PINHO & PEREIRA, 2001). A espécie T. obscurus Gervais sobressai-se na Amazônia (PARDAL 
et al., 2014). Os fatores climáticos e o aumento das atividades de trabalho humano em áreas rurais estão re-
lacionados a ocorrência de acidente ofídico. O sexo masculino é o mais prevalente, sendo a faixa etária de 
15 a 49 anos a mais acometida, os pés e a pernas são os lugares mais atingidos quanto ao local da picada. 
A identificação do animal que causou o acidente peçonhento é fundamental para auxiliar em uma indicação 
terapêutica mais concisa em relação ao antiveneno que será prescrito, e ao reconhecimento em nível regional 
da espécie. As sequelas neurológicas relacionadas ao envenenamento exigem um elevado nível de inspeção, a 
fim de evita-las, mesmo a prevalência de complicações cerebrovasculares serem consideradas raras, com ape-
nas 2,6% dos casos (PINHO&PEREIRA, 2001). Capítulos: Tityus obscurus Gervais: A taxonomia científica 
atual das espécies da Amazônia e o grau de diferenciação intra e interespecífica da fauna pertencente, ainda é 
pouco conhecida (ARAÚJO; ISHIKAWA; PARDAL, 2013). No mundo existem cerca de 18 famílias de es-
corpiões, com 1.947 espécies, sendo 30 espécies potencialmente perigosas para os humanos. Na Amazônia, o 
T. obscurus é considerado o mais prevalente em envenenamentos (PARDAL et al., 2014). Epidemiologia dos 
Acidentes: Em 1843, foram coletadas e analisadas diversas espécimes em diferentes biótipos da Amazônia, 
estes foram identificados como T. obscurus, sendo que, dos 44 escorpiões divididos em maturos e imaturos, 
10 foram maturos e 5 imaturos encontrados em Santarém, os 29 restantes estavam em Medicilândia 7 maturos 
e 7 imaturos e 13 maturos e 2 imaturos em Benevides. Os dados foram analisados em apenas três mesorre-
giões Amazônicas (ARAÚJO; ISHIKAWA; PARDAL, 2013). Há estimativas de que 2,3 bilhões de pessoas 
residem em área de risco, sendo 1,2 milhões destas, se envolvem em acidentes ao ano (PARDAL et al., 2014). 
Manifestações neurológicas causadas pelo T. obscurus: Essa espécie causa amostras neurológicas distintas, 
sobressaindo-se as miclonias, dismetria, disartrias e ataxia de marcha. Os casos, no Brasil, são classificados 
como leves (dor e parestesia local), moderados (náuseas, vômitos, sudorese e sialorreia discreta, taquicardia, 
agitação, taquipneia) e fortes (sintomas pertencentes as classificações “leves e moderadas”, além de vômitos 
profusos, sudorese profusa, sialorreia intensa, convulsão, coma, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e 
choque cardiogênico) (PARDAL et al., 2014). Conclusão: Os estudos científicos especificamente sobre o es-
corpião T. obscurus ainda são escassos. Este, é uma espécie exclusiva do estado do Pará (Brasil), demandando 
sintomas invasivos e letais, como os neurológicos.
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MANUTENÇÃO DE FÍSTULAS E CATÉTERES NO CENTRO DE NEFROLOGIA DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE SANTARÉM: PRÁTICAS E SABERES DE ENFERMAGEM

Bruna Andrielle Menezes1

Estefane Costa2

Luciane Batista Bernardes3

Mirna Malcher4

A hemodiálise é um tipo de terapia de substituição renal que permite a sobrevida dos pacientes com insufi-
ciência renal crônica, ainda que não cure a doença renal e não restabeleça a perda das atividades endócrinas 
ou metabólicas dos rins, é considerado o método dialítico mais utilizado. Carpenito (1999, p. 619) se posicio-
na, afirmando que hemodiálise pode ser definida como “a remoção de resíduos metabólicos e de eletrólitos e 
líquidos excessivos do sangue para tratar falência renal aguda ou crônica”. O enfermeiro desempenha um im-
portante papel na identificação precoce dessas complicações e na manutenção da fístula arteriovenosa (FAV) 
e de cateteres venosos através da assistência prestada ao paciente. Este estudo tem como objetivo principal 
conhecer a percepção da equipe de enfermagem quanto aos cuidados com o cateter e com a fístula dos pacien-
tes submetidos ao processo da hemodiálise. A metodologia utilizada constitui em um estudo teórico do tipo 
bibliográfico descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa e de campo. Será aplicado um questionário 
semiestruturado, direcionado para 30 profissionais da área de saúde, sendo 24 técnicos em enfermagem e 06 
enfermeiros, que exerçam atividades no setor de Nefrologia do Hospital Municipal de Santarém, que volun-
tariamente participarão da pesquisa. Quanto à discussão dos resultados acerca da pesquisa, percebemos nesse 
momento através da pesquisa bibliográfica que os autores foram unânimes no que diz respeito à capacitação 
daequipe de enfermagem no cuidado ao paciente hemodialítico. O estudo permitiu conhecer a assistência de 
enfermagem à fístula arteriovenosa e ao cateter venoso. Conclui-se ainda que o enfermeiro do Serviço de 
Terapia Renal deve ser especialista em nefrologia, dotado de conhecimento técnico e científico em relação 
à assistência na confecção e conservação da fistula arteriovenosa bem como de cateteres venosos, com isso 
ajudando no prolongamento da vida do paciente.
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METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE LDL-C EMPREGADO NOS LABORA-
TÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS EM SANTARÉM PARÁ
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As lipoproteínas são proteínas sintetizadas em uma região denominada mucosa intestinal e também no fíga-
do durante o processo de metabolização dos lipídeos. Elas desempenham um papel de grande importância, 
o transporte de lipídios plasmáticos como os triglicerídeos e colesterol, além disso, baseado na variação das 
lipoproteínas, pode-se avaliar o risco de doenças coronarianas. As lipoproteínas diferenciam-se através da 
quantidade de lipídios e proteínas presentes nas moléculas, quanto maior a quantidade de proteínas em sua 
composição, maior sua densidade. O LDL (low density proteins), é uma das principais lipoproteínas e é con-
siderada de baixa densidade, tem o papel de carregar cerca de 70% do colesterol que circula no sangue além 
de ter a capacidade de transportar o colesterol do fígado até as células de diversos outros tecidos. O alto índice 
de doenças cardiovasculares tem total associação com o LDL pelo fato dessas lipoproteínas terem a capaci-
dade de atravessar os vasos sanguíneos e ligarem-se às membranas das células dos tecidos, causando assim 
a arteriosclerose (endurecimento das artérias). A dosagem do LDL-C é relevante no tratamento de doenças 
cardiovasculares e no tratamento para a redução do colesterol. A porcentagem do LDL-C é obtida através 
de cálculos utilizando-se fórmulas, como a de Friedewald e Martin, ou o método direto. Esta pesquisa teve 
como objetivo identificar os métodos que os Laboratórios de Análises Clínicas (LACs) da cidade de Santarém 
– Pará, utilizam para determinar o índice do LDL-C. O estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa de 
campo, através de um questionário com o objetivo de identificar a metodologia de determinação de LDL-C, 
a fórmula utilizada para a determinação indireta e se a determinação direta é feita caso a concentração de 
triglicerídeos seja superior a 400mg/dl. Baseado nas respostas dos responsáveis técnicos de cada laboratório – 
constatou-se que 80% determinam os níveis através do método direto (kit), e os outros 20% dos LACs, fazem 
a determinação indireta, e destes, todos utilizam a fórmula de Friedewald, enquanto a fórmula de Martin não 
está presente na rotina de nenhum LAC, caso a amostra tenha um nível de triglicerídeos avançado (superior a 
400mg/dl), 100% dos laboratórios que realizam o método indireto e não refazem a determinação diretamente 
para a obtenção do resultado preciso. Conclui-se que, em Santarém-Pa, a maior parte dos LACs utilizam a 
forma mais recomendada de determinação de níveis de LDL-C que é o método direto, e os que não utilizam o 
método direto ainda estão utilizando a fórmula de Friedewald sendo que a fórmula de Martin é a mais indicada 
devido seus resultados com precisão.
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MULHERES COM AIDS ATENDIDAS EM CLÍNICA MÉDICA: uma revisão da literatura
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Introdução: As infecções sexualmente transmissíveis (IST) estão entre os problemas de saúde pública mais 
frequente em todo o mundo, entre suas implicações estão à infertilidade feminina e masculina, a transmissão 
vertical, ou seja, de mãe para filho determinando perdas gestacionais ou patologias congênitas, além da am-
pliação do risco para a infecção por Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e AIDS. Referencial Teórico: 
A AIDS é uma doença clínica resultante da incapacidade imunológica produzida pelo estágio avançado do 
contágio pelo HIV, sendo identificada por forte eliminação da imunidade mediada, sobretudo pelos linfócitos 
T, acarretando em infecções oportunistas como doenças neurológicas e neoplasias secundárias. Além das 
patologias que mais acometem pessoas vivendo com AIDS, que podem surgir em qualquer fase da doença 
como: Tuberculose pulmonar, complicações do trato gastrintestinal e hepáticas e etc. Este estudo terá como 
objetivos: Identificar a demanda de mulheres atendidas na Clínica Médica com AIDS e as principais patolo-
gias emergenciais, que as portadoras da AIDS, foram acometidas.  Metodologia: o presente estudo utilizou 
como metodologia a revisão bibliográfica a partir da consulta temática em títulos bibliográficos e artigos cien-
tíficos nas bases de dados nacionais. Resultados: O resultado encontrado durante a pesquisa foi que a partir 
da década de 80 até os dias atuais, houve uma inversão na estatística do numero de mulheres com a doença, 
na década de 90 o percentual de homens era de 40 homens atingidos para uma mulher. Hoje essa proporção é 
de 4 mulheres infectadas para cada homem na faixa etária de 15 a 24 anos. Sendo que as patologias que mais 
acometem as portadoras da AIDS são: Tuberculose pulmonar, complicações do trato gastrintestinal e hepáti-
cas. Conclusão: Detectou-se uma inversão na estatística com o passar do tempo referente ao gênero feminino, 
pois a incidência vem aumentando significativamente neste público traçando outro perfil epidemiológico do 
que se via nas décadas anteriores.
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O CONHECIMENTO DA EDUCAÇÃO FISCAL NO CONSELHO ESCOLAR

Miriam da Silva Pedro1

Rosete Alves Cardoso¹
Nalinda de Almeida Coutinho²

Este trabalho elucida a importância da educação fiscal de uma escola municipal, permitindo a construção da 
consciência cidadã a respeito da função socioeconômica dos tributos e dos orçamentos públicos. Os conselhos 
escolares enfrentam dificuldades na hora de realizar a prestação de contas dos recursos recebidos do governo 
federal. Este recurso é destinado para a conta do conselho escolar, que é um órgão sem fins lucrativos, com de-
ver de auxiliar na gestão da escola a propiciar uma educação com qualidade e responsabilidade social. Porém, 
os conselheiros da escola municipal, apresentam poucas habilidades no que tange a eficiente gestão do recurso 
público. Para sanar essa dificuldade foi realizado um projeto de extensão com objetivo de promover ações 
conjuntas com o conselho escolar para o acompanhamento do controle orçamentário; orientar os membros do 
conselho escolar a elaborar os livros caixa da escola. Nas atividades desenvolvidas entre os meses de agosto 
a novembro de 2016, através do Projeto Interdisciplinar, foi proporcionado uma mini oficina para os mem-
bros do conselho escolar. Ao final das intervenções, houve uma mesa redonda com o tema “Educação Fiscal 
x Conselho Escolar’. Dentre as necessidades identificadas, a elaboração do Livro caixa foi a que se destacou 
como prioridade para a gestão do conselho. O Livro caixa é destinado ao controle dos lançamentos de entradas 
e saídas da conta corrente da escola, onde, são registrados todos os recebimentos e pagamentos via cheque, 
lançados de forma cronológica (dia, mês e ano). O suporte para confeccção dos livros caixas foi destinado aos 
membros do conselho escolar: pais, professores e alunos através do software gratuito “Wincaixa”, um progra-
ma destinado a suprir as necessidades de controle de caixa. Com a elaboração e organização dos livros caixas, 
a escola está mais preparada para receber os recursos do governo federal, estadual e/ou municipal, uma vez 
que todos os registros são devidamente validados e lançados, conforme documentos que os suportam legal e 
fiscalmente. Constatou-se neste trabalho que a contribuição da educação fiscal na prática, serviu de instrumen-
to de disseminação de conceitos como: cidadania, participação e controle social, promovendo no seu âmbito 
ações que estimulam a coletividade da gestão democrática dos recursos públicos, convidando ao exercício 
pleno da cidadania na concepção de uma escola pública como patrimônio da comunidade.
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O CONHECIMENTO DOS MORADORES DO BAIRRO DIAMANTINO SOBRE PROTOCOLO 
DE MANCHESTER EM SANTARÉM-PA
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A Portaria 2048 do Ministério da Saúde propõe a implantação nas unidades de atendimento de urgências o 
acolhimento e a “triagem classificatória de risco”. De acordo com esta Portaria, este processo “deve ser reali-
zado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos 
pré-estabelecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das queixas dos pacientes, colocando-os em or-
dem de prioridade para o atendimento” (BRASIL, 2002). O objetivo deste estudo foi identificar o conhecimen-
to dos moradores do bairro do diamantino sobre protocolo de Manchester nos serviços urgência e emergência. 
Para isso utilizou-se a pesquisa de campo com abordagem qualitativa e descritiva. Sendo que para a coleta de 
dados foi utilizada a entrevista estrutura com 20 moradores no bairro do diamantino. Os resultados mostraram 
há uma carência de informação muito significativa sobre este protocolo, principalmente na classe baixa renda, 
onde as pessoas não tem acesso a meios de informação e não recebem orientações sobre este instrumento de 
atendimento. O que por sua vez, acaba colaborando para que estes clientes, desse serviço de saúde, esperam 
por atendimento por muitas horas em uma sala de espera, levando-se os agravamentos dos quadros de saúde 
dos mesmos. O protocolo de Manchester classifica os doentes por cores, após uma triagem baseada em sin-
tomas, de forma a representar a gravidade do quadro e o tempo de espera para cada paciente. Considera-se a 
necessidade de uma ampla divulgação sobre o Protocolo de Manchester junto ao cliente do serviço de urgência 
e emergência em Santarém-PA, a fim de evitar agravamento no quadro de saúde destes e também reduzir a 
procura desnecessárias aos serviços de urgências e emergência, uma vez que alguns atendimentos podem ser 
realizados em Unidades Básicas de Saúde.
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O ENCANTO DA ESCRITA: RESULTADO DA AÇÃO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR- PI 
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O presente resumo é resultado do projeto interdisciplinar-PI “O Encanto da Escrita”, que vem sendo realizado 
na Escola Frei Fabiano Merz, desde o ano de 2016 com crianças do 4° ano. O projeto discorre uma vez a cada 
semestre, as ações acontecem por meio de atividades educativas voltadas para a alfabetização e letramento das 
crianças como: jogos, contação  de histórias e produção textual, com a intenção de despertar o interesse pela 
a escrita, uma vez que tal hábito enriquece os conhecimentos dos envolvidos. De acordo com Russo (2010) 
podemos verificar que a escola e o ambiente escolar deve despertar na criança a curiosidade. Desse modo 
iniciamos o projeto sabedores que a educação é um processo bastante amplo e complexo que abrange diversos 
sujeitos em diferentes modalidades de aprendizagem, que distingue e personaliza esse jeito de aprender. 
Dentro dessa perspectiva o projeto veio com a finalidade de contribuir para um ensino-aprendizagem realmente 
satisfatória referente ao processo de alfabetização e letramento dos alunos a metodologia usada ao longo do 
ano são inovadoras e atrativas, objetivando sempre a instigar o desejo e o prazer pela a esctita. De tal forma as 
experiências obtidas diante a realização das ações previamente selecionadas pelos os acadêmicos do curso de 
Pedagogia, contribuíram não somente para a prática profissional de cada um de nós envolvidos no projeto, mas 
também aos alunos que prontamente nos receberam com muita alegria e aceitação dos mesmos, destacando a 
participação dos alunos em querer aprender, que é um fator crucial para o seu desenvolvimento. Assim sendo, 
o projeto nos proporcionou grandes conhecimentos para a vida acadêmica, contribuindo para o crescimento 
pessoal de cada um. De fato esse projeto inovador, nos leva a novos conhecimentos que jamais teríamos como 
adquiri-los somente na teoria em sala de aula, pois cada indivíduo tem sua forma de aprendizagem, sendo mais 
fácil para alguns aprender na prática e o PI contribui muito para essa junção entre teoria e prática.
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O ESTAGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL: 
UMA ANALISE CRITICA-REFLEXIVA SOBRE AS POLÍTICAS PARA A FORMAÇÃO PROFIS-
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Uma fase importante da formação profissional é a do estagio supervisionado, onde o estudante conhece de 
perto a prática profissional, onde este poderá relacionar teoria e prática, perpassando pela experiência do pro-
fissional para no futuro, realizar uma intervenção adequada onde estiver inserido. Instaura-se assim um mo-
mento de interação, privilegiando as dúvidas, contradições e questionamentos presentes na prática profissional 
baseada num processo participativo que envolve o planejamento, compromisso e avaliação das atividades 
desenvolvidas no campo de estágio. Segundo a ABESS-CEDEPSS, (1997, p.62) “o estágio supervisionado 
curricular, obrigatório e não-obrigatório é  um processo didático-pedagógico que se consubstancia pela indis-
sociabilidade estre estágio e supervisão acadêmica e profissional.” Por isso é considerado um dos princípios 
das diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social, caracterizado pela atividade teórico-prática, efeti-
vada através da inserção do estudante nos espaços sócio-institucionais. Constitui um espaço para capacitar os 
discentes na intervenção social. Tem como referência a Lei 8.662/1993, que regulamenta a profissão; o Código 
de Ética Profissional de 1993, com seus onze princípios indicando o rumo ético-político a serem seguidos 
pela categoria profissional; a Resolução CFESS/CRESS nº 533/2008, que regulamenta a Supervisão Direta de 
Estágio em Serviço Social e a PNE – Política Nacional de Estágio instituída pela ABEPSS no ano de 2010. 
A dicotomia entre a teoria-prática é um dos desafios enfrentados na efetivação da atividade de estágio, como 
afirma Buriolla, nas universidades se “prioriza a transmissão do saber teórico em detrimento da formação do 
aprendizado técnico-prático. Subordina-se a prática à teoria”, bem como é de responsabilidade da unidade 
campo de estágio dirigir “a formação profissional atrelada unilateralmente para o agir, descartando a formação 
para o pensar, o refletir, o inovar e o recriar” (BURIOLLA, 2003, p. 42). A teoria e prática dependem uma da 
outra e são importantes para o direcionamento da ação profissional do assistente social e para que num proces-
so reflexivo possa buscar o desvelamento do real. O estágio é onde se põe face a face com a prática profissional 
do Serviço Social, permitindo aproximações sucessivas com a realidade da demanda e com os desafios que 
se colocam ao trabalho do Assistlente Social na sua relação com a sociedade. “É ele também que confere ao 
ensino do Serviço Social uma dimensão teórico-prática.” (ALBIERO, 2000, p.44). A supervisão é um espaço 
de ensino-aprendizagem, um espaço de enfrentamento das situações que permeiam o trabalho profissional na 
perspectiva da construção de saberes, conhecimentos, ou seja, é uma relação de reciprocidade. Nesse processo 
pode-se garantir uma formação profissional com valores ético-políticos, competências metodológicas e ha-
bilidades operativas em consonância com o projeto ético-político para o enfrentamento das situações futuras 
do trabalho profissional. É nesse processo de estágio que se discute a realidade do trabalho profissional, os 
limites e possibilidades e as reais condições para o enfrentamento das manifestações da questão social, bem 
como, como se dá esse trabalho nas instituições, isto é, a análise crítica do processo de trabalho do Assistente 
Social em sua totalidade, ação importante, pois o estágio propicia desenvolver habilidades, responsabilidades, 
compromisso, construindo a identidade profissional.
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O FAZER PSI E AS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO ANTE CASOS DE BULLYING ESCO-
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A violência manifesta-se de formas diversas, sejam elas incisivas ou mais sutis, mascaradas com o nome de 
“piadinhas” ou “brincadeiras”, porém, causam situações de constrangimento, danos psicológicos, materiais 
e, em alguns casos, físicos. Tendo em vista os agravos decorrentes de contextos de violência, os quais inter-
ferem negativamente na Saúde Mental das (os) alunas (os), compreendendo a (o) profissional de Psicologia 
como peça fundamental para a promoção de saúde no âmbito escolar e o bullying como uma demanda recor-
rente nesse contexto, objetiva-se com esse trabalho, refletir acerca do fenômeno bullying e as possibilidades 
de atuação da (o) profissional psicóloga (o) no âmbito escolar. Para tal, utilizou-se como método a pesquisa 
bibliográfica de natureza exploratória, utilizando como base, artigos e periódicos disponíveis em veículos de 
informação como o Google Acadêmico através de pesquisas de palavras-chave como “Bullying”, “Bullying 
escolar”, “Psicologia e bullying” e “violência na escola”. O espaço escolar é rico em diversidades, além de 
propício para trocas e desenvolvimento interpessoal, no entanto, em casos de intolerância este ambiente pode 
tornar-se assustador para crianças e adolescentes. Os primeiros relatos que identificaram e caracterizaram o 
bullying surgiram em 1978, na Noruega, após o suicídio de três crianças, o que resultou em manifestações 
e campanhas contra a essa prática no país. Esse fenômeno caracteriza-se por agressões repetitivas de caráter 
físico, psicológico e/ou material e pode ser encontrado em diferentes contextos como: no grupo familiar, 
ambientes de trabalho, vizinhança e, principalmente, nas escolas. As (os) profissionais da Psicologia, não 
exclusivamente a (o) Psicóloga (o) Escolar, poderão utilizar-se de diferentes perspectivas de atuação. Após a 
identificação do bullying como demanda, delimitar-se-á o público-alvo das intervenções, propondo atividades 
grupais ou mesmo escutas individuais, sejam elas de caráter preventivo ou remediativo, sendo importante sa-
lientar o papel da escuta ativa nesses espaços e a importância de compreender os papeis desempenhados pelas 
(os) alunas (os) e como são estabelecidas as relações estre os personagens envolvidos em uma conjuntura de 
bullying, quer sejam eles/elas a vítima, o (a) agressor (a) ou espectador (a). Estudos realizados em diversas 
escolas comprovam que, na maioria dos casos, o agressor é do sexo masculino (no tocante a violência física), 
sofrem bullying ou estão expostos a outros contextos de vulnerabilidade social. Deste modo, compreender o 
fenômeno holisticamente, analisar os aspectos socioculturais nos quais se está inserido, trabalhar a interdisci-
plinaridade e o apoio da rede de proteção à criança e adolescente, tornam-se pontos indispensáveis para que 
se obtenham resultados satisfatórios conforme a proposta interventiva. 

Palavras-chave: Violência, Relações, Saúde Mental.
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 O LÚDICO COMO PROTAGONISTA NA EDUCAÇÃO E SAÚDE DE CRIANÇAS HOSPITALI-
ZADAS

Adriane da Silva Ramos1

Camila Kauane Sales Pedroso 1

Claudia Araújo Granado1

Francimar Lima Paranatinga1

Laisa Wanderleya da Costa Oliveira1

Sandla Ticiane Alvarenga Costa1

Cristina Lucilene de Lima Sena2

Jocileia da Silva Bezerra2

Introdução: A assistência da enfermagem na pediatria é uma importante ação onde este profissional da saúde 
desenvolve a troca de conhecimento, pois há muitas doenças, que, através de uma boa educação em saúde po-
dem ser prevenidas, principalmente as que acometem ao público infantil. Conforme Soares et al (2004) hábi-
tos de higiene fazem parte do processo de aprendizagem e desenvolvimento do ser humano. Sem esses hábitos 
a transmissão de doenças aumenta causando desequilíbrio no desenvolvimento do ser humano. O teatro é uma 
forma de contribuir para atuação da enfermagem de uma maneira lúdica com as crianças. Os jogos podem 
ser explorados de diversas maneiras educativas (DOHME, 2003). Objetivo: deste projeto foi à realização de 
educação em saúde sobre higiene corporal e mental para crianças e familiares. Metodologia: O projeto de 
extensão desenvolvido atuou no Hospital Municipal por 1 ano, trabalhando na ala pediátrica com as crianças e 
familiares dos 24 leitos tendo como foco o assunto higiene, realizando palestras através de apresentações tea-
trais utilização de jogos educativos sobre a realização da higienização correta, de forma lúdica no final foi feito 
perguntas verbais para obter respostas e poder avaliar o nível de aprendizagem obtida. Depois foi realizada, a 
entrega de kits contendo: Sabonete, creme dental, escova de dente, brinquedos e livros de historia, para incen-
tivar uma boa higiene corporal e mental. Resultados: O projeto contribuiu de forma significativa, na melhor 
higienização corporal na promoção e recuperação da saúde das crianças que passam por tratamento hospitalar 
na clinica pediátrica. Conclusão: O trabalho contribuiu para uma mudança de hábitos quanto à higiene das 
crianças de forma positiva tornando-se um recurso importante na melhora da saúde. 

Palavras-chave: educação em saúde, higiene, crianças hospitalizada. 
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O PAPEL DO MONITOR NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TEÓRICO - PRÁTICAS NAS 
DISCIPLINAS PROCESSO CUIDAR I E II

 Naiara Barroso da Conceição1 
Juliete Alcantara Silva 2 

Jaiane Cristina dos Santos Nascimento3

 Leidiane Maria Silva Gonçalves 4 

A monitoria é uma atividade acadêmica e de apoio pedagógico que oportuniza o aperfeiçoamento de conhe-
cimentos em determinadas disciplinas, soluciona dificuldades, melhora o processo de ensino - aprendizagem 
dos acadêmicos e contribui na preparação do monitor para uma possível carreira docente e crescimento pro-
fissional. As disciplinas Processo do Cuidar I e II visam oferecer ao acadêmico e ao monitor condições neces-
sárias para a prática em laboratório, no qual foi abordado na teoria, passando a ter contato com instrumentos/
equipamentos que são fundamentais para o atendimento de enfermagem. Este relato tem por objetivos ressal-
tar a importância do papel do monitor no desempenho das atividades práticas nas disciplinas, descrever algu-
mas praticas realizadas em laboratório, dados esses corroborados pela pesquisa de Hagg, et al(2008). Além de 
mediar e facilitar o aprendizado dos acadêmicos, a monitoria estabelece uma relação de ensino-aprendizagem 
entre docente/monitor/acadêmico, contribuindo e favorecendo para o crescimento de ambos. Para tanto foi 
necessária a análise teórica das práticas realizadas em laboratório na qual são realizados procedimentos de 
enfermagem como punção venosa, técnicas de curativos no qual o acadêmico realiza o preparo do material 
e desenvolve procedimentos técnicos, exame físico que destacamos como instrumento á Inspeção, que é a 
observação do estado geral do paciente, coloração da pele, presença de deformação como edema, estado nu-
tricional, padrão de fala, temperatura corporal, postura, movimento do corpo. As monitorias proporcionam 
aos alunos um aperfeiçoamento das técnicas, destreza, segurança e habilidades nos procedimentos realizados 
nas aulas, onde requerem conhecimento teórico para que nas atividades práticas possam  oferecer um aten-
dimento humanizado e de qualidade ao paciente. Um estudo realizado por Hagg, et al (2008) mostrou que a 
monitoria teve uma influência positiva para os acadêmicos em campo de estágio, pois 47% relataram maior 
conhecimento, 40% uma melhor atuação e 13% confiança em suas práticas. O estudo também mostrou que a 
monitoria contribui com as questões de cunho psicológico, pois as práticas sucessivas fazem com que o aluno 
diminua a ansiedade, estimulando a autoconfiança na hora dos procedimentos. Já para o acadêmico monitor 
as monitorias proporcionam – lhes um crescimento pessoal e profissional, pois os mesmos desenvolvem a 
habilidade de liderança e análise crítica para o processo de ensino - aprendizagem e colabora para a carreira 
de docência do aluno.

Palavras Chave: monitoria, processo do cuidar, crescimento profissional.
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O PRÉ-NATAL COMO OPORTUNIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA 
REALIZAÇÃO DO EXAME CITOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO

Brenda dos Santos Coutinho1 
Andreza Dantas Ribeiro¹

Isabela Maria da Costa Buchalle¹
Renan Fróis Santana¹

Simone Aguiar da Silva Figueira2 

Caracterização do Tema: O programa de pré-natal compreende a realização de consultas consecutivas e 
integrais com uma abordagem individualizada a cada gestante. Salienta-se o agir educativo e cuidativo do 
enfermeiro como essencial para fomentar o êxito na gestação, parto e puerpério, além de buscar sensibilizar 
a mulher para a realização do exame de prevenção do câncer de colo de útero (PCCU). Justificativa: A inci-
dência do câncer de colo de útero é de aproximadamente 530 mil casos novos por ano no mundo e é o primeiro 
mais incidente na região norte, o que destaca a necessidade da busca ativa das mulheres para a realização do 
PCCU em todas as oportunidades de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) Objetivo: Verificar a 
adesão das mulheres atendidas pelo programa de pré-natal em uma unidade de referência de especialidades 
quanto a realização do exame de PCCU Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quan-
titativa, realizado em novembro de 2016 em uma unidade de referência, no município de Santarém – PA, os 
dados foram coletados de 85 prontuários de gestantes atendidas no período de janeiro a novembro de 2016, 
tabulados no programa Microsoft Excel 2013 e analisado por meio da estatística descritiva. Foram obedecidos 
os aspectos éticos da pesquisa, de acordo com a resolução 466/12. Resultados: Em relação à faixa etária das 
gestantes, 46 (54,1%) estavam na faixa entre 20 a 34 anos. No que concerne aos antecedentes ginecológicos, 
55 (64,7%) das gestantes apresentaram a menarca na faixa etária de 10 a 13 anos, média de 13 anos e 68 (80%) 
tiveram o inicio da atividade sexual entre 12 a 19 anos. O intervalo entre a menarca e a sexarca da maioria das 
mulheres foi de 1 e 2 anos para 31 (36,4%). Referente ao exame citopatológico de colo de útero, 27 (31,76%) 
haviam realizado há menos de um ano, 16 (18,82%) há mais de um ano, 17 (20%) nunca haviam realizado, 21 
(24,71%) não tinham essa informação explanada no prontuário e 4 (4,71%) há mais de cinco anos. Ressalta-se 
o exame citado como a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer de colo de útero e o pré-natal 
poderia refletir uma oportunidade para a sua realização, observado a não contraindicação na gestação. Além 
disso, é importante frisar o inicio precoce das relações sexuais evidenciado nas informações das gestantes, o 
que colabora para a ocorrência de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e, consequentemente, o contá-
gio com o papilomavírus humano (HPV), que contribui diretamente com o câncer cervical. Conclusão: Foi 
observado que a maioria das mulheres já havia realizado o PCCU, entretanto uma parcela considerável nunca 
o fez, o que revela a valia da busca ativa e a relevância da educação em saúde para acentuar a seriedade do 
exame. 

Palavras-chave: cuidado pré-natal, detecção precoce de câncer, exame Papanicolau.
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O TEATRO DE FANTOCHES NA EDUCAÇÃO INFANTIL COMO IMPULSIONADOR DA LEI-
TURA

Raineri Pereira dos Santos Junior1

Dineide Sousa dos Santos²
Eli Conceição de Vasconcelos Tapajós Sousa²

Este trabalho é um relato de experiência vivenciando no projeto de extensão do Curso de Pedagogia no Insti-
tuto Esperança de Ensino Superior (IESPES), no período de realização de fevereiro a novembro de 2016, de-
nominado “Teatro de Fantoches: uma forma lúdica de encantar e incentivar a leitura”, com o intuito de ampliar 
as atividades de contação de histórias através do teatro de fantoches com a intenção de despertar o interesse 
pela leitura e proporcionar momentos de alegria, diversão e desafios educacionais para as crianças. O projeto 
é aplicado através de ofícios das Unidades Municipais de Educação Infantil de Santarém (UMEIs), escolas 
particulares e ambientes não escolares que atendem o público infantil, com uma quantidade significativa de 
10 acadêmicos por atividade. A leitura na Educação Infantil começa no período da pré-escola, pois a educação 
pré-escolar é entendida como a primeira etapa da educação básica que visa o desenvolvimento equilibrado de 
todas as potencialidades da criança, proporcionando-lhe oportunidades de autonomia e socialização. O projeto 
veio com o intuito de aliar-se a comunidade escolar promovendo situações referentes ao gosto pela leitura, sa-
bedores das dificuldades enfrentadas pelos os educadores para o gosto pela leitura das crianças de acordo com 
a intenção do projeto como: proporcionar às crianças histórias educativas por meio do teatro de fantoches em 
ambientes educacionais e não educacionais, atingir um grande público possível com a contação de histórias, 
favorecer momentos de descontração e lazer para as crianças, atingir em um percentual significativo o inte-
resse pela leitura, despertando tanto nos alunos a sua curiosidade aguçando sua imaginação e transformando o 
pensar das crianças envolvidas a respeito da leitura utilizando fantoches e atividades lúdicas. Entendendo que 
esse processo de incentivo a leitura não se traduz em uma única ação ou atividade, mas sim da continuidade 
dessas atividades decorrente da estada da criança pela Educação Infantil, baseando-se para a sua progressão ao 
âmbito escolar. Identificamos que essa parceria tem de ser conjunta com a comunidade escolar e das famílias, 
apresentando e reforçando dia após dia, pois ler é produzir sentido e estar contextualizado no texto, interpre-
tando-o e atribuindo-lhe algum significativo.

Palavras-chave: Educação Infantil, Ludicidade, Projeto de Extensão.
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OS ENTRAVES ENFRENTADOS PELA LOGÍSTICA INTERNA DAS ORGANIZAÇÕES NA CON-
CEPÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LANCHES NO BAIRRO DO CARANAZAL, NA CIDADE 

DE SANTARÉM-PA
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Romilda da Silva Uchôa³

Logística é uma área da administração que propõe caminhos para organizar melhor os processos de produção 
da empresa, que envolve a gestão de estoques, transporte, distribuição, fornecedores e tudo que está ligado 
à sua produção. A logística pode ser definida como o conjunto de atividades de compra, movimentação e ar-
mazenagem que definem os fluxos de produtos desde o ponto de aquisição da matéria-prima até o ponto de 
consumo final. Para Bowersox e Closs (2001, p. 67) é importante entender que o desempenho da logística 
num ambiente competitivo depende de sua compatibilidade com a estratégia de marketing da empresa. Neste 
sentido, faz-se necessário desenvolver este trabalho, que tem como objetivo geral, saber os entraves enfrenta-
dos pela logística interna da organização na concepção dos proprietários de lanches, no bairro Caranazal, na 
cidade de Santarém-PA. Para a realização deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo, 
com abordagem quantitativa, mediante um questionário com nove perguntas fechadas, aplicadas no período 
de 12/04 a 15/04 do corrente ano para oito proprietários escolhidos aleatoriamente. Dentre os resultados obti-
dos verificou-se que 60,62% tem conhecimento sobre logística empresarial e 30,38% não tem, citaram que a 
maior dificuldade enfrentada com 80,87% é o transporte (estradas ruins) para a aquisição de produtos escassos 
na região, assim como a falta de indústrias locais e 10,13% as opções de produtos e de preço. Sobre a satis-
fação do cenário logístico interno, identificou-se que 20,25% dizem que a logística interna é ruim e 70,75% 
que é regular. Diante deste resultado conclui-se que 60,62% dos entrevistados conhecem e aplicam o conceito 
de logística empresarial, porém com um percentual bem relevante 30,38% não conhecerem, é preocupante, 
pois a logística é uma ferramenta primordial no desenvolvimento dos processos organizacionais e dentre os 
entraves citados por eles, destacaram o transporte para a aquisição de produtos escassos na região, cenário não 
satisfatório para os proprietários de lanchonete.
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¹Acadêmicos do VII Semestre do curso bacharelado em Administração do IESPES, e-mail: laurivan.baptista@gmail.com
²Docente do IESPES, e-mail: alexandre@iespes.edu.br
³Mestre em Gestão de Empresas, Especialista em Marketing, Graduada em Administração e Ciências Contábeis e Docente do 
IESPES, e-mail: romilda@iespes.edu.br



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

RESUMOS PARA POSTER125

OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO PSICÓLOGO HOSPITALAR EM SEUS CAMPOS DE ATUAÇÃO
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O processo de adoecimento acarreta mudanças drásticas no que se diz respeito às relações intra e interpes-
soais do paciente, e um dos grandes desafios do Psicólogo Hospitalar é intervir e acompanhar este sujeito 
no processo de adoecimento e do tratamento na sua perspectiva subjetiva, ou seja, ajudar esse paciente a 
ressignificar sua patologia por meio de readaptações sobre sua atual realidade, assim como, seus familiares 
e equipe multiprofissional. Também deve-se salientar as dificuldades em nortear o campo de atuação do Psi-
cólogo Hospitalar, pois o mesmo ainda está buscando assegurar sua identidade profissional na área da Saúde 
e definir a especificidade da sua atuação, visando delimitar este campo e firmar as funções específicas e suas 
práticas sociais, para garantir uma atuação bem definida, sem excluir sua parceria com a equipe multidiscipli-
nar. Sabe-se que as instituições possuem suas próprias diretrizes e é dever do Psicólogo Hospitalar adequar-se 
às normas da instituição, sabendo quais são os limites de sua atuação naquela realidade hospitalar, seguindo 
sempre as orientações éticas e profissionais especificas a sua área. Na trajetória metodológica utilizou-se 
para a pesquisa bibliográfica, ao qual utilizou-se uma análise de obras relacionadas à Psicologia da Saúde e 
a Psicologia hospitalar, incluindo livros, revistas e Base de Dados (BVS PSI, SCIELO). A pesquisa objetiva 
contextualizar os principais desafios que o Psicólogo Hospitalar enfrenta diante de sua prática, ressaltando 
que o Brasil difere de outros países, em que não há a especialidade de psicologia hospitalar, e sim utilizam 
a nomenclatura de Psicologia da Saúde para abranger esta atuação da Psicologia. A coleta de dados biblio-
gráficos baseou-se na leitura de obras através da realização de resenhas e a degustação dos leitores, ao qual 
identificou-se em seus resultados que em grande parte da atuação do Psicólogo Hospitalar, o mesmo enfrenta 
desafios constantes no exercício de sua atuação profissional, dentre eles, cita-se: não há local adequado para a 
escuta de seus pacientes, comprometendo assim a subjetividade e sigilo do sujeito assistido, adentrar em um 
contexto da área médica onde o fator biológico é predominante, tentando enfatizar a importância de cuidar 
do paciente sobre a perspectiva biopsicossocial, assim como, delimitação das funções a serem exercidas no 
hospital. Portanto é interessante ressaltar a importância de se fazer um estudo aprofundado sobre a atuação do 
Psicólogo Hospitalar, para se buscar entendimento e reflexão, enriquecer e ampliar os estudos acerca do tema, 
com intuito de minimizar a problemática que norteia a atuação destes profissionais, e, principalmente, para 
destacar e esclarecer a sua importância no contexto hospitalar. 
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OUVIR HISTÓRIAS, ARTE SEM IDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE 
EXTENSÃO “TEMPOS DE VIVER”
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O projeto desenvolvido faz referência às atividades lúdicas voltadas para idosos do Asilo São Vicente de Pau-
lo, localizado na cidade de Santarém – PA, pertencente ao Projeto de Extensão “Tempos de Viver”, ao qual tem 
como objetivo proporcionar a interação social e a promoção à qualidade de vida do idoso institucionalizado em 
suas relações interpessoais. Este relato de experiência faz referência à descrição de uma das atividades desen-
volvidas no respectivo projeto. Durante a execução das atividades, identificou-se a dificuldade de atuar com 
alguns idosos com deficiência visual e limitações de locomoção, havendo a necessidade de adaptar técnicas 
para englobar estes idosos. Assim, desenvolve-se a modalidade de leitura de histórias para os mesmos, a fim 
de gerar momentos de bem-estar psicológico. Segundo dados de pesquisa bibliográfica, “à medida que a idade 
avança necessitamos cada vez mais vivenciar atividades compartilhadas [...] as relações interpessoais passam 
cada vez mais a ganhar relevância, principalmente àquelas decorrentes da atividade lúdica” (SANTOS, 2008, 
p.21). Ao executar a leitura observou-se a integração junto à emoção vivenciada pelo ouvir das histórias. Se-
gundo Knoche (2012, p.576) “pode-se dizer que o ato de ler e ouvir histórias possui função terapêutica [...] a 
leitura liberta, estimula o imaginário, auxilia em novas descobertas, agrega conhecimentos, amplia horizontes, 
desenvolve raciocínio lógico [...]”. De modo que esta técnica pode possibilitar uma viagem no tempo em que 
se vivenciem experiências diversas, transmitindo exemplos de valores e empatia. A metodologia foi aplicada 
por meio de revisão bibliográfica e histórias voltadas para temas como afeto, generosidade e sinceridade. A 
leitura a princípio teve como público alvo os idosos acamados e deficientes físicos e visuais. Devido à curio-
sidade dos demais, a atividade foi expandida permitindo a formação de grupos e ao final da leitura surgiram 
depoimentos. Dentre os resultados alcançados, destacam-se a participação e a inclusão dos idosos que não 
eram ativos nas atividades desenvolvidas pelo projeto, devido suas limitações. A partir da integração grupal 
observou-se a promoção das relações interpessoais entre os idosos. Conclui-se que a leitura pode acarretar o 
comprometimento, disposição e motivação dos envolvidos, promovendo bem-estar e qualidade de vida indi-
vidual e grupal aos idosos.
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PANORAMA ATUAL DA LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO
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A Língua Portuguesa se encontra entre as línguas mais faladas do mundo, apesar de não ser uniforme em todos 
os locais falados, ela chegou a todos os cinco continentes. Atualmente, a língua portuguesa pode ser encontra-
da no: Brasil (América do Sul), Portugal, Goa, Diu, Damão, Ilha de Timor, Macau (Ásia), Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique (África). Na África, por exemplo, a língua portuguesa se 
mantém em vários países e convive com diversos dialetos africanos. Em Portugal e no Brasil majoritariamente 
se fala o português. Diante de toda essa diversidade linguística existente entre cada região dominada, a mis-
tura entre o português e outras línguas fez surgir outros novos sistemas linguísticos: Pidgin e Crioulo. Assim, 
levando em consideração a abrangência da Língua Portuguesa, o presente trabalho teve por objetivo mapear 
como atualmente se configura o panorama da Língua Portuguesa no mundo e que funções sociais essa língua 
desempenha nos diferentes países onde ela é oficial. Como referencial teórico da pesquisa, utilizamos autores, 
a saber: ELIA (1998); FARACO (2016) e TEYSSIER (1997). Entendemos que os processos pelo qual a Lín-
gua Portuguesa passou foi fundamental para compreende-la na esfera atual, possibilitando maior compreensão 
acerca das mudanças ocorridas na língua portuguesa. Observou-se, também, que a Língua Portuguesa irá se 
diferenciar devido às variações diafásicas, diacrônicas, diatópicas e diastráticas.  Além disso, nos países onde 
a Língua Portuguesa é oficial verificou-se que ela tem um papel social de unir culturas tão diferentes, sendo 
importante processo de interação. 
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM CRIANÇAS E SUAS CAUSAS: UMA REVISÃO BI-
BLIOGRÁFICA
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Jaiane Cristina dos Santos Nascimento¹
Michely Santos de Souza¹
Jocileia da Silva Bezerra²

A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como uma condição súbita e inesperada de deficiência 
absoluta de oxigenação tissular seja por ineficiência circulatória ou cessação da função respiratória ou ainda, 
como a interrupção brusca, inesperada e potencialmente reversível da eficácia do batimento cardíaco ou da 
respiração espontânea do paciente (SILVA, 2011). De acordo com Matsuno (2012), a parada cardíaca súbi-
ta em crianças é pouco comum. A etiologia da parada cardíaca em crianças pode ser de dois tipos: parada 
cardíaca por hipóxia ou por asfixia, e parada cardíaca súbita. A parada causada por hipóxia é o mecanismo 
fisiopatológico mais comum de parada cardíaca na criança, e a mesma ocorre como evento terminal de hipó-
xia tecidual progressiva e acidose, secundárias à insuficiência respiratória, choque ou insuficiência cardiopul-
monar. A PCR é uma situação dramática, responsável por morbimortalidade elevada, mesmo em situações de 
atendimento ideal. Na PCR, o tempo é variável importante, estimando-se que, a cada minuto que o indivíduo 
permaneça em PCR, 10% de probabilidade de sobrevida sejam perdidos (PAZIN FILHO, 2003). O estudo 
objetivou-se Identificar os fatores que causam a parada cardiorrespiratória em crianças. Para estudo foi utili-
zado á revisão da literatura a partir de artigos científicos encontrados nos seguintes bancos de dados: Scielo, 
Medline e Google acadêmico. Como resultados contatou-se, que a causa nas crianças, geralmente, ocorre pela 
parada cardíaca decorrente da progressão da insuficiência respiratória e/ou do choque, associada à hipoxemia 
e acidose, sendo bem menor a incidência de parada cardíaca por arritmias cardíacas na faixa etária pediátrica 
do que no adulto. A parada cardíaca súbita em crianças é geralmente associada a arritmias cardíacas, espe-
cificamente a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, sem pulso. Para que a criança vítima de uma 
Parada Cardiorrespiratória tenha um bom prognóstico, é importante que o profissional ou a pessoa que vai 
socorrer saiba reconhecer as causas da falência respiratória, o que mais frequente para a evolução da PCR 
pediátrica.  Os cuidados prestados, durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o acesso ao sistema de 
emergência e a oferta de suporte de vida avançada à criança em parada cardiorrespiratória, são cruciais, para 
minimizar sequelas que podem levar a óbito essas crianças.
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PRATICA DA LEITURA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
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O referente resumo relata que a leitura é de grande importância, e têm como finalidade básica a procura, a 
captação, a crítica, a retenção e a integração de conhecimentos, ao perceber que está sendo pouco explo-
rada pelos alunos surgiu o interesse de criar um projeto que atendesse a necessidade de incentivo à leitura 
de forma prazerosa. O projeto Interdisciplinar teve início no 1º semestre de 2014 tendo como local de ação 
a Escola Padre João Felipe Bettendorf e término no 7° semestre de 2017, este projeto interdisciplinar tem 
como objetivo principal incentivar o hábito de ler, considerando de suma importância para o desenvolvimento 
cognitivo e intelectual dos alunos. No primeiro momento foi realizado o diagnóstico para identificar as pos-
síveis dificuldades existentes associadas à leitura. Frente a temática “prática da leitura” a palavra-chave para 
desenvolver na criança o gosto pela leitura é intencionalidade, pois para Antunes 2005 (p.47), é essencial que 
pais e professores mostrem forte intenção em despertar nos filhos e nos alunos o gosto pela leitura já, Russo 
2010 (p.223) afirma que ler não deve se resumir a decifrar caracteres, distinguir símbolos e sinais, unir letras e 
emitir sons correspondentes: isso é muito mais um trabalho de descriminação visual e auditiva que antecede a 
leitura propriamente dita. Ler, além de decifrar, é interpretar a mensagem, atribuir a ela uma vivência pessoal 
interiorizá-la, realizando um efetivo papel de leitor. Silva (1998) argumenta que a importância e a “obrigação” 
do ato de ler, são requisitos necessários para os alunos e professores por isso a escolha do tema favoreceu uma 
ampla diversidade de atividades que foram realizadas no decorrer deste período, como: jogos de palavras, 
interpretação de texto, contação de histórias infantis através de teatro, bem como atividades lúdicas diversifi-
cadas voltadas para a faixa etária em que foi aplicado o projeto. Portanto, este projeto foi finalizado com êxito 
deixando nossa colaboração ao incentivo à leitura naquele assim como um grande aprendizado aos acadêmi-
cos envolvidos na realização deste.
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PREVALÊNCIA ATRAVÉS DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DE AVC NO BRASIL
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O AVC (Acidente Vascular Cerebral) também chamado de AVE (Acidente Vascular Encefálico) popularmente 
conhecido como derrame cerebral, é o rompimento ou o entupimento de um vaso que leva sangue para a re-
gião encefálica. Sua Subclassificação está subdividida em AVC isquêmico onde ocorre o entupimento dos va-
sos que irrigam o cérebro e o AVC hemorrágico onde há um rompimento de um vaso, ocasionando hemorragia 
cerebral. O AVC partilha dos mesmos fatores de riscos das doenças cardiovasculares, tais como: Tabagismo, 
sedentarismo, obesidade, diabetes, dislipidemia (aumento da taxa de lipídios no sangue) e hipertensão arterial. 
E as principais causas de AVC isquêmicos estão os trombos, provenientes de ateroscleroses ou embolias que 
formam trombos, podendo migrar para a região encefálica. O AVC hemorrágico mais comum está relacionado 
com a hemorragia cerebral proveniente da hipertensão arterial. O objetivo da pesquisa é identificar os dados 
epidemiológicos de acidente Vascular Cerebral na população brasileira, trata-se de uma pesquisa de dados 
epidemiológicos, para identificar casos de AVC no Brasil. Utilizou-se dados com base na Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) e no Ministério da Saúde (MS). Segundo a PNS estimou-se 2.231.000 pessoas com AVC. A 
prevalência pontual foi 1,6% em homens e 1,4% em mulheres. De acordo com o MS Evidenciou-se um nú-
mero expressivo de óbitos decorrentes de AVE, onde foram registrados 99.159 óbitos em 2010, representando 
uma média de 271 mortes por dia. O AVE é a principal causa de morte na população adulta brasileira, ao passo 
que 80% tem origem isquêmica e 20% hemorrágica. A cada 5 minutos um brasileiro morre em decorrência do 
AVC, contabilizando mais de 100 mil mortes por ano. Levando em consideração esses aspectos, observou-se o 
grande número de pessoas que contraíram a doença e na maioria das vezes levando a óbito e um dos principais 
meios de prevenção do próprio paciente, é conhecer seus principais fatores de risco (se fuma, se bebe, se é 
portador de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, dentre outras patologias citada no presente estudo.
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PROJETO EDUCA-ART SAÚDE: UMA PROPOSTA INOVADORA DE EDUCAÇÃO, ARTE E 
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Introdução: A arteterapia é um método terapêutico que utiliza recursos artísticos possibilitando o usuário a 
refletir o seu eu interior e se expressar através de sua arte. Essa técnica proporciona tratamentos nos aspectos 
emocionais, afetivos e sociais, melhorando positivamente a autoestima e o convívio social, bem como traba-
lha na prevenção e tratamento do desequilíbrio mental. Nesse processo é imprescindível o uso de ações que 
possibilitem o empoderamento, o estímulo da criatividade e autonomia, além de reduzir níveis de estresse e 
sofrimento. Principais ações desenvolvidas: As ações desenvolvidas por meio do projeto de extensão EDU-
CA-ART Saúde têm o intuito de incentivar e promover terapia através da arte compartilhada por meio de 
ideias e vivências, que são destinadas à população de Santarém-Pará. O projeto desenvolve-se desde maio de 
2016, tendo início com a Semana da enfermagem, com acadêmicos da Universidade do Estado do Pará-cam-
pus XII, que puderam participar da intervenção terapêutica através de produções artísticas como a mandala, 
pintura e musicoterapia. Em outro momento, pôde-se realizar atividades no Shopping de Santarém-Pará, onde 
a comunidade santarena pôde estar desenvolvendo a terapia mandala e pinturas de imagens do livro anties-
tresse. Além da ação na Casa Rosa – Amigas do Peito, lugar que pudemos compartilhar com as mulheres com câncer 
e voluntárias, as terapias como a técnica do espelho, a mandala e musicoterapia. Resultados alcançados: Percebeu-se 
através da análise de discurso, que as atividades realizadas proporcionou descontração e relaxamento. Desse 
modo, reafirma-se o uso de terapias alternativas para promoção a saúde, possibilitando compartilhar sentimen-
tos por meio da produção artística, empoderamento do método criativo artístico como forma de expressão, 
corroborando para diminuir o nível de estresse dos participantes em estudo. Ao final das ações, os usuários 
relataram melhora do seu estado mental, compartilhando suas vivências por meio de suas produções de artes, 
estimulando o método criativo artístico como forma de expressão e contribuindo positivamente para elabora-
ção de futuras ações. Considerações finais: Os achados sugerem que a terapêutica através da arte atuou de for-
ma benéfica sobre os voluntários, refletindo positivamente no conjunto corpóreo-mental e propõe a utilização 
de novas estratégias de práticas educativa em saúde. 
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PROJETO ENVELHESER: UMA PROPOSTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE 
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O envelhecimento é um processo natural irreversível que está associado a um conjunto de alterações bioló-
gicas, psicológicas e sociais inerentes a todo ser humano. Com o crescimento mundial da população idosa, a 
institucionalização tornou-se uma das soluções para realizar os cuidados nessa faixa etária, uma vez que as 
alterações psíquicas, funcionais e degenerativas compõem um cenário de muitos idosos institucionalizados 
desprovidos de cuidados familiares e do convívio social. Nesse processo, torna-se necessário o desenvolvi-
mento de ações que gerem autonomia e empoderamento como forma de possibilitar a promoção da saúde e 
qualidade de vida, estimulando o envelhecimento saudável. O presente projeto de extensão buscou desenvol-
ver ações que promovessem a interação social e a qualidade de vida de idosos institucionalizados na cidade 
de Santarém, PA, com interface na ação intitulada “Projeto EnvelheSer” gerado como um instrumento de pro-
moção da saúde. O projeto desenvolve-se desde setembro de 2016 no Asilo São Vicente de Paulo, através de 
atividades de saúde, físicas, lúdicas, educativas, culturais e de rodas de conversa. As atividades são executadas 
semanalmente por estudantes de diferentes cursos das instituições de ensino superior do município. Foram 
obtidos relatos dos idosos e cuidadores quanto à melhoria no desempenho durante a realização de atividades 
da vida diária e a visão do projeto como meio de socialização aumentando o vínculo afetivo e de humor. Em 
linhas gerais, os resultados indicaram que o projeto possibilitou autonomia e empoderamento, evidenciando 
a contribuição das ações para a promoção da saúde e a qualidade de vida dos idosos tornando a convivência 
prazerosa e significativa para aqueles que lá residem.
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DO JOELHO: ESTUDO DE CASO
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No pós-operatório imediato (POI) de cirurgias ortopédicas existem diversos fatores que levam o paciente a 
um retardo funcional, dentre eles: sinais flogísticos, quadro álgico, restrição de movimento, imobilismo, den-
tre outros. Tratando-se da articulação tibiofemoral, na maioria dos casos, esta por sua vez leva a um déficit 
funcional acentuado, não mais importante que as demais, porém trata-se de uma articulação de importância 
atenuante, necessitando de uma reparação funcional imediata para que a independência básica funcional do 
indivíduo seja restabelecida, como ficar de pé ou o simples ato de caminhar. O objetivo deste estudo foi de 
apresentar uma proposta de protocolo Fisioterapêutico voltado aos pacientes que foram submetidos a cirurgias 
ortopédicas do joelho, e que possuam sequelas cirúrgicas que os impossibilitem de ficar de pé e/ou caminhar. 
Este estudo foi realizado numa instituição pública no mês de novembro de 2016, onde os dados foram cole-
tados em banco de dados, organizados e armazenados em planilhas do Microsoft Excel 2016, não havendo 
acesso aos dados pessoais do participante. Este foi submetido a 10 sessões de Fisioterapia com a aplicação 
da seguinte proposta de protocolo: Eletroterapia aplicada a Corrente Interferencial Vetorial (CIV), no método 
de coloção dos eletrodos “cruzado”, com frequência portadora (F1) de 4000 Hz, frequência moduladora (F2) 
4090 Hz, Sloop (forma da onda) triangular (6:6), com modulação da amplitude e frequência (AMF) 90 Hz, 
Sweep (variação da frequência) 40 Hz e tempo de aplicação de 60 minutos 2 vezes ao dia.  Durante o trata-
mento, o posicionamento do membro inferior em questão era com elevação de 45º em extensão associado a 
exercícios metabólicos de extremidade inferior (exercícios de bombeamento). Foram realizados basicamente 
2 testes para a avaliação dos resultados e ganhos obtidos. Teste 1 (onde o paciente tinha que levantar-se saindo 
da posição inicial em sedestação beira leito, até a posição de bipedestação e por ultimo retornando a posição 
inicial), onde o tempo gasto inicial foi de 7,37 segundos. Teste 2 (onde o paciente tinha que caminhar sobre 
uma linha de aproximadamente 4m de comprimento e retornar ao ponto inicial), onde o tempo gasto inicial 
foi de 13,84 segundos. Ao final do tratamento (após 20 aplicações de CIV), foram obtidos tais resultados: no 
Teste 1 tempo de 4,21 segundos e no Teste 2 o tempo de 9.84 segundos. Desta forma pode-se inferir que este 
protocolo foi benéfico para este participante, ratificando a necessidade de uma maior aplicação deste protocolo 
com um maior (n) amostral. 
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REALIDADE VIRTUAL EM PACIENTES MASTECTOMIZADOS: UMA REVISÃO DE LITERA-
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O câncer de mama é uma das neoplasias mais incidentes da atualidade, acometendo principalmente as mulhe-
res. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, cerca de 70% dos pacientes são diagnosticados tardiamente 
o que acarreta em um tratamento mais agressivo. Nesse contexto, a fisioterapia é essencial na recuperação des-
sas pessoas, valendo-se de vários recursos, entre eles a reabilitação virtual por meio do Nintendo Wii® (NW). 
Pretende-se, com o presente estudo, destacar a eficácia da realidade virtual por meio do NW nas limitações 
funcionais provenientes da mastectomia. Realizou-se uma revisão crítica da literatura por meio de pesquisa 
eletrônica, utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e Google acadêmico nos idiomas português, inglês e 
espanhol. Foram excluídos artigos de revisão, trabalhos que não se relacionavam com o tema, indisponíveis 
gratuitamente e publicados antes do ano de 2007. O câncer de mama resulta de uma proliferação sem controle 
de células anormais, que surge em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por 
exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. Tais alterações podem provocar mudanças no crescimento ce-
lular ou morte celular programada, levando ao surgimento do tumor. A abordagem terapêutica no câncer pode 
ser dividida em tratamento cirúrgico, radioterapia e tratamentos clínicos, como imunoterapia, quimioterapia, 
entre outros. Na atualidade, ainda são muitos os indivíduos que precisam passar pelo procedimento cirúrgico 
que pode ser conservador (tumorectomias) ou não conservador (mastectomias), sento este diferenciado em 
mastectomia simples e mastectomia radical. Os pacientes submetidos ao tratamento não conservador passam 
por várias modificações corporais, como limitação de força muscular e de amplitude de movimento (ADM) 
no membro superior homolateral à cirurgia. Diante disso, a fisioterapia pode estar presente tanto antes do 
procedimento cirúrgico quanto após, por meio de orientações e exercícios posturais, mobilizações, alonga-
mentos, exercícios ativos assistidos, ativos livres, entre outros. Sabe-se que o tratamento convencional da 
fisioterapia é repetitivo e geralmente monótono, justificando a necessidade de novas abordagens terapêuticas. 
Nesse contexto, a reabilitação virtual surge como complemento ao tratamento fisioterapêutico convencional e 
o NW por meio dos seus jogos Wii Sports e Wii Sports Resort oferecem possibilidades que podem se adequar 
ao tratamento convencional. Os benefícios da utilização da Wii-terapia incluem as correções das posturas e 
do equilíbrio, o aumento da capacidade de locomoção, da ADM e da força muscular tanto dos membros supe-
riores quanto inferiores, além da motivação do paciente. Através desta revisão crítica, nota-se que ainda são 
poucos os estudos relacionados a utilização do NW na reabilitação funcional após mastectomia. No entanto, a 
eficácia desse recurso pode ser observada na prática clínica do fisioterapeuta, especialmente quando se trata de 
prevenção de complicações nas funções dos membros superiores decorrentes do tratamento e na reabilitação 
precoce dos pacientes, desde que seja utilizado de forma individualizada.

Palavras-chave: Neoplasias da mama, Mastectomia, Fisioterapia.
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REDES SOCIAIS: UTILIZAÇÃO SEGURA E COMO PREVENIR RISCOS

Erickson Ferreira 1

João Vitor Mota dos Santos 2

Yan Marcos dos Anjos 3

Clayton André Maia dos Santos 4

As redes sociais tomam maior parte do tempo das pessoas atualmente, não só como meio de entretenimen-
to, mas também como uma ferramenta de discussões, reuniões, estudos, notícias, entre várias outras coisas, 
tornando uma ferramenta fundamental para a sociedade que está totalmente conectada. Com isso, cabe a per-
gunta: Estamos seguros? Devido essa indagação, este trabalho visa demonstrar algumas das principais carac-
terísticas das vulnerabilidades em redes sociais, bem como, apresentar uma utilização segura e como prevenir 
dos riscos. O problema ocorre porque em meio as transferências de bits pela rede, nem todos os usuários se 
preocupam com a segurança das suas informações que estão sendo enviadas, o que resulta não somente em 
roubo de dados, mas também em vários transtornos aos usuários. A prevenção, aliada ao bom senso, é a uma 
atitude que todos que usam as redes sociais, seja para qual for o motivo, deveriam possuir. Além disso, o uso 
de senhas fortes com letras maiúsculas e minúsculas, adicionada de números, dificultaria o roubo de senha e 
consequentemente o roubo da identidade virtual. Outra vulnerabilidade está relacionada a Links maliciosos, 
que surgem nos grupos de bate-papo, levando para sites falsos. São inúmeras as vulnerabilidades em Redes 
Sociais, mas destaca-se ainda o acesso a informações pessoais dos usuários como e-mail, telefones, endereço 
da residência, ou local onde trabalha, informações que deveriam ser de cunho privado são expostas nas re-
des sem o devido cuidado, pois além de representar perigo para o usuário, pode afetar também a família do 
usuário, colocando em risco a segurança de seus familiares. Como forma de mitigar esses riscos, pequenos 
cuidados podem fazer a diferença na hora de acessar como: não esquecer que é um ambiente público, então 
tudo que publicar ficara exposto; pensar antes de publicar é sempre uma ótima dica a ser seguida; modificar 
as configurações de privacidade do perfil, para que somente amigos possam visualizar as informações; ocultar 
informações como email, endereço, telefone. Vale ressaltar que escolher bem os contatos com quem tem ami-
zade virtual é ideal. Nem tudo que é publicado em grupos é autentico. Logo, todo cuidado é pouco quando se 
trata de redes sociais.

Palavras-chave: Redes sociais. Segurança. Prevenção.
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REDES VEICULARES: O FUTURO DOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE TER-
RESTRE

Paulo dos Santos¹
Carlos Gemaque Lemos Junior1

Aloisio Barros2

 

Este resumo enfatiza os benefícios da implementação das Redes Veiculares que apresentam soluções con-
cernentes aos problemas de trânsitos - como congestionamento, acidentes, alerta de irregularidades nas vias 
(ruas e avenidas) e os benefícios que essa tecnologia poderá trazer a economia do país. O resumo embasa-se 
nos estudos de artigos de pesquisadores da USP como o economista Eduardo Haddad, professor titular do 
Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de 
São Paulo (FEA-USP). Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os congestionamentos causaram prejuízos de 
cerca de R$ 40 bilhões na cidade de São Paulo, somente no ano de 2012. Os Sistemas Inteligentes de Trans-
portes, são vistos hoje como uma das principais soluções para os diversos problemas relacionados ao trânsi-
to. As Redes Veiculares, também chamada de VANETs (Veicular Adhoc Networks), possibilitam a troca de 
informações entre veículos através de uma infraestrutura que fica localizada às margens das vias - como se 
fossem hosts conectadas a um servidor. As aplicações das VANETs, classificam-se em três grupos: segurança 
no trânsito, entretenimento e assistência ao motorista. O objetivo das aplicações de segurança é transmitir em 
tempo real, informações relacionadas a situação das vias para que um outro condutor que esteja realizando o 
mesmo trajeto, ou esteja próximo, tenha conhecimento sobre as condições da via. Nas aplicações de entreteni-
mento destacam-se os sistemas de compartilhamento de conteúdo (músicas, filmes) e jogos. Já as aplicações 
de assistência ao motorista, auxiliam o condutor com sugestões de rotas com menos fluxo de veículos. Com 
a implementação da VANETs, visa-se uma evolução das Rodovias Inteligentes no transporte rodoviário de 
cargas e pessoas, solucionando problemas diários enfrentados pela sociedade, relativos a congestionamentos, 
emissões de poluentes e acidentes de trânsito, além de obter-se organização do fluxo de veículos nas vias, de 
modo que, com essa organização de fluxo veicular nas vias, haja redução de tempo de locomoção das pessoas 
que trabalham ou que precise se locomover para outros lugares. Segundo Haddad (2016), mostra que atual-
mente, as pessoas levam em média uma hora para locomover-se de um local para outro devido a organização 
atual do fluxo no trânsito, já que basicamente existe em média 2,5 veículos para cada pessoa em São Paulo. 
E diz também que com a solução ideal, o aumento de produtividade resultante faria o Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro, que atingiu o patamar de R$ 5,5 trilhões em 2014, crescer aproximadamente 2,83%. As Redes 
Veiculares atualmente são consideradas a solução ideal para os grandes problemas de trânsito - acidentes e 
desperdícios de tempo, sendo gerenciadas de forma eficaz e em tempo real, beneficiando tanto aos condutores 
de veículos, como pedestres, transporte de cargas, quanto a economia do país.

Palavras – Chaves: VANETs, solução, benefícios e economia. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: TEATRO DE FANTOCHES: UMA FORMA LÚDICA DE ENCAN-
TAR E INCENTIVAR A LEITURA

Andressa de Miranda Sousa1

 Christian Joubert Diniz Guimarães¹
Ieda da Silva Bastos¹

Lucineide Batista Rodrigues¹
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O presente resumo é resultado do projeto de extensão do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES), 
intitulado “Teatro de Fantoches: uma forma lúdica de encantar e incentivar a leitura” no ano de 2016. As 
ações vêm sendo realizado desde o ano de 2015 nas Unidades Municipais de Educação Infantil de Santarém 
(UMEIs), escolas particulares e também em ambientes não escolares em que são realizadas atividades educa-
tivas, contendo como participantes acadêmicos bolsistas, voluntários e uma docente coordenadora do curso de 
pedagogia do IESPES. Entende-se que os educadores junto com a escola devem incentivar, motivar e desafiar 
as crianças, propondo novas e diversificadas condições que promovam o interesse da mesma. Desta forma, a 
aprendizagem adquirida por essas ações proporcionará ao aluno estabelecer relações cognitivas às experiên-
cias presenciadas chegando mais próximo a sua realidade social e cultural. O objetivo do projeto, além de 
levar a alegria, diversão e desafios educacionais para os que apreciam, por meio dos personagens das histórias 
e do uso da música como recurso, tem como maior propósito mostrar que é importante desde as séries iniciais 
o incentivo a leitura, colocando um conjunto de possibilidades que permitam ampliar o universo de leitura dos 
alunos. As ações ocorrem através de ofícios destinados ao projeto, limitando-se a duas apresentações ao mês, 
as realizações das atividades ocorrem através da interação dos acadêmicos com as crianças envolvendo assim 
a afetividade como fator importante numa ação pedagógica, seguida do uso de músicas infantis por entender 
o poder que a música causa nas pessoas, logo depois acontece a contação da história infantil com a utilização 
dos fantoches, posteriormente ocorre à degustação do tema abordado. A realização do projeto desencadeou 
uma grande satisfação propiciando experiências satisfatórias para todos os envolvidos promovendo contribui-
ções na área da educação, tanto para as crianças quanto para os professores, escolas e acadêmicos enredados. 
Consequentemente com o grande sucesso diante da comunidade santarena que este projeto traz consigo du-
rante todos esses anos, foi dada a continuidade com uma nova restruturação, pois além de incentivar a leitura, 
estará falando sobre a inclusão com o intuito de atingir um grande número possível e favorecer momentos de 
descontração e lazer para as crianças podendo também propalar o curso bem como a instituição mantenedora 
do projeto, despertando nos alunos a sua curiosidade, aguçando a imaginação e transformando o pensar das 
crianças a respeito da leitura e da inclusão com o manejar dos fantoches e atividades lúdicas.

Palavras-chave: Leitura, Fantoches, Lúdica.
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RELAÇÕES DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA SO-
BRE AS (IM) POSSIBILIDADES DE DISCUSSÃO NO CONTEXTO ESCOLAR
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A escola é um espaço de convivência e assim como a vida, é um lugar de diversidade de gênero, raças, idades, 
crenças e valores, evidenciando a importância da escuta e do respeito para que todos se sintam reconheci-
dos e valorizados em suas diferentes histórias de vida (SADALA; COLLYER, 2002). A escola colabora na 
formação do futuro sujeito cidadão e um dispositivo importante na produção de subjetividades, tendo como 
responsabilidade a construção de um ambiente seguro, de acolhimento, de aprendizado e de respeito às várias 
possibilidades existenciais. Este estudo se propôs a realizar uma revisão bibliográfica, com o objetivo de dis-
cutir os fatores que permitem e ou impedem a discussão da temática das relações de gênero e da diversidade 
sexual no contexto escolar, tendo em vista as questões histórico culturais e o atual cenário político brasileiro 
que paradoxalmente tem se mostrado contrários à estas discussões, impossibilitado o avanço das políticas de 
uma educação transformadora e libertadora. A presente revisão bibliográfica baseou-se em artigos científicos 
on line publicados entre os anos de 2008 a 2014, de profissionais psicólogos e pedagogos encontrados nas 
bases de dados da BVS psi, revista on line de psicologia. Com base nos objetivos da pesquisa, os resultados 
mostram o professor como um elo importante e imprescindível entre os alunos e suas trocas sociais, sendo a 
escola um local onde a discussão sobre a diversidade sexual deve estar presente, se mostrando cada vez mais 
necessária pela intolerância noticiada diariamente, e mesmo não tendo o papel de substituta da família, é parte 
fundamental no processo de educação, formação e transformação de seus alunos. Em relação à sexualidade, 
o papel da escola é fornecer informações claras e objetivas, favorecendo a discussão dos saberes científicos, 
promovendo debates entre os jovens, e possibilitando assim o caráter da diversidade de posicionamentos sem 
imposição de valores ou mesmo de condutas ditas certas ou erradas (NEVES, 2012). Neste sentido, torna-se 
urgente o olhar para os ambientes e contextos de aprendizagem que permitam a expressão e o respeito à diver-
sidade sexual e à temática das relações de gênero, tendo em vista que as mesmas atravessam os processos de 
subjetivação dos sujeitos em construção e ou em formação, e estimulam a produção de sujeitos críticos e mais 
autônomos intelectualmente e afetivamente. Para Machado e Coutinho (2014) a discussão dos currículos nas 
escolas e mesmo na formação dos professores se faz necessária, para que a temática ganhe espaço e seja legiti-
mada pelos atores escolares. Porém para Pacheco (2012), repensar o currículo escolar aberto à estas questões, 
significa imprimir ações no cotidiano escolar que rompam com o modelo tradicional patriarcal e heteronorma-
tivo e invisibilizante e que dialoguem, urgente e permanentemente com as temáticas que atingem diretamente 
os estudantes Para (FELIPE; GUIZZO, 2008), a maioria das instituições escolares tratam a sexualidade como 
algo mascarado que não deve ser exposto nem discutido intensamente, e é neste sentido que Gadotti (2000, 
p. 09) comenta a importância dos professores estarem inseridos nestas discussões, quando menciona que “os 
educadores, numa visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e em consciência 
crítica, mas também formam pessoas”. A proposta da UNESCO (Organização das Nações Unidas), para o en-
sino das relações de gênero nas escolas é um ponto crucial de análise, pois tem como objetivo central a preven-
ção e a erradicação de toda e qualquer forma de violência, em especial a violência de gênero. Neste sentido, 
as impossibilidades de discussão da temática da diversidade sexual e de gênero deve ser problematizada nos 
espaços de aprendizagem, analisando os fatores intrínsecos e extrínsecos os quais podem se fazer presentes, e 
ou que podem ou não oportunizar estes diálogos. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O INCONSCIENTE COLETIVO: UMA POSSÍVEL APROXIMA-
ÇÃO

Erick Rosa Pacheco 1

Simone Pereira da Silva 2 

Muitas são as teorias e vertentes que estudam o ser humano e sua interconexão com a sociedade, dentro do 
campo da psicologia vários são os teóricos que passeiam por essa discussão. Deste modo, Moscovici discorre 
sobre psicologia social e Jung psicologia clínica, que apesar de distintas, possuem uma possível realidade de 
aproximação. A teoria das representações sociais foi proposta e estudada por Serge Moscovici, que perante 
esta teoria observou como se dava o funcionamento das representações de cada cultura e como cada indivíduo 
respondia a mesma. Representações são as formas como cada pessoa, grupo social e cultural se expressam 
para o mundo, como as regras morais e seus costumes, ele começou seus estudos a partir da análise sobre a 
representação da psicanalise. Carl Gustav Jung propôs a teoria do inconsciente coletivo, perante esta, além 
do singular e individual do sujeito, os seres humanos possuem um material herdado de sua ancestralidade e 
de todas as vivencias humanas. No inconsciente coletivo estão temas simbólicos ou não, comuns em várias 
culturas. Pensando na geração destes materiais, antes de se tornarem arquétipos comuns que nada mais são que 
formas cristalizadas e  especificas de representação continua de grupos ou indivíduos sociais, eles precisam 
ser representados por uma parcela da população, para então começarem a ser significados como normais e 
suas configurações de imagens passarem a fazer parte do Inconsciente coletivo, tornando-se componente do 
material subjetivo do ser humano. Todo esse material que foi representado pode se tornar um arquétipo, ou 
seja, passar a ser um padrão vivencial e cultural que foi solidificado. Aqui pode-se perceber que as teorias se 
entrelaçam, no sentido de que, de tanto representar e vivenciar algo, isso pode se tornar parte do material sub-
jetivo do sujeito humano. Por exemplo: as várias formas de dança, que são especificas de uma cultura, foram 
representadas para depois serem um padrão cultural, passando a ser parte da subjetividade do ser humano, o 
arquétipo portanto é a forma existente e inconsciente, de algo que pode direcionar as formas de representações 
das culturas. Este trabalho tem como objetivo demostrar um possível diálogo entre duas linhas teóricas que 
podem conversar entre si. A metodologia utilizada foi uma revisão da literatura. Assim, partindo da análise, 
deve-se entender que se trata de representar os aspectos gerados pela cultura, significando-os em sua singu-
laridade, entender ainda que tudo que se apresenta no inconsciente coletivo é uma cristalização da bagagem 
de vivencias humanas que foram representadas e se tornaram padrão cultural. Pode-se assim concluir que é 
totalmente possível uma interconexão entre estas duas áreas de estudos.
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SABERES E PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SOBRE A 
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM (SAE) EM SANTARÉM- PA
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A Enfermagem preocupa-se com a melhoria da assistência, buscando conhecimentos próprios para sistematizar 
e organizar sua prática e seu processo de cuidar, de modo a favorecer uma assistência baseada não somente 
na dimensão biológica do ser humano, mas essencialmente na compreensão do homem como sujeito social 
e o seu processo saúde-doença, seja no âmbito hospitalar ou na saúde coletiva. Para o Conselho Federal de 
Enfermagem a Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) deve ocorrer em todas as instituições 
de saúde brasileiras, públicas e privadas, considerando sua institucionalização como prática de um processo 
de trabalho adequado às necessidades da comunidade e como modelo assistencial a ser aplicado em todas 
as áreas de assistência à saúde pelo enfermeiro. O Conselho considera que a implantação da SAE constitui, 
efetivamente, melhora na qualidade da assistência de enfermagem. Diante da importância da consulta de 
Enfermagem na assistência ao paciente e por acreditar que o enfermeiro deve se preocupar com a implementação 
de práticas que ofereçam condições seguras e de qualidade para o desempenho de suas atividades a SAE 
proporciona inúmeros avanços para a gestão do cuidado de enfermagem e outros processos em saúde. Assim, 
o objetivo deste estudo é abordar os saberes e práticas dos enfermeiros que atuam nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS’s) de Santarém, relacionados ao uso da SAE em Santarém, Pará. A pesquisa será de campo com 
abordagem qualitativa e exploratória. A coleta de dados será realizada com todos os  enfermeiros atuantes 
em  seis UBS  de Santarém – Pará. Ao que refere ao referencial teórico observou-se que a SAE apresenta 
um importante papel tanto para que exista uma melhora na assistência de enfermagem, quanto para facilitar 
a organização do trabalho da enfermagem junto aos serviços de saúde, que neste estudo serão as UBS’s. O 
sucesso da implementação da SAE nas Unidades de Saúde depende principalmente do interesse da Direção 
de enfermagem em adotar a sistemática. Assim, os projetos de aplicação da SAE tendem a trazer resultados 
favoráveis para o paciente e para equipe de enfermagem, tornando eficaz e facilitando seu trabalho.

Palavras – chaves: Assistência, SAE, Unidades Básicas de Saúde.
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SABERES E PRÁTICAS SOBRE OS PRIMEIROS SOCORROS DOS ACADÊMICOS DO IX SE-
MESTRE DE ENFERMAGEM DO IESPES

Dayane Caldeira1 
Andreia Carvalho¹

Eullers Neres¹
Andrei Freitas² 

O conhecimento em primeiros socorros é considerado um fator muito importante no momento de prestar 
socorro a uma vítima de acidente, ter o conhecimento adequado sobre procedimentos de emergência é a fer-
ramenta mais poderosa que pode ser usada pelo socorrista. Para VAN DE VELDE et al. (2007) a assistência 
dada a uma pessoa logo após ela ter ficado doente ou ferida, podem ser feitos com poucos equipamentos ou 
com nenhum. Santos (2004) entende que os primeiros socorros têm o papel principal de cuidar do acidentado, 
evitando que ocorram maiores danos até a chegada do médico, o que for feito ou não poderá fazer a diferença 
entre a vida ou morte. Karren et al. (2013) diz  que os primeiros socorros não têm objetivo de substituírem 
médicos, enfermeiros, e paramédicos, mas é uma forma de auxiliar a vítima, mantendo o seu estado de saúde 
estável até chegar à assistência médica especializada. Com isso têm-se como objetivo desta pesquisa conhecer 
os saberes e práticas sobre os primeiros socorros dos acadêmicos de enfermagem do IESPES. Este estudo 
trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa e descritiva, foi realizada no IESPES com os 
acadêmicos do 9° semestre de enfermagem vespertino/noturno. Foi aplicado um questionário com 26 ques-
tões, sendo 07 questões de maior relevância foram tabuladas. Participaram dessa pesquisa 23 acadêmicos. 
Sobre o conceito de primeiros socorros 26% (6/23) responderam de maneira correta e 74%(17/23) incorreta. 
Sobre estar preparado para realizar intervenções de primeiros socorros 57% (13/23) se disseram aptos e 43% 
(10/23) não aptos. Sobre deixar de prestar socorro 12% (3/23) se omitiriam, 56% (14/23) não se omitiriam 
e 32% (8/23) não sabem a resposta. Sobre o local do corpo ideal para realizar compressões torácicas 100% 
(23/23) responderam de forma correta. Diante de uma hemorragia externa 25% (6/23) sabem a forma correta 
para agir e 75% (18/23) não sabiam o que fazer. Sobre desmaio e choque 50% (11,5/23) respondeu de forma 
assertiva e 50% (11,5/23) não assertiva. Sobre afogamento 62,5% (15/23) responderam de maneira correta e 
37,5% (8/23) incorreta. Considera-se por meio dos resultados obtidos através dos questionários que os acadê-
micos mostram-se aptos para primeiros socorros básicos, sendo necessário o auxilio de capacitação antes do 
estágio supervisionado, pois quando se trata de salvar vidas, não pode existir qualquer tipo de dúvidas, e nem 
perder tempo, pois cada segundo conta na sobrevida do paciente. 

Palavras Chaves: Primeiros Socorros, Acadêmicos, Enfermagem.
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SEXUALIDADE E ENVELHECIMENTO: RELATOS DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO “A BELA 
VELHICE EM PARINTINS: PRAZER EM CONHECER”- DESMISTIFICANDO E QUEBRANDO 

TABUS

Wallace Santos Batista1

Alice Alves Menezes Ponce de Leão Nonato2

Saúde do idoso é um tema que tem ganhado espaço em função do crescimento deste segmento populacional, 
e um tema importante a ser aprofundado nesse campo, é a sexualidade na velhice, trabalho desafiador, pois o 
tema é polemico e o público exige pessoas capacitadas para realizar ações com estes. Destarte, foi criado um 
Projeto de Ação Curricular de Extensão (PACE) intitulado “A Bela Velhice em Parintins: Prazer em conhe-
cer”, com o objetivo de conhecer como é a sexualidade para os idosos, buscando superar tabus, estereótipos e 
preconceitos, através de ações que a equipe do projeto executou no Centro do Idoso Pastor Lessa no município 
de Parintins-AM. Para a realização, houve leituras sobre ao tema em questão e discussões com os Professores 
orientadores para servir de suporte teórico às ações com os idosos, bem como analise crítica sobre os filmes 
“Garotas do Calendário”, “Elza y Fred” e “Para sempre Alice”, que abordam sobre envelhecimento e relações 
afetivas e sociais do idoso. As ações no Centro do Idoso foram rodas de conversa, dinâmicas como teatro e 
brincadeiras que abordaram sobre sexualidade. Nestas atividades realizavam-se observações sistemáticas so-
bre o comportamento dos idosos e suas falas sobre sexualidade, este material era depois discutido e analisado 
entre a equipe do projeto. A finalização foi com um evento acadêmico sobre sexualidade e velhice e um ensaio 
fotográfico com alguns idosos para uma exposição de telas, o evento foi denominado “I Jornada Gerontológica 
do Curso de Serviço Social do ICSEZ/UFAM”, aonde em 3 dias foi debatido conteúdos relacionados a sexua-
lidade na velhice. A realização deste evento demandou uma articulação da equipe, pondo em divisão trabalhos 
para a realização de tarefas, a fim de promover um encontro com profissionais da rede de apoio socioassisten-
cial, da área da saúde e estudantes que tenham interesse nessa temática. A participação neste projeto permitiu 
a equipe realizadora prover uma interação com outras instituições de formação profissional e de assistência à 
saúde do idoso, sendo este uma capacitação para quem atua ou tem interesse em trabalhar nessa área. O projeto 
propiciou aos idosos uma ampliação das possibilidades de conforto com seu corpo, podendo desmistificar e 
quebrar tabus sobre sexualidade na velhice, superando a ideia de “beleza corporal” somente relacionada ao 
corpo jovem viril e sensual, proporcionando o bem estar consigo e com a sociedade. Durante o projeto uma 
monografia foi realizada e um trabalho foi apresentado em evento acadêmico, contribuindo para a socialização 
de conhecimento, quanto a Jornada, resultou na capacitação de profissionais que trabalham com idosos, levan-
do a discussão da sexualidade na velhice para a comunidade, uma vez que o evento teve repercussão midiática 
no município. Valido ressaltar que desafios foram superados para alcançar o objetivo, bem como a resistência 
e a visão pejorativa de parte do publico para discutir o assunto. Mesmo diante desse cenário, a equipe se arti-
culou para concretizar a discussão e a quebra de estereótipos relacionados a padrões de beleza, contribuindo 
com a comunidade e com a formação profissional.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM VOLTADA PARA O TRATAMENTO 
DE PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER NO INTESTINO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFI-

CA

Anna Bárbara Oliveira Leite1

 Andréa de Araújo Góes²
Andreia do Amaral Alves³

INTRODUÇÃO: Sistematização da Assistência de Enfermagem é um método para organizar ações sistema-
tizadas e inter-relacionadas, visando à assistência de enfermagem de melhor qualidade ao ser humano. Traçar 
uma assistência eficaz, reduz complicações no intra e pós–operatório. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo 
é analisar os cuidados e sistematização de enfermagem em pacientes com câncer de intestino. MATERIAL 
E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados artigos e literaturas, com ênfase 
na gerência, sistematização e assistência de enfermagem realizada ao paciente portador de câncer no intes-
tino. RESULTADOS: O câncer no intestino pode ocorrer em várias partes, de caráter maligno ou benigno e 
dependo do local e agravo, o paciente é submetido à cirurgia, o que leva este doente a uma completa mudança 
no seu hábito de vida, assim como o convívio social. Uma vez que, em alguns casos é necessário realizar uma 
ostomia temporária ou definitiva. Perante a essas situações, o enfermeiro ao desenvolver uma sistematização, 
precisa saber os aspectos que farão parte do planejamento da assistência, pois um paciente submetido a este 
tipo de procedimento cirúrgico, terá alterações na fisiologia gastrointestinal, autoestima e imagem corporal. É 
relevante, citar que diante de um paciente ostomizado, é fundamental a orientação da equipe, para o paciente 
e familiares, em relação aos cuidados realizados com a bolsa de colostomia, principalmente no que diz res-
peito a higienização da mesma, ressaltando a importância destas informações, para o sucesso do tratamento. 
CONCLUSÃO: Contudo, é competência da equipe de enfermagem, realizar uma assistência adequada com 
qualidade, que envolvam cuidados não só físicos, mas também psicológicos, enfatizando a necessidade dos 
familiares e do paciente estarem cientes de todos os procedimentos e cuidados que serão prestados em prol da 
recuperação deste, uma vez que a maioria dos pacientes supracitados são debilitados e requerem precauções 
específicas e eficazes, que são imprescindíveis no tratamento.
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   SÍNDROME DE DOWN: ALTERAÇÃO CELULAR A NÍVEL DO CROMOSSOMO 21

Ederly Santos Silva1

Samuel Yann Almeida Bentes2

Bruna Feleol Cardoso3

Tassia Larissa Imbiriba Viana4

A Síndrome de Down (SD) é reconhecida há mais de um século por John Langdon Down, a mesma refere-se a 
uma desordem cromossômica do cromossomo 21, o menor dos autossomos humanos que contém cerca de 255 
genes. O alto percentual de casos de trissomia do 21 em que o gameta anormal origina-se durante a primeira 
divisão meiótica materna, é a causa de base. Em virtude do risco aumentado da síndrome Down para mães 
mais velhas, uma possibilidade óbvia é o modelo do “ovócito velho”, tem sugerido, que quanto mais velho 
o ovócito, maior será a chance de ocorrer erro durante a disjunção dos cromossomos. Indivíduos portadores 
da SD apresentam: cardiopatia congênita, hipotonia, problemas de audição, de visão, alterações na coluna 
cervical, distúrbios da tireóide, problemas neurológicos, obesidade, retardo mental e envelhecimento precoce.  
O objetivo deste trabalho foi descrever a alteração cromossômica a nível de cromossomo. Para localizar, 
selecionar e sintetizar as informações obtidas nessa revisão de literatura, procedeu-se uma busca sistemática 
por meio da consulta aos indexadores de pesquisa nas bases de dados eletrônicos: MedLine, ISI Web, Lilacs 
e SciELO. O levantamento foi realizado com os seguintes descritores: Síndrome de Down, cromossomo 21, 
alteração celular. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos de revisão, artigos originais e artigos 
experimentais realizados e publicados em periódicos, não havendo restrição a data de publicação. De acordo 
com dados recentes do Projeto Genoma Humano a trissomia da banda cromossômica 21q22, referente a 1/3 
desse cromossomo, tem sido relacionada às características da síndrome, o segmento cromossômico apresenta, 
nos indivíduos afetados, bandas características da eucromatina, correspondente a genes estruturais e seus 
produtos em dose tripla. Cerca de 4% dos pacientes com síndrome de Down tem 46  cromossomos, com 
uma translocação robertsoniana, envolvendo o cromossomo 21q e o braço longo de um outro cromossomo 
acrocêntrico (geralmente o cromossomo 14 ou 22). O portador de translocação robertsoniana  envolvendo os 
cromossomos 14 e 21 tem apenas 45 cromossomos, um cromossomo 14 e um cromossomo 21 são perdidos 
e substituídos pelo cromossomo translocado. O cromossomo com translocação 21q21q é um cromossomo 
composto de  dois braços longos do cromossomo 21; isto é visto em um pequeno percentual de 6 pacientes com 
síndrome de Down. Embora a base cromossômica da síndrome de Down esteja clara, a causa da anormalidade 
cromossômica ainda é pouco entendida.
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TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Kamile da Silva Cerqueira1

Pablo Stephano Lopes² 
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Gabriela Oliveira de Nazaré4

Maria da Conceição Cavalcante Farias5

Introdução: As tecnologias surgem para resolver problemas em várias áreas e também na área da saúde, como 
por exemplo, no que diz respeito aos equipamentos, as técnicas assistenciais, sistemas organizacionais, educa-
cionais e de cuidados preventivos ofertados a população. Revisão de Literatura: Na Atenção Primária (AP), 
a tecnologia é uma ferramenta utilizada para promover um atendimento de qualidade, uma vez que a mesma 
é capaz de melhorar a qualidade de vida através de ações preventivas e não apenas curativas. Dessa forma, o 
enfermeiro que atua na AP deve possuir conhecimento das tecnologias educativas para orientar comunidades 
sobre prevenção de doenças e atuar na promoção da saúde. Segundo Coelho e Jorge (2009) as tecnologias uti-
lizadas na educação em saúde também podem estar relacionadas com o atendimento humanizado, já que são 
recursos capazes de aproximar o usuário do trabalhador da saúde, tornando o atendimento mais acolhedor, ágil 
e resolutivo. Objetivos: Verificar na literatura as tecnologias utilizadas na AP e a percepção dos profissionais 
quanto ao uso das tecnologias. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica em trabalhos científicos 
publicados no Brasil. As bases de dados consultadas foram SciELO, Lilacs e Medline. Resultados: A partir 
das tecnologias, Campos (2015) propõe formulários eletrônicos para que melhore o atendimento e o acompa-
nhamento dos pacientes acolhidos no ambulatório, assim contendo as informações dos usuários, melhorando a 
qualidade e executando em menor tempo a realização e entrega dos exames. Ainda segundo ele, os benefícios 
da implantação das tecnologias em forma de formulário e planilhas, torna-se de fácil acesso e mais organi-
zadas, assim possibilitando estudos de casos através de gráficos, progressão de casos, além de possibilitar a 
redução do uso de material impresso. Para Joventino (2013), as ações educativas são formas de tecnologias 
de uma análise crítica, possibilitando formas diversas de educação em saúde nas unidades básicas de saúde. 
Conclusão: Pode-se constatar a importância das implantações tecnológicas como auxílio educacional na aten-
ção primária, uma vez que estas possibilitam a otimização do trabalho da equipe de enfermagem, tornando 
as orientações mais acessíveis e simplificadas o que possibilita a prevenção de doenças e promoção da saúde. 
Percebeu-se também que os recursos tecnológicos tornam o profissional da enfermagem mais capacitado e 
autoconfiante para desempenhar suas atribuições, e por fim, alcançar metas dos serviços de saúde.
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TÉCNICAS UTILIZADAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO: UM ESTUDO NA EMPRESA Y
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O processo de seleção é essencial para o sucesso de uma empresa, pois é através dele que as organizações 
podem identificar talentos com potencial para fazer a diferença neste mercado que tem se tornado altamente 
competitivo. Para Chiavenato (apud COGO, 2006, p.81) a seleção é um processo pelo qual uma organização 
escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcança os critérios de seleção para a posição dis-
ponível. Diante do exposto, fez-se necessário desenvolver este trabalho, que teve como objetivo identificar 
quais as técnicas utilizadas no processo de seleção dentro da organização. A metodologia utilizada foi uma 
pesquisa bibliográfica e de campo, através de uma entrevista estruturada contendo sete questões direcionadas 
ao processo seletivo, com abordagem qualitativa, aplicada no dia 11/04 do corrente ano, para a analista de 
recrutamento e seleção da empresa y. Como resultado, identificou-se que a empresa utiliza diversas técnicas 
que auxiliam na escolha do candidato, sendo: entrevista não diretiva, em que a empresa assume a condução 
da conversa para tirar o máximo de informações do candidato, técnicas vivenciadas e testes psicológicos 
dentre eles de personalidade e psicométrico. Neste, as técnicas se diferenciam de cargo para cargo, pois para 
as funções operacionais e com maior rotatividade, como exemplo serviços gerais, o processo seletivo é mais 
rápido e a bateria de seleção é menor, porém na função de gestão e motoristas, o método é mais moroso e com 
mais etapas, já que são vagas estratégicas, com reflexo nas demais áreas e exige mais assertividade no proce-
dimento. Nesse sentido são realizadas mais entrevistas e outros tipos de testes para validar e complementar a 
escolha; caso ocorra empate no processo, quem decide a vaga é a pessoa responsável pelo setor a ser ocupado. 
Ressaltou ainda que esta técnica ocorre de seis em seis meses ou quando há necessidade de desligamento de 
um colaborador. Conclui-se que a empresa aplica várias técnicas no processo seletivo, distinguindo os cargos, 
conforme as funções que serão desenvolvidas pelos candidatos aprovados e que este método é de suma im-
portância, pois proporciona ao entrevistador conhecer o perfil, a habilidade e atitude do candidato, sentindo-se 
seguros na tomada de decisão da contratação.
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UMA VISÃO EXPLANADORA SOBRE A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMA-
GEM E SUA RELEVÂNCIA PARA OS FUTUROS PROFISIONAIS DA ÁREA
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Torna-se notório que a prática baseada numa metodologia teórica bem interpretada resulta em qualidade de 
serviço, sabendo disso é que a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) foi implementada com 
o propósito de beneficiar os profissionais de enfermagem nas execuções dos cuidados, proporcionando para 
tanto o desenvolvimento de ações de saúde mais aperfeiçoadas e de forma holística, logo para que isso ocorra 
é imprescindível que o futuro profissional da área conheça e entenda a SAE. Portanto, o objetivo desse estudo 
visa identificar a percepção dos acadêmicos do VII semestre de enfermagem de uma instituição de ensino 
superior de Santarém-Pa sobre o que é a SAE, sua real importância e se os futuros profissionais estão aptos a 
realizarem essa assistência. Trata-se de um estudo qualitativo, onde foi aplicado um questionário contendo 6 
questões objetivas para 35 acadêmicos no mês de Abril/2017. De acordo com os dados obtidos percebeu-se 
que 63% declaram que os benefícios da SAE para a enfermagem é a de promover o aprimoramento profis-
sional para a realização de uma assistência de forma mais integral e mais apropriada. Sobre as etapas da sis-
tematização da assistência 49% responderam que de forma ordenada elas são dispostas em: Coleta de dados, 
Diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. 49% dos entrevistados responderam que conseguem 
desenvolver os cuidados seguindo as etapas da sistematização e outros 49% disseram que conseguem mais ou 
menos aplicar as fases. 80% dos acadêmicos encontram barreiras ao desenvolver a SAE, sendo que 46% de-
claram que a maior problemática de desempenha-la é a falta de tempo disponível para realizar todas as etapas e 
62% dos acadêmicos declararam que seus conhecimentos sobre a SAE não são suficientes para desempenhar a 
assistência de qualidade. Diante disso, percebeu-se que boa parte dos acadêmicos conhecem sobre a importân-
cia, benefícios e as etapas da sistematização de assistência de enfermagem, mais que muitos não conseguem 
desenvolver na prática as etapas completamente por vários motivos, um deles é a falta de tempo para realizar 
todas as fases, o profissional de enfermagem é o cuidador que está mais presente com o paciente e detêm de 
uma gama de atividades sob sua competência, o enfermeiro atende a parte administrativa do setor, é respon-
sável pelos técnicos além de desenvolver a assistência, por esse motivo muitas vezes fica sobrecarregado sem 
poder exercer de forma completa suas atribuições, sabendo disso é importante que as instituições de contra-
tação incluam mais enfermeiros para o melhor desenvolvimento das atividades. Por conseguinte, entendeu-se 
que a maioria dos discentes consideram-se não ter o conhecimento adequado da SAE para desenvolver um 
cuidado de qualidade e isso é preocupante, sabendo disso é interessante que as instituições de ensino enfatizem 
mais sobre a sistematização da assistência e que oportunizem um leque maior de prática nos estágios, além de 
que o acadêmico deve buscar por outros meios o devido conhecimento através de análises e pesquisas, afim de 
estar mais qualificado para o desempenho de suas funções na assistência ao cliente. 
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VÍTIMAS DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NOTIFICADOS NO MUNICÍPIO 
DE SANTARÉM-PA ENTRE OS ANOS DE 2002 A 2006

Gabriella Miranda1

Patrícia Mendes ¹
Lúcio Meireles ² 

No Brasil, os acidentes por animais peçonhentos constituem um problema de saúde desde os mais remotos 
tempos (CARDOSO, 2003). A célebre carta datada de 31 de maio de 1560, escrita em São Vicente pelo jesuíta 
espanhol José de Anchieta e dirigida a seu superior Padre Diego Laynes em Roma, relata acidentes causados 
pelos diversos gêneros de serpentes venenosas existentes no Brasil, como a jararaca, a cascavel e a coral, 
descreve aranhas peludas, hoje conhecidas como caranguejeiras, e retrata até mesmo as lagartas. Os animais 
peçonhentos são aqueles que produzem substancias tóxicas e apresentam um aparelho especializado para 
inoculação desta substância que é o veneno; possuem glândulas que se comunicam com dentes ocos, ferrões 
ou aguilhões, por onde o veneno passa ativamente (BARROSO 2012). O objetivo da pesquisa é identificar a 
ocorrência de casos de acidentes por animais peçonhentos notificados no município de Santarém-PA. Trata-se 
de uma pesquisa epidemiológica e retrospectiva para mostrar a ocorrência de casos envolvendo acidentes por 
animais peçonhentos, notificados no município de Santarém- PA entre os anos de 2002 a 2006, utilizou-se a 
base do Datasus/Sistema de informação de agravos de notificação-SINAN. Chegou-se ao um total de 1.558 
casos notificados em Santarém-PA entre os anos estudados, com uma média de 311 casos por ano. Verifica-se 
que no ano de 2002 foi notificado apenas 1 caso, entretanto o ano de 2004 foi notificado 428 casos, sendo o 
sexo masculino predominante com 317 casos, enquanto que o sexo feminino teve maior predominância em 
2004 com 111. Em relação ao tipo de animal verifica-se a maior quantidade de acidentes envolveram serpentes 
com 1.134 casos, em seguida foram registrados 391 casos envolvendo escorpião. Em relação a evolução do 
caso 1.534 chegaram a cura, 6 a óbito, 9 curas com sequelas e 9 ignorados. No  presente estudo, notou-se a 
alta ocorrência de casos envolvendo acidentes por animais peçonhentos em Santarém-PA, essa importância 
se dá pelo alto número de notificações registras no SINAN, sendo acidentes por animais peçonhentos um dos 
agravos mais notificados com isso verifica-se a importância da notificação, pois por meio dela saberemos o 
real risco daquela população, dando relevância as áreas próximas à entulhos, e condições precárias de higiene. 
É preconizado o ato da notificação para gerar um parametro epidemiologico mensal ou anual para que por 
meio deste seja evitado surtos ou até mesmo o óbito dessas vitimas.
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ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Deize Freitas Pontes1

Layme Sammer da Costa Ferreira Lima2

Kemyla Karem Cardoso Assunção 3

Alessandro Santos Bonfim de Almeida4

O consumo de substâncias psicoativas, também conhecidas como drogas, representa um importante fator de 
risco para os indivíduos e as sociedades, com índices associados de mortalidade e morbidade consideráveis em 
todas as partes do mundo. Dados indicam que álcool, tabaco e drogas ilícitas estão entre os 20 maiores fatores 
de risco de problemas de saúde identificados pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004). Nesse senti-
do, o estudo teve como objetivo geral conhecer a temática álcool e outras drogas. O consumo de substâncias 
psicoativas, também conhecidas como drogas, representa um importante fator de risco para os indivíduos e as 
sociedades, com índices associados de mortalidade e morbidade consideráveis em todas as partes do mundo 
(MORAES, 2013). O abuso de drogas verificado nos últimos anos e suas consequências na vida do indivíduo 
e da sociedade é considerado hoje um problema de saúde pública (CARRILLO; MAURO, 2004). A relação do 
indivíduo com cada substância psicoativa pode, dependendo do contexto, ser inofensiva ou apresentar poucos 
riscos, mas também pode assumir padrões de utilização altamente disfuncionais, com prejuízos biológicos, 
psicológicos e sociais (DUARTE; MORIHISA, 2008). Uma variedade de danos à saúde pode estar relacio-
nada ao uso de álcool e de outras drogas, tais como a diminuição da imunidade às infecções, a ansiedade, a 
depressão, os problemas com o sono e os problemas físicos específicos (HUMENIUK; POZNYAK, 2004). 
Destacam-se ainda como problemas decorrentes os episódios de violência e acidentes de trânsito. No que se 
refere à problemática do abuso e dependência de álcool e outras drogas, Unodec (2010, p. 90), alerta que a 
identificação de fatores de risco e de proteção faz-se necessária para o planejamento de programas que visem 
à prevenção do abuso e dependência dessas substâncias. Os fatores de risco provavelmente interagem com o 
uso da droga, atuando sinergicamente para produzir resultados desfavoráveis (ROSÁRIO, 2011, p. 108). O 
levantamento bibliográfico evidenciou que o universo das drogas é complexo e envolve múltiplos fatores, exi-
gindo uma visão holística do profissional. Além disso, o consumo de álcool e outras drogas em excesso podem 
acarretar várias consequências graves para a saúde. 
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A ADOLESCÊNCIA EM SEMILIBERDADE: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO SOBRE O 
PROCESSO DE MUDANÇA VIVIDO POR ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI DO 

REGIME SEMIABERTO DA FASEPA DE SANTARÉM–PA

João Batista Castro de Carvalho1

Josemary Mendonça de Souza¹
Edilmara Patrícia Rocha²

Thayanne Branches Pereira³    

Uma criança, vítima de violência, em situação de vida desumana ou precária, desperta na grande maioria da 
população sentimentos de compaixão. No entanto, a reação social não está pautada nesses mesmos sentimen-
tos quando essa criança tem a possibilidade de se tornar um adolescente gerador de violência e que causa im-
pacto na ética e moral social. Já não são mais vistos como adolescentes ou cidadãos de direitos, mas sim como 
“delinquentes”. A Semiliberdade é uma instituição que mantém adolescentes autores de diversos tipos de ato 
infracional e que, por isso, cumprem medida socioeducativa em regime semiaberto, por determinação judicial 
(SARAIVA, 2001). Rogers (1991) buscou em seu livro “Tornar-se Pessoa,” descrever como seria um processo 
no qual o homem se torna plenamente humano, capaz de se autorregular e controlar seus impulsos. Segundo 
ele, quando se estabelece tal processo, não há necessidade de um controle externo para o homem, que busca 
um equilíbrio natural e interno que o permita estabelecer relações e trocas com os outros, e de respeito mútuo. 
Falar de menor infrator refere-se a um assunto polêmico, pois cada vez mais cedo, jovens iniciam a vida no 
crime. A Constituição Federal de 1988 exige a criação que estabelece ao menor infrator a condição de inimpu-
tável, a lei específica criada foi à nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). Assim o objetivo 
deste estudo é compreender como se dá a vivência dos adolescentes durante o cumprimento da medida sócio 
educativa no regime de semiliberdade a partir do ponto de vista da Psicologia Fenomenológica Existencial. E 
como objetivos específicos investigar a experiência do adolescente no cumprimento de medida socioeduca-
tiva de semiliberdade; analisar a partir da perspectiva fenomenológica a mudança que se instaura na vida do 
adolescente durante esse período. A metodologia é de campo, descritiva com apoio de aporte teórico referente 
à temática pesquisada. Identificou-se que o adolescente, mesmo em conflito com a lei, não deveria perder seu 
lugar de sujeito de direito, pois o mesmo precisa ser visto ouvido e sentido e ser compreendido na manifes-
tação de seus sentimentos. E com isso dar oportunidade para que o mesmo se sinta como pessoa (COELHO, 
2014). Entende-se com a pesquisa que a adolescência é uma fase de transição que pode sofrer muitos conflitos 
levando o individuo a cometer atos infracionais, porém com o apoio à família, sociedade e Estado, por meio das 
medidas socioeducativas, tais conflitos poderão ser amenizados e os adolescentes reinseridos na sociedade.    
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A ASCENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR EM SANTARÉM-PARÁ

Genilson da Silva Oliveira1 
Patrícia Guimarães Pereira2

Entender as transformações referentes ao ensino superior no cenário amazônico, sobretudo, no Oeste Pa-
raense a partir das ações e políticas públicas relacionadas à educação nesta região, bem como a reorgani-
zação das disposições espaciais na sociedade amazônica, são algumas temáticas para o entendimento deste 
texto. A partir desses pontos, propõe-se um resgate de reflexão das singularidades da educação superior em 
Santarém-PA, avaliando as alterações no cotidiano até de outras cidades circunvizinhas e o reordenamento 
do ambiente geográfico na cidade mocoronga. Perante à problemática, foi proposto uma pesquisa qualita-
tiva com universitários da cidade supracitada. Portanto, o questionamento é: as políticas de interiorização 
do ensino superior são avaliadas como uma ação na interatividade sócio espacial, com repercussão positiva 
nas práticas sociais, profissionais e culturais? À vista do objetivo geral, isto é, o entendimento das polí-
ticas de interiorização do ensino superior, as discussões fundamentam-se em SANTOS (2006), o qual ar-
gumenta sobre a distinção das propostas ao ensino superior na Amazônia. Além disso, analisa-se o papel 
do Estado na locação de políticas públicas conforme as reflexões de MAFESSOLI (1998), que aponta a 
importância na criação de universidades e a sua representatividade quanto à preleção da relevância da edu-
cação para a contribuição social. O andamento da pesquisa proporcionou a visão etnográfica, inclinando-se 
a interpretar a população universitária local, voltadas ao contexto educacional da população brasileira, prin-
cipalmente para Santarém como um polo universitário importante até mesmo para outras urbes próximas.
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A DEMORA NO ATENDIMENTO ÁS GRÁVIDAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA-
RÉM, CONSEQUÊNCIAS E SOLUÇÕES

Ana Carla Miranda de Sousa1
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INTRODUÇÃO: Sabe-se que a demora no atendimento no Hospital Municipal é um problema enfrentado 
pela população de Santarém há muito tempo, nas ultimas semanas as consequências desse problema estão 
sendo fatais, pelo fato de ocorrência de falecimento de bebes ocasionado pela demora no atendimento as 
grávidas. REFERENCIAL TEÓRICO: De acordo com artigos relacionados a esse assunto, o problema 
da demora no atendimento ás gravidas é a superlotação causada pela demanda de pacientes vindo de outros 
municípios e até de outros Estados.  Causando assim um congestionamento no sistema de atendimento e 
a incapacidade do hospital de acomodar pacientes que procuram por atendimento, tornando cada lugar do 
hospital sala de atendimento. Grávidas estão sofrendo as consequências da alta demanda de pacientes e 
pouca oferta de serviço, nas ultimas semanas já foram registrados três mortes de bebes ocasionadas pela 
demora no atendimento, e segundo denúncias o número de vítima pode ser maior. OBJETIVO: Mostrar 
a causa da demora no atendimento às grávidas no Hospital Municipal de Santarém. METODOLOGIA: 
Estudo feito com base em dados coletados através de artigos publicados no G1.COM. RESULTADOS: 
Identificar as causas da demora no atendimento e se há negligência no atendimento ás gravidas para que 
medidas sejam tomadas para solucionar tais problemas, antes de ocorrerem mortes de bebes decorrentes 
de negligência e demora no atendimento ás grávidas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante da gravidade 
da situação e suas consequências, é preciso que cada município se responsabilize em ofertar serviço com 
qualidade o suficiente para cobrir a demanda de pacientes que procuram por atendimento em suas unidades 
de saúde. Com a demanda e oferta em equilíbrio nas suas respectivas unidades de saúde em cada município 
não vai haver superlotação no Hospital Municipal de Santarém, ocasionando assim a queda da demora no 
atendimento do mesmo.
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA NOS ANOS 
DE 2013 A 2016: AVANÇOS E CONQUISTAS

Alessandra Sousa Rego Lopes1

Ana Selma Martins Teixeira2 
Quézia Fragoso Xabregas³

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino complexa que envolve dimensões que 
transcendem a questão educacional. Sendo uma modalidade de Educação Básica, prevista na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional-Lei N.º9.394/96, visa oferecer oportunidades educacionais aos jovens e 
adultos que não  frequentaram a escola pela modalidade regular, pois considera as características dos alunos, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho. A Secretaria Municipal de Educação(SEMED), por meio da 
Coordenação da Educação de Jovens e Adultos, modalidade que abrange 4 etapas de ensino (1ª,2ª,3ª e 4ª eta-
pas), atendeu essa clientela nas escolas municipais ou em instituições sócio educativas, localizadas nas zonas 
Urbana e Rural (Rios e Planalto).Durante o período de 2013 a 2016, a proposta da coordenação elencou no 
âmbito de todo seu trabalho, formação continuada para os professores, atividades interdisciplinares através 
de projetos  sociais e culturais (canto- coral, dança, teatro, artesanato, pintura, teatro de sombras e pesquisas 
das memórias literárias das  comunidades), jogos escolares da EJA, palestras sobre temas que emergiram das 
necessidades locais. Houve discussão sobre a inclusão social e escolar das minorias estigmatizadas, como as 
pessoas com necessidades especiais, negros,indígenas,mulheres,idosos,detentos e egressos do sistema car-
cerário que eram cumpridores de medidas e penas alternativas.Foi realizado o acompanhamento pedagógico 
como estratégia interativa de ensino/aprendizagem entre escola, aluno e professor. A partir disso, constataram-
-se avanços nos índices de aproveitamento escolar dos alunos e verificou-se a redução significativa em relação 
à evasão na EJA, conforme registrado na estatística da SEMED. Foi um período em que as ações e atividades 
desenvolvidas, contribuíram para a maior participação dos alunos no âmbito escolar, e os mesmos desenvol-
veram diferentes habilidades por meio da arte e da cultura, pois o ensino e a aprendizagem aconteceram de 
maneira criativa e inovadora na EJA.
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A EFICÁCIA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM PACIENTES OBESOS
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A obesidade é uma doença que afeta pessoas de todas as faixas etárias e classes sociais. Atualmente, a elevada 
incidência chega a níveis epidêmicos, fazendo-se necessário realizar ações voltadas para a prevenção e inter-
venções multidisciplinares. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) mostra-se eficaz nas ações voltada para 
a mudança do estilo de vida, fator crucial para o emagrecimento, uma vez que também possui o foco quanto 
no tratamento dos sintomas que podem aparecer em decorrência da obesidade, tais como depressão, ansiedade 
e ou transtornos alimentares. A TCC também é indicada para os processos de avaliação e tratamento da cirur-
gia bariátrica, uma vez que consiste em uma intervenção breve e focada na mudança de comportamentos e 
pensamentos disfuncionais que promovem o ganho de peso. O presente estudo buscou apresentar com base na 
literatura da TCC, um programa intitulado dieta definitiva de Beck, cujo principal objetivo é educar psicologi-
camente os pacientes que possuem algum tipo de transtorno alimentar. Através deste programa pesquisadores 
perceberam que a terapia cognitivo-comportamental alcançou muito além do que o previsto. Na maioria das 
vezes o paciente sente-se totalmente frustrado e fracassado por não conseguir manter uma dieta, ou mesmo 
quando seu peso “estaciona” e não consegue alcançar um resultado esperado. A terapia cognitivo-comporta-
mental vem para desafiar os pensamentos sabotadores que impedem o êxito do emagrecimento, utilizando-se 
da psicoeducação que consiste na reestruturação de crenças disfuncionais para manobrar tais pensamentos, 
além da lista de atividades que auxiliará o paciente a desenvolver habilidades psicológicas diferentes, fazen-
do que este adeque-se a uma rotina de alimentação nutritiva e pratique uma atividade física de sua escolha e 
o mais importante ensinando-o a pensar sobre os alimentos que consomem, focando no objetivo que não se 
restringe somente a perda de peso e sim na manutenção, considerada por muitos o maior desafio. Considera-se 
de suma importância salientar que a busca incessante por uma dieta milagrosa acarreta diversos problemas 
para a saúde e muitas vezes irreversíveis para o paciente, com o auxilio da terapia cognitivo-comportamental 
torna-se possível reestruturar os pensamentos relacionado ao alimento que influenciam no comportamento 
compulsivo deste paciente desenvolvendo habilidades para que seja possível emagrecer e se manter magro.
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A IMPORTANCIA DA EMPATIA NA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA: UMA REVISÃO DA LI-
TERATURA

Acácia Janaine Aragão da Mata Repolho1
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Os profissionais da área da saúde além de dominar a técnica para realização de um procedimento, precisam 
ainda possuir outras habilidades importantes, devem utilizar as relações interpessoais como um de seus ins-
trumentos para a concretização do seu desempenho profissional, e dentro deste contexto, um elemento a ser 
utilizado é a empatia do profissional como fator determinante para alcançar bons resultados em um atendi-
mento e, consequentemente, melhorar a percepção do cliente sobre seu trabalho e sua empresa. A empatia 
caracteriza-se pela capacidade de se colocar no lugar do outro, muitas vezes, para haver entendimento com 
uma pessoa, precisa-se colocar no lugar dela e compreender seu ponto de vista. Isso é empatia, a habilidade 
de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e motivações. Lidar com o ser humano, sua dor, sua perda, 
é singular para cada um, e o profissional de saúde precisa dessa compreensão para oferecer a melhor assis-
tência a seu paciente. O fisioterapeuta além de trabalhar com as mãos precisa de uma escuta ativa sobre o seu 
paciente e observar o comportamento singular de como este indivíduo encontra-se inserido na sociedade, e as 
implicações que as limitações de sua saúde trazem a sua vida. O presente estudo tem por objetivo, apresentar 
e importância da empatia na atuação do fisioterapeuta, a partir de coleta de dados em uma revisão biblio-
gráfica, ao qual foi baseada em artigos do Google Acadêmico e Scielo relacionados a essa temática. Assim, 
identificou-se nas pesquisas que essa atitude é a resposta e a solução para enxergar o limite do corpo físico e 
mental do paciente durante o tratamento. Esse relacionamento interpessoal entre fisioterapeuta e paciente que 
visa olhar para o outro, tem como objetivo a aproximação entre o cuidador e o cuidado ao qual conclui que 
a utilização dessas habilidades pessoais torna-se imprescindível para a efetivação do cuidado em saúde. Vale 
ressaltar ainda, que a empatia é facilmente confundida pelos profissionais com a afetividade, por isso algumas 
atitudes acabam distanciando, criando barreiras entre o profissional e o paciente e isso pode resultar em uma 
situação de mal-estar, desmotivação e associando o profissional aquela experiência negativa, comprometendo 
a imagem da competência profissional deste. Conclui-se que o ato de cuidar inclui o envolvimento com o ou-
tro, demonstrar aos pacientes o quanto você está comprometido em ajudá-los, e agir rapidamente e verbalizar 
que você entende a situação o ajudará a alinhar os pontos que mais o impactam, utilizando o conhecimento 
técnico em parceria com as habilidades do relacionamento interpessoal e a empatia.

Palavras-Chave: Fisioterapia. Empatia. Relações interpessoais
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA CONCEP-
ÇÃO DE HENRI WALLON

Raikelline Siqueira Moreira1

Dineide Sousa dos Santos²

Este, é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso cuja temática foi designada como “A importância da 
afetividade no desenvolvimento da criança na concepção de Henri Wallon”, o qual objetivou discutir qual a 
importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem da criança bem como ressaltar a afetividade 
como fator relevante na ação de desenvolvimento da criança assim como analisou o conceito de afetividade 
em sua totalidade. Pretendendo-se ressaltar a afetividade como fator relevante no processo de desenvolvimen-
to da criança, as relações afetivas não podem ser ignoradas, pois estão presentes no desenvolvimento, fazem 
parte da natureza humana e podem interferir de forma positiva nos processos cognitivos. A afetividade vem ser 
um fator importante para o indivíduo em sua socialização ao longo de sua vida, é um elemento fundamental na 
relação humana, no ambiente familiar e na escola. A educação infantil é uma das mais complexas fases de de-
senvolvimento humano no que tange aos aspectos de desenvolvimento intelectual, emocional, social e motor 
da criança, por essa razão a escola que oferta essa modalidade de ensino organiza-se num ambiente estimulan-
te, educativo, seguro e, acima de tudo, afetivo. É necessário refletir sobre a afetividade como fator importante 
no relacionamento professor e aluno e assim desenvolver análises sobre a interligação entre a aprendizagem e 
a afetividade na formação do mesmo. Analisar quais ações pedagógicas favorecem a afetividade no trabalho 
docente. Wallon destaca que a afetividade é central na construção do homem, do conhecimento e da pessoa, 
e ressalta que a expressão emocional é fundamentalmente social, uma vez que esta antecede e extrapola 
os recursos cognitivos do indivíduo, ou seja, a afetividade confere um caráter social ao processo de ensino 
aprendizagem, é através da interação com o outro que a criança incorpora suas heranças culturais, o afeto do 
professor e a sua sensibilidade irão influenciar na maneira de agir de seus alunos. Neste intuito, a pesquisa 
possibilitou uma grande compreensão do que é contribuir para o desenvolvimento de uma pessoa pela obra 
do amor e da afetividade. Assim, conclui-se que esta pesquisa não se limita somente a esta bibliografia, mas 
permanece aberta a novos olhares nas perspectivas de novas buscas no que tange a afetividade como eixo cen-
tral da relação professor e aluno para a aprendizagem de sucesso, uma vez que foi comprovada sua essência, 
através das bibliografias utilizadas e deixa em aberto a possibilidade de uma pesquisa mais profunda, desta vez 
de campo, para que se comprove através da prática sua importância para o desenvolvimento da criança frente 
ao processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-Chave: Afetividade. Aprendizagem. Desenvolvimento.
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS IDOSOS

Maria Suely Marques Alves1

Edilena dos Santos Azevedo2

  Safira Loide Santana Monteiro3

Ericka Menezes Ferreira4

Katillin Cunha5

    
Atenção Farmacêutica são ações desenvolvidas pelo farmacêutico, e outros profissionais de saúde, voltadas 
à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto no nível individual como coletivo, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional, buscando alcançar resultados satisfatórios na 
saúde, melhorando a qualidade de vida do paciente, permitindo a interação do farmacêutico com o paciente, 
objetivando o atendimento das suas necessidades relacionadas aos medicamentos, exigindo do profissional a 
preocupação com a qualidade de vida e satisfação do paciente. Com o aumento do número de idosos em nosso 
país reflete-se sobre a importância da prestação de serviços da assistência em saúde, uma vez que suas carac-
terísticas físicas, biológicas e sua forma de viver em sociedade, requerem uma atenção diferenciada. Devido 
às alterações ocasionadas pelo envelhecimento, o idoso tende adoecer mais e, consequentemente aumentar o 
consumo de medicamentos, muitas das vezes de forma irracional, contribuindo para os problemas relaciona-
dos a medicamentos. Desta forma, se tem como objetivo, demonstrar a importância da atenção farmacêutica 
em pacientes idosos, a fim de proporcionar a melhoria da qualidade de vida e a redução de problemas rela-
cionados a medicamentos. Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos científicos, baseado no Método 
de Dáder. Na prática da atenção farmacêutica, o profissional tem a responsabilidade de prevenir, identificar 
e resolver problemas relacionados aos medicamentos (PRM), orientando os idosos quanto ao uso racional 
dos medicamentos, esclarecendo se o medicamento tem algum efeito colateral ressaltando importância do 
seguimento farmacoterapêutico, visando a melhora ou cura da patologia. Sabendo que o medicamento é um 
elemento fundamental nas ações de saúde e sua dispensação pelo farmacêutico corresponde ao direito à saú-
de de toda a sociedade. O seguimento farmacoretapêutico ao idoso é uma ferramenta utilizada para prevenir 
a automedicação e melhorar a eficácia do tratamento, garantindo assim o uso racional dos medicamentos 
e a obtenção de resultados terapêuticos positivos. Com isso, pode-se dizer que essa prática é fundamental, 
pois a relação farmacêutico-paciente implica principalmente em confiança, contribuindo para o sucesso do 
seguimento farmacoterapêutico. Contudo, uma atenção farmacêutica que venha ao encontro às necessidades 
do idoso, orientando-o não só em relação ao uso racional de medicamentos, mas também aos cuidados e pre-
venções, visando qualidade de vida é de suma importância, uma vez que evitam os problemas relacionados a 
medicamentos.

Palavras-chaves: Atenção Farmacêutica, Idoso, Qualidade de vida.
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A IMPORTÂNCIA DA CULTURA NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA AMAZÕNIA

Aldine Cecília Lima Coelho1

Tania Suely Azevedo Brasileiro2 

Introdução: Diante das realidades encontradas em nosso país fica evidente que a cultura está intrinsecamen-
te relacionada ao comportamento do ser humano na sociedade. Nesse meio social cada grupo populacional 
possui sua própria identidade, fazendo com que a cultura seja levada em consideração quando planejada e 
implementada as ações de saúde dos indivíduos. Esta temática faz parte de dissertação em andamento junto ao 
PPGSAQ/Ufopa. Referencial teórico: Brasil (2007, 2011), Chaui (2008), Freire (1992), Junges et al. (2011), 
Kovalski, Obara, e Figueiredo (2010), Langdon e Wiik (2010), Mourão, Lopes e Polaro (2015), Xavier e 
Flôr (2015), entre outros, tratam das questões referentes a cultura e sua interferência nas ações de educação 
em saúde.  Objetivo: este estudo tem como objetivo entender de que forma a cultura influencia na saúde dos 
indivíduos. Metodologia: para atingir esta propositiva adotamos a pesquisa bibliográfica sobre a cultura e 
sua importância nas ações de educação em saúde. Resultados e Discussão: Segundo os estudos de Mourão, 
Lopes e Polaro (2015), o território amazônico é um lugar de grande diversidade cultural, sobretudo, pela sua 
formação étnica, em que os povos tradicionais foram aos poucos sendo influenciados por outras populações 
que migraram para essa região. Os saberes populares são um conjunto de conhecimentos elaborados por pe-
quenos grupos como famílias e comunidades, sendo construídos por meio de experiências ou em crenças e 
superstições, repassados entre os indivíduos, deste modo este saber permite ao grupo viver melhor (XAVIER; 
FLÔR, 2015). Visto essa pluralidade é perceptível a necessidade do cuidado transcultural, coadunando as 
crenças e valores e modos das culturas para que haja um cuidado de qualidade e significativo. Perceber as es-
pecificidades culturais dos indivíduos a quem os serviços de saúde prestam assistência é de vital importância, 
pois, o profissional de saúde poderá elaborar ações de educação em saúde que respeitem a identidade cultural 
da população atendida. Segundo Langdon e Wiik (2010), os pacientes apresentam comportamentos únicos 
quanto a experimentação da doença, assim como as noções individuais sobre saúde e terapêutica; essas parti-
cularidades não advêm das questões biológicas, mas, sim, das nuances que compõem os sistemas sociocultu-
rais. Para Junges et al. (2011), a cultura interfere diretamente nas ações de saúde e doença, as representações 
dos usuários deste sistema sobre o modo de enfrentar esse processo são essenciais para as práticas de cuidado, 
tonando-se assim, importante entendermos como os profissionais da saúde reagem frente aos saberes sobre 
saúde que não são validados pelo conhecimento científico. Conclusão: Temos o pressuposto de que todos 
têm cultura, e que a cultura determina essas especificidades, o que demostra a relevância dos profissionais da 
saúde conhecerem a cultura dos indivíduos e desta forma pensar as ações de saúde direcionadas aos contextos 
socioculturais específicos.

Palavras-chave: Cultura, Educação em Saúde, Saberes Populares na Amazônia.

1 Mestranda do Programa de Pós graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida PPGSAQ/Universidade Federal do 
Oeste do Pará. E-mail: aldine.lima@hotmail.com. 
2 Pós-doutora em Psicologia (IP/USP). Doutora em Educação (URV/ES). Docente e Pesquisadora no stricto sensu (mestrados e 
doutorado) na Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Orientadora da pesquisa. E-mail: brasileirotania@gmail.com.



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS159

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA PREVENTIVA NO ESPORTE

Michel Christian do Nascimento Souza 1

Antônio Erasmo Brito Neto 1

Elidiane Moreira Kono2

Do Grego PHYSIS, “natureza”, mais THERAPEIA, “ato de curar, de restabelecer”, de THERAPEUEIN, 
“curar, fazer tratamento médico”, literalmente “tomar conta de, atender, fazer serviços”, de THERAPON, 
“servente, aquele que atende alguém”. Como os significados e outros conceitos da origem da palavra 
Fisioterapia empregam sempre a reabilitação, cura e tratamento de disfunções variadas dos individuo através 
de recursos naturais como: luz, calor, frio e técnicas de massagens, exercícios e alongamentos entre outros 
recursos. Conceituando prevenção tem-se, ato de se antecipar às consequencias de uma ação, no intuito de 
prevenir seu resultado, corrigindo-o e redirecionando-o por segurança. A partir dos conceitos de fisioterapia 
e prevenção descritos acima pode-se conceituar Fisioterapia Preventiva como um ramo da fisioterapia que 
busca a prevenção, visa muito mais do que atender pessoas doentes, levando uma melhorar na qualidade 
de vida, ou seja, educar para prevenir. Portanto a Fisioterapia Preventiva é um conjunto de procedimentos 
fisioterápicos que ajudam a controlar sintomas, coordenação, concentração, melhoria na postura, relaxamento 
muscular, diminuição da tensão, além de trabalhar a autoestima. A presente pesquisa objetivou demonstrar 
por meio de uma revisão bibliográfica a contribuição do Fisioterapeuta preventiva para os esportistas. Foi 
realizado um levantamento no banco de dissertações e teses da CAPES. Adotou-se o termo “Fisioterapia 
preventiva” que identificou 8875 resultados e “Fisioterapia esportiva” com 5824. Sendo que de todos apenas 
dez apresentaram afinidade com a proposta da pesquisa, onde apontam resultados afirmando a importância da 
fisioterapia esportiva, porém não foram encontrados trabalhos que buscam de fato comprovar o efeito positivo 
na execução da fisioterapia esportiva, ou seja, não foi encontrado trabalho onde o pesquisador utilizou um 
grupo de esportistas, em qualquer ramo, e desenvolveu um trabalho de avaliação antes e depois da aplicação 
da fisioterapia preventiva. Nas conclusões observa-se que os autores enfatizam a importância de se buscar 
mais conhecimento teórico e preventivo dessa área da saúde, pois afirmam que o paciente pode apresentar uma 
melhora significativa nas lesões, além de permitir ao esportista o alcance de seus objetivos, tais como, menos 
frequência no departamento médico, aproveitamentos em treinamentos e consequentemente nas competições. 
Portanto com o aprofundamento no conhecimento em biomecânica no esporte facilitará ao fisioterapeuta a 
compreensão nos processos, tanto físico e mecânico, e como mecanismo da lesão em que o corpo do atleta 
esta comprometido. Para um atleta o aparecimento de lesão não está relacionado somente em competições e 
sim em treinamentos excessivos em busca de um melhor desempenho dentro das competições, sendo assim 
devido esse excesso de treino como intensidade e repetições de movimentos ocorrem um maior risco de lesões 
nos treinos do que na própria competição, originados através da sobrecarga que esses atletas geram ao realizar 
atividades físicas sobre o aparelho locomotor.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA DA SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE MENTAL E AUTONOMIA DO USUÁRIO DO SUS

Alliny Maria Barroso da Mota1

Fernando Mello²
Thayane Branches Pereira³

O modelo de Assistência e Atenção básica no Brasil desde a Constituição de 1988 versa sobre a saúde como 
direito de cidadania. Apresenta uma organização em serviços, que é resolutiva, integral, humanizada e execu-
tada por meio das intervenções de programas e ações de  políticas públicas de saúde. Proporcionam e possibi-
litam que o sujeito seja acompanhado dentro de suas necessidades, estimulando e contribuindo para sua auto-
nomia. Neste sentido a Psicologia da Saúde contribui para a integração deste sujeito, dentro dos parâmetros de 
convívio sócio comunitário, familiar e pessoal, onde, ele passa a se comportar de maneira positiva e propícia 
para um desenvolvimento saudável, tanto para sua saúde física e para a saúde coletiva, através da saúde men-
tal. Tem-se como objetivo desta pesquisa, enfatizar a relevância e a importância da Psicologia da Saúde, como 
instrumento facilitador e transformador de hábitos não saudáveis à saúde física e mental, de pessoas assistidas 
pelas políticas públicas de saúde no Brasil, através do SUS, com as equipes multidisciplinar e interdisciplinar, 
por meio dos programas de Atenção Básica nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e de Estratégia Saúde da 
Família – ESF, através do SUS e com o apoio da rede como: CAPS, CRAS, CREAS e Escolas. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica, elaborada através das análises de artigos encontrados na literatura, no site do SUS 
e baseado em experiências vivenciadas pela autora do resumo, no seu campo de trabalho profissional como 
Agente Comunitário de Saúde – ACS. As intervenções específicas da Psicologia da Saúde busca proporcionar 
a autonomia do sujeito, para um melhor estilo de vida, incentivando, orientando, acompanhando e prevenindo 
hábitos não saudáveis e auxiliar no fortalecimento dos vínculos afetivos familiares e sociais, contribuindo 
para uma melhora nos cuidados dos tratamentos paliativos domiciliares e ou hospitalares que possibilitam a 
recuperação da saúde com a cura da doença, fomentando a integração do mesmo, dentro de seu espaço social 
comunitário, possibilitando uma nova caracterização da Saúde Mental desta população, permitindo que ela 
seja protagonista de sua própria história de vida, estimulando uma nova forma de viver em interação coletiva, 
de maneira saudável e sustentável.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOLOGIA NA TERCEIRA IDADE

Aline Ribeiro Lima1
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Iara Sabrine Ferreira Marques³
Ruy Guilherme Castro de Assis4

O PI é um Projeto Interdisciplinar desenvolvido pelo Instituto Esperança de Ensino Superior, cujo objetivo 
é levar benefícios para a comunidade e agregar conhecimento para os acadêmicos que realizam este projeto. 
Diante dessa realidade, os acadêmicos do 8º semestre do curso de Psicologia acompanham os idosos hiperten-
sos do Bairro da Floresta desde o ano de 2013, trabalhando a temática “Orientações Psicossociais aos Idosos 
do Grupo de Hiperdia do Bairro da Floresta”, enfatizando no 8º semestre sobre a “A importância da Psicologia 
na terceira idade”. O envelhecimento está relacionado a múltiplos fatores, entre eles os fatores físicos, sociais, 
ambientais, psicológicos e culturais; variáveis estas que atingem as suas emoções. A psicologia contribui 
na ajuda desses resgates e do autoconhecimento, onde é estabelecida uma nova visão sobre a terceira idade, 
desvinculando a ideia que o idoso é um indivíduo cheio de doenças e problemas. Diante do exposto, Freire 
(2000) contribui ao afirmar que a velhice hoje não implica necessariamente em doença e afastamento do âm-
bito social, que o idoso tem potencial para mudanças e áreas a serem explorados. Com isso, os idosos podem 
sentir-se felizes e realizados e quanto mais atuantes e integrados em seu meio social, menos sobrecargas trarão 
para seus familiares e para os serviços de saúde inseridos. A intervenção do PI com os idosos usuários do Posto 
de Saúde do Bairro da Floresta aconteceu através da técnica intitulada “Caixa das Emoções”, que teve como 
objetivo conhecer quais emoções lhes fizeram bem e quais lhes fizeram mal. A técnica baseia-se na forma-
ção de um círculo com os participantes, onde uma caixa repleta com objetos diversos (tesoura, limão, pedra, 
bombom, lenço, brinquedo sorrindo, etc.), passava de mão em mão,  e quando o idoso desejasse participar 
voluntariamente, ele pegava um dos objetos e falava o que ele representava em sua vida. Diante da técnica os 
idosos relataram muitos casos pessoais, e diante dos relatos das experiências diárias dos idosos, foi possível 
estabelecer um momento de reflexão sobre a vivência e abordado sobre a importância do profissional de psico-
logia nessas vivências, os benefícios que teriam à sua saúde mental, contribuindo assim, para o físico e social. 
Ao final foi aplicado um questionário com os idosos, com perguntas relacionadas ao tema e as intervenções 
anteriores. Foi possível perceber a compreensão positiva dos idosos relacionados à atuação do psicólogo, des-
mistificando assim, a ideia do senso comum sobre o trabalho da psicologia. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DO BRINQUEDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

André Marinho da Silva1

Dineide Sousa dos Santos²

O brincar é uma importante forma de comunicação entre os seres humanos, em especial entre as crianças, 
pois através desta ação a criança é capaz de reproduzir o seu cotidiano. Portanto, o objetivo deste trabalho de 
cunho bibliográfico foi analisar a importância do brincar na educação infantil, tomando como referência para 
esta pesquisa os autores Maluf (2007), Valle (2008) e Vygotsky (1998). O lúdico ainda está muito ausente na 
educação infantil, no entanto tornou-se, ou já era de grande importância para o desenvolvimento emocional, 
motor, psíquico e intelectual da criança. É necessário que o educador incorpore a ludicidade como eixo do tra-
balho infantil. Segundo Maluf (2007) a criança, através das brincadeiras, assimila valores, assume comporta-
mentos, desenvolve diversas áreas do conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora habilidades motoras. 
No contexto atual, em que as crianças estão cada dia mais interessadas em tecnologias, as brincadeiras se tor-
naram mais “chatas”; elas preferem o vídeo game, celulares, que antes era mais voltado para os adolescentes, 
e entre outros meios tecnológicos como brincadeira, e essas crianças acabam ficando sedentárias e sujeitas a 
complicações de saúde, por este motivo o educador deve estimular a motricidade e a imaginação, estimulando 
a brincadeira no ambiente em que esta está inserida. Para Maluf (2007) toda criança que brinca vive uma in-
fância feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física e emocionalmente, conseguirá superar 
com mais facilidade, problemas que possam surgir no seu dia-a-dia. O brinquedo tem uma função primor-
dial, que é ser o instrumento de mediação da brincadeira entre o educador e a criança. De acordo com Valle 
(2008) “o brinquedo é uma extensão da própria criança”. Os brinquedos devem ser adequados a faixa etária e 
devem despertar a atenção e o interesse da criança, por isso devem ser em sua maioria, coloridos e diversifi-
cados, pois, através destes brinquedos, também chamados de símbolos, as crianças desenvolvem situações de 
aprendizagem além do desenvolvimento cognitivo. Neste sentido, de acordo com Vygotsky (1998) as maiores 
aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível bá-
sico de ação real e moralidade. Através da interação da criança com o brinquedo, com o brincar e com as outras 
pessoas, ela constrói conhecimentos, descobertas e aprendizados em relação ao seu mundo. O brinquedo é 
uma oportunidade de desenvolvimento. Sendo assim, Maluf (2007) afirma que “o brinquedo não é apenas um 
objeto que as crianças usam para se divertirem e ocuparem seu tempo, mas é um objeto capaz de ensiná-las e 
torná-las felizes ao mesmo tempo”. Portanto, esta pesquisa abriu um leque de oportunidades para outras pes-
quisas assim como de um elevado conhecimento em relação a temática e mediante esta descoberta baseadas 
nos autores já citados, conclui-se que é preciso que as nossas crianças desfrutem do “sabor” das brincadeiras 
e se construam no mundo da imaginação para que assim, não se tornem adultos traumatizados pela infância.
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A IMPORTÂNCIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL PARA A MOTIVAÇÃO DOS COLABORA-
DORES 

Jacqueline Moreira Ferreira1

Rayane Souza Santos2

Maria das Dores Carneiro Pinheiro3

O clima organizacional exerce grande influência no comportamento e no desempenho dos colaboradores, 
representando a realidade vivenciada em seu ambiente de trabalho. É relevante destacar que alguns fatores 
como estrutura organizacional; funções que a empresa delega aos seus colaboradores, salário e oportunidade 
de crescimento, podem gerar motivações contribuindo para o compromisso e satisfação em seu ambiente de 
trabalho. Todavia, entre os diversos estudos realizados acerca do clima organizacional, é interessante destacar 
o trabalho de Oliveira e Moraes (1999) que conceituam clima como sendo um resultado do desenvolvimento 
de elementos ocasionado pela cultura de cada organização, sendo o primeiro possível de ajustar para realizar 
mudanças. Neste sentido entende-se que a satisfação e motivação são influenciadas pelo clima, visto que a 
forma que os colaboradores percebem o clima da organização ocasiona percepções que podem vim a prejudi-
car seu desempenho e comportamento na empresa. Como afirma Silva (2016) em seu estudo recente sobre a 
importância do clima para a motivação dos funcionários, ressalta que o comportamento dos colaboradores fica 
instável quando não percebem um ambiente que estimulem a prática de sua atividade, o que sentem desestimu-
lados e insatisfeitos por não terem nenhum incentivo por parte de seus responsáveis. Esta pesquisa teve como 
objetivo identificar a importância do clima organizacional como elemento motivacional para o colaborador, 
contribuindo para uma qualidade de vida e satisfação na realização de sua tarefa no âmbito organizacional. 
Metodologicamente o estudo caracterizou-se  como descritivo exploratório e, se apoia em uma base teórica, 
por meio da pesquisa bibliográfica constituída pela análise de textos publicados, tanto na literatura especiali-
zada, como em periódicos.  Diante de estudos realizados é possível identificar que a relação e motivação do 
indivíduo com o seu trabalho é considerado um fator relevante que possibilita mudanças de comportamentos, 
assim como amplia suas expectativas relacionadas ao meio que se insere. Nesse contexto, conclui-se que o 
clima precisa ser favorável para propiciar motivação e interesse nos colaboradores, haja vista que a maneira 
como os colaboradores percebem e vivenciam o trabalho pode gerar satisfação ou desconfortos ocasionando 
para um baixo desempenho.  
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A IMPORTÂNCIA DO COACHING NO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE TALEN-
TOS DOS ADOLESCENTES ATENDIDOS NA ASSOCIAÇÃO SEARA – SANTARÉM/PA
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Janaina de Melo Dias 3

O coaching é um processo de desbloqueio do potencial humano que envolve métodos que auxiliam o desen-
volvimento pessoal e profissional. É pertencente da área de gestão de pessoas da administração, é empregado 
como um dos processos de desenvolvimento mais úteis para o aumento de produtividade dos coachee, fo-
cando sempre o objetivo pessoal e profissional, visando também o alcance de resultados do cliente a curto, 
médio e longo prazo. Conforme Whitmore (2012, p. 121), “O coaching é, portanto, o estilo ou ferramenta de 
gestão essencial para otimizar o potencial e o desempenho das pessoas”. O objetivo deste estudo foi analisar 
a contribuição do treinamento de capacitação oferecido pela Associação SEARA a adolescentes que nela 
estudam. Utilizou-se como metodologia, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica e em seguida uma pes-
quisa de campo com abordagem quantitativa, com aplicação de um questionário, cujos respondentes foram os 
adolescentes que estudam na Associação SEARA, situada na cidade de Santarém - PA, no dia 19 de outubro 
de 2016. Os resultados da pesquisa de campo foram tabulados e apresentados em gráficos. Os adolescentes 
recebem apoio da família, amigos e colaboradores para participar dos treinamentos; vale ressaltar que alguns 
deles enfrentam barreiras quanto à linguagem usada pelos ministrantes, método de ensino e cansaço, porém as 
principais razões que levam os adolescentes a procurar centros de capacitação é a aquisição de conhecimento 
e indicação para o mercado de trabalho. Conclui-se que os treinamentos desenvolvidos na SEARA têm con-
tribuído de forma positiva para o desenvolvimento dos adolescentes, atingindo os objetivos da instituição em 
relação ao lidar com a timidez, relacionamento interpessoal, comunicação e marketing pessoal. Percebendo as 
barreiras enfrentadas pelos adolescentes, as mesmas precisam ser avaliadas e melhoradas, apesar dessas difi-
culdades, os treinamentos tem obtido êxito quanto à qualificação dos adolescentes para o mercado de trabalho, 
promovendo aquisição de habilidades, conceito e atitudes.
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A IMPORTÂNCIA DO PEDAGOGO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS HOSPITA-
LIZADAS

Jacqueline da Silva Miranda1

Wilverson Rodrigo S. de Melo2

O presente trabalho visa discutir sobre a importância do pedagogo em ambientes não-escolares, sobretudo 
os hospitalares. Nesse sentido, a pesquisa (que faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso e que está em 
andamento) resultou de estudos teóricos em relação à pedagogia hospitalar que ainda é uma área na educa-
ção pouco discutida. Partindo de tais premissas, inferimos que a criança quando é hospitalizada passa a viver 
inúmeras restrições afetivas no tocante a vida social, familiar e educação. Dada a sua condição de doente, a 
criança passa a ser submetida a tratamentos dolorosos e invasivos, que acabam comprometendo o seu desen-
volvimento emocional, físico e mental. Neste ínterim, por meio de análises e com o objetivo de contribuir 
para o conhecimento já existente, o texto apresenta algumas possibilidades de interlocução entre educação e 
saúde, tendo como ênfase a importância do pedagogo nesse processo. Adotou-se como metodologia a pesquisa 
qualitativa de cunho bibliográfico e a revisão de literatura, fundamentada nos estudos de Cardoso, Silva, San-
tos (2012); Franco, Seleau (2011); Dutra (2009); Matos, Mugiathi (2007); Wolf (2007) e Fontes (2005). Que 
pese isto, afirmamos que, no âmbito hospitalar há a necessidade da presença do profissional da educação, que 
vise o desenvolvimento integral da criança enferma, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem 
e possibilitando a continuidade de estudo. Dessa forma, compreendemos que o educador passa a ser o elo 
entre o aluno internado e a escola, criando condições de aprendizagens de forma lúdica e contribuindo para a 
diminuição do fracasso escolar, pois toda criança tem direito a educação, até mesmo aquelas que se encontram 
hospitalizadas.
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A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE SANTA-
RÉM-PA
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O homem necessita de água com qualidade satisfatória e quantidade suficiente, para satisfazer suas necessi-
dades de alimentação, higiene, entre outras. A ausência do saneamento básico consiste em uma problemática 
que atinge milhares de pessoas. O tratamento inadequado do sistema de saneamento gera impactos ambientais 
que refletem diretamente nos problemas de poluição e contaminação de águas. O objetivo deste trabalho foi 
demonstrar a relevância da captação de água de forma correta, de acordo com os padrões de potabilidades 
exigidos na Portaria nº 2.914 de dezembro de 2011. Esta pesquisa foi realizada por meio de uma revisão da 
literatura, onde foram utilizados artigos científicos, e através de uma pesquisa de campo, realizada em uma 
unidade da Companhia de Saneamento do Pará, localizada na cidade de Santarém-PA. Como resultados, pô-
de-se perceber que o município de Santarém, apesar de ser uma das mais importantes cidades do Estado do 
Pará, ainda não dispõe de um sistema de abastecimento de água capaz de atender a demanda de sua população, 
devido principalmente a falta de recursos e estrutura, e consequentemente à precariedade quanto à manutenção 
dos equipamentos da unidade. Dessa forma, percebe-se que para se ter uma água de qualidade, é necessário 
que haja uma correlação entre o comprometimento do governo em promover adequadamente as políticas pú-
blicas quanto a disponibilização dos recursos para que a sua prestadora possa realizar os serviços concernente 
a captação e a distribuição de forma adequada, trazendo assim benefícios para população, e consequentemente 
diminuindo os custos no sistema de saúde, relacionados as patologias adquiridas através da ingestão de águas 
inapropriadas. Além disso, considerando a grande demanda por este recurso imprescindível, faz-se necessá-
ria utilização de medidas que promovam a proteção das fontes de abastecimento, sejam elas superficiais ou 
subterrâneas, para que haja posteriormente uma utilização adequada durante o processo de captação até a 
distribuição.
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A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL E A BIOECONOMIA NAS ORGANI-
ZAÇÕES

Thamylles Marques1
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Viver de forma sustentável significa buscar a harmonia entre o bem estar pessoal e a natureza. Sendo assim, é 
preciso adotar novos hábitos de desenvolvimento que possam respeitar os limites ambientais. Para as empre-
sas é um grande desafio conciliar o crescimento econômico com a preservação de recursos naturais. Com o 
intuito de mudar o arquétipo da impossibilidade de estabelecer a junção da estabilidade financeira de uma em-
presa, respeitando o meio ambiente, a gestão ambiental propõe sistemas que conciliam a produção ecologica-
mente correta com devido retorno econômico, adequando-os à realidade de cada organização. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar a real importância da implementação do Sistema de Gestão Ambiental como suporte 
econômico organizacional, respeitando os limites ambientais. Esta pesquisa foi realizada por meio de uma 
revisão da literatura, onde foram utilizados cinco artigos científicos como base, na área de gestão ambiental 
em paralelo a contribuição ao desenvolvimento sustentável de organizações. Como resultados, pôde-se cons-
tatar que a partir desses novos tipos de gerenciamento no meio empresarial, mostra-se possível que o homem 
e instituições possam ser ecoeficientes, assim como, alcançar uma realidade sustentável. O Sistema de Gestão 
Ambiental é uma tendência global - embora ainda desconhecido e inexplorado por várias empresas, este ajuda 
as organizações a preservar o meio ambiente trazendo uma preocupação com a utilização de tecnologias lim-
pas, e a minimização do desperdício, garantindo sua permanência no mercado. Tal preocupação das empresas 
em adotar estes sistemas é devido a rígida exigência de clientes que esperam interagir com organizações éti-
cas, com uma boa imagem mercadológica e que atuem de forma responsável sobre o meio ambiente, trazendo 
grandes diferenças em seus resultados empresariais. Dessa forma, a gestão ambiental torna-se uma ferramenta 
interessante para a capacitação e criação de condição de competitividade para as empresas, indiferente a seu 
segmento, adquirindo uma vantagem ao associar a organização a uma imagem de empresa verde. A utilização 
de produtos ecologicamente corretos acarreta em menor desperdício e baixa poluição. Esse tipo de postura 
agrada não só seus clientes, como a admiração de novos, assim como seu segmento interno, como acionistas 
e colaboradores.
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 O processo de treinamento dentro da organização contribui para avaliar as habilidades, harmonizar gestores e 
colaboradores quanto aos métodos utilizados pela empresa. Para o colaborador, traz oportunidade de obter no-
vos conhecimentos e qualidade na execução de suas tarefas. Segundo Chiavenato(1999, p. 294) “O treinamen-
to é considerado um meio de desenvolver competência nas pessoas para que elas se tornem mais produtivas, 
criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais”. Visando a importância 
do  treinamento, o presente estudo teve como objetivo geral saber como o treinamento  pode contribuir para  
o  desempenho dos  colaboradores da  empresa  CR Panificadora. A metodologia desenvolvida neste trabalho 
iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, para fundamentação teórica e, em seguida uma pesquisa de cam-
po, o local do estudo foi na empresa CR Panificadora, situado em Santarém-Pará, na data de 21 de outubro 
de 2016. A técnica utilizada para a coleta de dados foi aplicação de um questionário com 13 perguntas, sen-
do os respondentes 11 líderes de setores. Os resultados da pesquisa mostram que os lideres destacam como 
positivo a frequência de treinamentos realizados pela empresa. Sobre as técnicas utilizadas nesse processo, 
ressaltam que objetivos não estão sendo satisfatórios. E quanto aos métodos utilizados no treinamento, desta-
cam-se: exposições, rotação de cargos, conectividade global e discussão em grupo. Com isso percebe se que 
o treinamento é um fator importante para que a empresa continue capacitando seus colaboradores afim de que 
eles desempenhem de forma eficaz suas funções.
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 A PÚBLICA DE SANTARÉM-PA
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O Papiloma Vírus Humano (HPV) é uma doença sexualmente transmissível comum entre homens e mulheres, 
tratando-se de um grave problema de saúde pública. A vacina contra o Papiloma Vírus Humano distribuída é a 
quadrivalente, que previne contra os quatro tipos de vírus que são 16 e 18 causador de câncer de colo de útero, 
6 e 11 causador de verrugas genitais (ARAÚJO, 2014). Neste contexto, as capacitações dos profissionais da 
área de educação em saúde voltadas para a promoção de saúde nas unidades escolares, aparecem como um 
cenário perfeito pra a participação das adolescentes, uma vez que este ambiente favorece o empoderamento 
dos mesmos por possuírem liberdade pra expor suas dúvidas e experiências sem julgamento (RIZZO, 2016). 
O objetivo deste estudo foi conhecer a situação de imunização para o Papiloma Vírus Humano (HPV) em 
adolescentes de escola pública de Santarém-PA. Para isso, utilizou-se uma pesquisa de campo com abordagem 
qualitativa descritiva e quantitativa. A coleta de dados ocorreu no formato de questionário semiestruturado, 
sendo aplicados com 30 alunos com idade de 09 a 13 anos, da Escola de Ensino Fundamental Rotary. Os re-
sultados mostraram que sobre a imunização contra o papiloma vírus humano (HPV), 77% dos alunos afirma-
ram já ter recebido a vacina.  Sendo que, 80% dos alunos participantes asseguraram que os seus calendários 
vacinais estão em andamento. Referente a melhor idade para tomar a vacina, 73% respondeu que a idade certa 
corresponde 09 a 13 anos. Dessa forma, percebe-se que estes alunos estão informados sobre a importância da 
imunização para o HPV, e que houve uma boa aceitação destes quanto a vacina.  Assim, considera-se que o 
profissional enfermeiro deve ter um olhar holístico e minucioso para a saúde sexual dos adolescentes, sendo 
que este tem um papel de significativo como educador e orientador junto à população, esclarecendo possíveis 
dúvidas sobre a doença, que possam contribuir para a prevenção sexual e promoção da saúde sexual do ado-
lescente.    
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA PSIQUE HUMANA
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Certos tipos de música são capazes de desencadear nos sujeitos sentimentos e emoções diversas, como 
vitalidade, poder, tranquilidade, medo, alegria, tristeza, raiva, compaixão, amor, ódio, etc. Dependendo da 
forma como elementos musicais, como ritmo, harmonia, melodia, tom, volume, são combinados, pode-se obter 
diferentes efeitos sobre a psique do indivíduo. Nessa premissa Swanwick (2003) ressalta que a música persiste 
em todas as culturas, a mesma é uma forma de discurso tão antigo quanto a raça humana, um meio pelo qual 
as ideias a cerca dos indivíduos e dos outros são articuladas em ondas sonoras. De acordo com Zampronha 
(2007) partindo da perspectiva da psicologia a música é percebida como um recurso que possibilita a expressão 
do eu mediante simbolismos aparentemente modestos (duração, altura, intensidade, timbre, densidade, notas, 
pausas, escalas, sistemas, categorias, funções, relações). Além do que, parodiando Freud, a música, arte dos 
sons, é o único campo da civilização em que se manteve a onipotência dos pensamentos. De acordo com 
Oliveira Neto e Martins (2012) a música, tem um papel fundamental na vida de um indivíduo, e de acordo com 
ela é capaz de despertar muitos efeitos nas pessoas, principalmente relacionado a sentimentos e lembranças, 
e por ser classificada como uma arte, assim como as demais, é capaz de ativar as diversas regiões do cérebro 
ligadas a esses sentimentos e até as áreas relacionadas a aspectos fisiológicos. Esta pesquisa possui como 
objetivo identificar a influência da música na construção da identidade humana. Trata-se de uma pesquisa de 
caráter descritivo exploratório e, se apoia em uma base teórica consistente por meio da pesquisa bibliográfica 
constituída pela análise de textos publicados, tanto na literatura especializada, como em periódicos (impressos 
e/ou disponibilizados na Internet). Ao que se refere o resultado da pesquisa, pode-se destacar que a música 
possui significativa influência na vida do indivíduo, desse modo concluiu-se que ela não age apenas na 
exteriorização de emoções como também possibilita mobilizar processos cognitivos complexos como atenção 
dividida e sustentada, memória, controle de impulso, planejamento, execução e controle de ações motoras, 
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A INFLUÊCIA DA PARTICIPAÇÃO FAMILIAR NO CONTEXTO ESCOLAR

Janete de Oliveira Portela1

Eli Conceição de Vasconcelos Tapajós Sousa2

O cenário família e escola são determinantes no processo de construção do desenvolvimento infantil. No meio 
familiar, a criança aprende a administrar e resolver conflitos, a controlar as emoções, a expressar os diferen-
tes sentimentos que constituem as relações interpessoais e a lidar com as diversidades da vida. Já na escola 
a criança constrói novos conhecimentos, amplia sua compreensão social assim, adquirindo regras e valores. 
É nesse espaço físico que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global mediante as atividades 
programadas e realizadas em sala de aula e fora dela. As autoras Dessen e Polônia (2007) afirmam que a res-
ponsabilidade da formação do indivíduo não cabe somente a escola. Este papel se dá através de uma união da 
família com a instituição de ensino pois, elas compartilham funções sociais, políticas e educacionais na medi-
da em que contribuem e influenciam na formação do cidadão. Na escola, os conteúdos curriculares asseguram 
a instrução e apreensão de conhecimentos. Já na família, os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam 
fomentando o processo de socialização oferecendo as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvi-
mento de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo. Existem várias constituições de famílias e cada 
qual com suas semelhanças e diferenças. De acordo com Pequeno (2001) é a família que desenvolve os laços 
afetivos e sobretudo matérias que são importantes para o desenvolvimento e bem-estar de seus integrantes. 
A escola é uma instituição que apresenta contexto diversificado de desenvolvimento de aprendizagem, nela 
está envolvida diversas realidades sociais, étnicas, políticas entre outras, sendo assim, a criança aprenderá não 
somente com o educador, mas também com a interação com meio envolvido e na convivência compartilhada 
com outras crianças que vivem realidades diferentes. Este resumo tem como objetivo analisar a relação que 
a família mantém com a escola abordando o modelo familiar e seu papel na instituição de ensino pois, estão 
ocorrendo mudanças no meio familiar e a ausência da participação desta no meio escolar pode ocasionar pro-
blemas de ordem cognitiva, social e afetiva pois, muitos pais matriculam seus filhos e só aparecem na escola 
quando eles estão   com problemas, baixo desempenho ou quando a   coordenação manda chamá-lo. Segundo 
Bueno (2003) a função da escola é proporcionar um conjunto de práticas, que têm como propósito contribuir 
para a aprendizagem de maneira crítica e construtiva no contexto social. O resumo tem por objetivo fazer um 
alerta aos pais sobre a importância da família no contexto educacional pois, assim eles estarão cooperando na 
aprendizagem de seu filho. A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma referência bibliográfica 
das autoras Maria Auxiliadora Dessen e Ana da Costa Polônia.
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A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS NA ROTINA DAS CRIANÇAS

Olga Galúcio Barbosa1

Alexandre do Rosário2

Aloisio Barros2

Juarez Benedito da Silva2

É iminente o uso das redes sociais na era digital, elas já tomaram conta do cotidiano dos adultos, servindo 
tanto para vida pessoal como para a profissional. E não só na vida dos adultos, mas no cotidiano das crianças 
também. Os primeiros aplicativos surgiram como uma nova forma de comunicação, e naquele momento não 
indo além de mensagens, no entanto, conforme os aparelhos pessoais como os celulares, smartphones, tablets 
e computadores foram evoluindo, as redes sociais seguiram a mesma proporção, de apenas trocas de mensa-
gens tornou-se possível apresentações de perfis, troca de fotos e arquivos em tempo real, e para esses proces-
sos é necessário ter acesso a Internet.  Da mesma forma percebeu-se que crianças e adolescentes, de forma 
um tanto fácil, tem se desenvolvido tecnologicamente, uma vez que esses aplicativos são fáceis de instalar 
e utilizar. Desvendar a complexidade de qualquer programa muitas vezes é até mais fácil para essa classe de 
usuário do que um adulto. Por outro lado, dependendo do consentimento dos pais, crianças e adolescentes po-
dem ou não ter acesso a determinados programas ou sites disponibilizados na Internet, certamente que quanto 
mais se acessa a Internet as informações são disseminadas de forma mais rápida. Esse acesso às redes sociais 
tem seus benefícios óbvios, porém também há malefícios, dentre eles pode ser elencado o risco do aliciamento 
das crianças e adolescentes por adultos mal intencionados e disfarçados, na realidade, em possibilidades bem 
presentes as informações que essas classes de usuários têm acesso, muitas vezes, não são confiáveis, ou seja, 
há vulnerabilidade dos mesmos em relação às redes sociais. E como esses aplicativos estão em constante mu-
dança e as mantenedoras dos mesmos lançam a cada dia novas formas de utilizá-los, cria-se uma dependência 
e furor a quem está acostumado e às vezes até dependente da utilização das redes sociais. Se para os adultos é 
difícil assimilar e lidar com situações constrangedoras causadas por perfis falsos, mensagens de preconceito, 
imagens grotescas, entre outros fatos disseminados pelas redes sociais, imagina para uma criança que está co-
meçando a moldar seu caráter e personalidade. Mas existem muitas dúvidas em relação a este assunto. Até que 
ponto os pais ou responsáveis devem deixar seus filhos terem acesso às redes sociais? A partir de qual idade 
permite-se este acesso? Como ensiná-las a lidar com os prós e o os contras de se utilizar as redes sociais como 
forma de comunicação? As respostas a essas arguições devem estar permeadas por responsabilidade, cuidado 
e apreço dos pais aos filhos, sabendo que os riscos sempre vão estar presentes para quem faz uso da Internet 
para pesquisas acadêmicas, escolar ou pessoal.
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A INFLUÊNCIA DE CLÍTICOS NA DETERMINAÇÃO DA FORMA IMPERATIVA ENCONTRA-
DA EM TEXTOS JORNALÍSTICOS DO GÊNERO ANÚNCIO EM SANTAREM

Caio Mário Mota Cardoso1 
Ediene Pena Ferreira2

RESUMO: busca-se descrever, com este trabalho, o fenômeno linguístico referente à variação na forma dos 
verbos imperativos – podendo valer-se das formas oriundas do indicativo ou do subjuntivo –, influenciado 
pela presença de clíticos pospostos aos verbos encontrados em textos jornalísticos do gênero anúncio em um 
jornal impresso de Santarém. Para isso, embasamo-nos em pesquisa bibliográfica com a seguinte temática: 
funcionalismo linguístico, verbos, modo verbal imperativo, variação das formas verbais imperativas; e em au-
tores como Martelotta (2003, 2008), Castilho (2010), Bechara (2009), Scherre (2002), Borges (2005). Preten-
de-se, dessa forma, compreender de que maneira os clíticos podem interferir na escolha da forma imperativa 
na construção de textos jornalísticos do gênero anúncio. Para estes fins, fora selecionado um jornal impresso 
de circulação semanal da cidade de Santarém, de onde extraímos 81 ocorrências do verbo no imperativo em 
textos do gênero anúncio; sendo que, desse total, 10 formas imperativas estão acompanhadas de clíticos. Com 
isso, registramos que, em todas as ocorrências com o uso de clíticos, os pronomes são pospostos ao verbo 
(ênclise) e, em todas, privilegiam-se as formas verbais imperativas advindas do subjuntivo. Segundo alguns 
autores, a forma clítica posposta ao verbo (ênclise) é uma característica da linguagem escrita e, por se tratar 
de uma construção mais formal, exige também que se utilize o verbo na variante padrão da língua. Por esta 
razão, em todas as ocorrências com a presença de clíticos pospostos ao verbo, dá-se a preferência ao uso da 
forma verbal imperativa oriunda do presente do subjuntivo. Entende-se que a linguagem escrita, ao contrário 
da falada, exige, como no caso dos textos jornalísticos do gênero anúncio, uma construção mais formal, por 
isso, é comum a colocação de clíticos após o verbo e, consequentemente, a escolha da forma imperativa na 
variante padrão, ou seja, oriunda do subjuntivo.
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A INTERNET COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA E AS CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGI-
CAS DISFUNCIONAIS DECORRENTES DE SEU USO

Ana Beatrice Colares Rocha1

Lívia Cristinne Arrelias Costa²

Com o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e o advento da Internet, alteraram-se de maneira 
significativa comportamentos e relações sociais, tanto nos aspectos culturais, interpessoais, econômicos, entre 
outros. Um dos problemas principais se refere à dependência psicológica, que inclui um desejo irresistível de 
usar a rede, com incapacidade de controlar seu uso. Como sintomas, as pessoas com este tipo de dependência 
manifestam irritação quando não conectados e euforia assim que conseguem acesso, obsessão pela vida 
virtual, não se importando pela vida presencial, incluindo suas necessidades biológicas, como o sono e a 
alimentação. A preferência pela vida virtual gera prejuízos significativos para a vida real, tais como colocar 
em risco relacionamentos importantes (casamentos, relações entre pais e filhos, etc.), prejuízos escolares e no 
trabalho. Existem dois tipos de dependência da internet: a específica e a generalizada. A específica abrange 
o uso excessivo de conteúdos específicos (ex: jogos de azar, pornografia). A generalizada caracteriza-se pelo 
uso multidimensional e excessivo. Os sintomas da dependência da internet generalizada incluem cognições 
disfuncionais. Os usuários são atraídos pela sensação de bem-estar online, por isso preferem o contato 
virtual. O desenvolvimento para essa dependência sofre influências de situações como problemas pessoais 
e mudanças na vida (divorcio recente, recolocação profissional, morte de alguém querido). Essas situações 
podem acarretar uma fuga psicológica, a qual leva o indivíduo a uma distração dos problemas da vida real e 
o absorve em um mundo virtual ilusório. Essa dependência foi incluída no DSM-V como um transtorno de 
espectro impulsivo-compulsivo, envolvendo o uso excessivo da internet, o qual inclui quatro componentes: 
1- uso excessivo: associado à perda da noção de tempo e negligência de impulsos básicos, 2- abstinência: 
incluindo sentimento de raiva, tensão e/ou depressão quando o computador ou celular estiverem inacessíveis, 
3- tolerância: necessidade de equipamentos melhores, 4- repercussões negativas: inclui brigas, mentiras, baixo 
desempenho, fadiga e isolamento social. Os objetivos deste trabalho foram: descrever os efeitos nocivos do 
uso excessivo da internet a partir da literatura especializada da área da saúde mental; averiguar os principais 
problemas de ordem emocional e social enfrentados pelos usuários contínuos da internet como descritos na 
literatura. Trata-se de um trabalho qualitativo, de cunho exploratório e descritivo. Os resultados indicam que a 
necessidade do uso da internet é tão difundida que qualquer pessoa está propensa à dependência. O que ajuda a 
equilibrar o uso da internet é o grau de consciência ao acessar um site ou uma rede social, sendo que há várias 
contingencias a que qualquer pessoa está exposta. Além disso, o uso indiscriminado da internet acaba causando 
um afastamento das pessoas de seu convívio social, causando adoecimento por causa do desequilíbrio no 
estabelecimento destas relações. De acordo com as circunstâncias apresentadas, se faz necessário refletir até 
que ponto esse meio de comunicação traz consequências para a vida do individuo e em que sentido as pessoas 
são influenciadas pelas informações apresentadas na internet. 
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A LUZ DO FIM DO ARCO-ÍRIS: DA AUTOACEITAÇÃO À POTENCIALIDADE PESSOAL

Alessandra Cabral da Mota1

Edilmara Patrícia Rocha

Resumo: Este artigo parte de uma revisão bibliográfica decorrente de um trabalho de conclusão de curso so-
bre uma temática que na sociedade ainda é muito discutida, possivelmente de modo mais enfático do que em 
outras. Temos vivenciado a busca por liberdade, mas, ao mesmo tempo, temos nos deparado com situações 
extremas em que se pretende impor um padrão para tudo e para todos, destacando a questão da padronização 
da orientação sexual. A partir dessa compreensão de uniformização do ser humano, a presente pesquisa teve 
como princípio de estudo aspectos voltados para as relações afetivas e sexuais por pessoas do mesmo sexo. 
Compreende-se que falar sobre esse tema ainda é um tabu para muitos e que a visão e o entendimento nas 
últimas décadas sobre a homossexualidade geraram uma quebra de paradigmas em diversas áreas, exemplo 
disso, quando agora se discute a questão de gênero, não reduzindo a orientação sexual apenas a uma prática 
de educação e/ou a comportamentos anormais na busca pelo prazer ou na perspectiva de perversão. Assim, 
se objetivou a priori, identificar por meio da Abordagem Centrada na Pessoa o desenvolvimento do self e do 
processo de congruência em homossexuais, buscando de modo específico, verificar se a relação familiar surge 
como um obstáculo ao crescimento do homossexual, identificar se os comportamentos homofóbicos geram 
incongruência entre o self e o self ideal do homossexual e averiguar se a estrutura experiencial apresenta novas 
significações e novos valores na identidade homossexual. Mediante a este, a pesquisa guiou-se em apresentar 
que a não aceitação à diferença humana está diretamente ligada aos juízos de valores que permeiam a vida do 
indivíduo, atuando como elemento impeditivo para a vivência da homossexualidade. Neste sentido, foram uti-
lizadas, visando fundamentar a pesquisa, as obras de Carl Rogers (1977, 1983, 1997), Fabrício Viana (2015), 
Pedro Grisa (2014), e demais obras que se mostraram pertinentes no transcurso da presente pesquisa. Todavia, 
convém explicar que não pretendeu- se discutir, tampouco analisar quais os reais motivos que originaram a 
homossexualidade. É certo que tal tema é, indiscutivelmente, complexo, sendo que ainda não há conclusões 
satisfatórias sobre as causas da homossexualidade, portanto, foi possível identificar com a pesquisa que tra-
tando-se da autoaceitação, a teoria rogeriana de acordo com sua base filosófica, acredita que o homossexual 
passa por um processo para tornar-se pessoa, a busca do eu, isto é, durante o processo aprende a experienciar 
a realidade fenomenal da forma como ela realmente é mesmo se deparando com obstáculos ao crescimento, 
passa a sentir-se íntegro e completo, e que a partir do momento em que o homossexual torna-se o que realmen-
te é, congruente consigo, é o momento que está preparado para lidar com o outro, conseguindo romper a sua 
incongruência quando atribuída aos juízos de valores.
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A MULHER COMO PROTAGONISTA EM PRÁTICAS EDUCATIVAS E CUIDATIVAS NA PRE-
VENÇÃO DO CÂNCER

Antonia Irisley da Silva Blandes1
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Franciane de Paula Fernandes3

Introdução: O câncer é uma das doenças crônica que tem crescido em incidência nos últimos anos, entre 
os gêneros o câncer de mama e de colo de útero são neoplasias listadas como as mais frequentes e danosas 
que acometem as mulheres, mesmo estas enfermidades tendo métodos de rastreamento disponibilizados no 
Sistema Único de Saúde. Objetivo: Relatar ações de educação em saúde voltadas para mulheres com ênfase 
no câncer de mama e de colo de útero. Metodologia: Este estudo é um relato de experiência realizado com 
base nas ações implementadas pelos discentes e docente da Universidade do Estado do Pará na unidade de 
referência especializada em saúde, em outubro de 2016, a temática abordada foi a prevenção, rastreamento, 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama e colo de útero contando com a participação de 29 mulheres que 
estavam aguardando por atendimento na unidade de saúde. Resultados: Houve a receptividade das partici-
pantes quanto as ações de educação em saúde realizadas na unidade, em que houve o diálogo aberto entre os 
acadêmicos e as participantes, através desta didática houve explanação da temática envolvida, oportunizando 
dúvidas comuns e o relato de inquietações das mulheres sobre a sintomatologia e os fatores de risco presentes 
em ambas as patologias abordadas, houveram indagações sobre os critérios para o agendamento e finalidades 
dos exames de mamografia e PCCU no Sistema Único de Saúde. Além disso, houve o relato de experiências 
das mulheres presentes sobre dificuldades em conseguir estes agendamentos. A mais que isto foram elencados 
mitos e medos presentes no rastreamento e diagnóstico do câncer de colo de útero e de mama tais quais a dor 
no autoexame das mamas e na coleta de PCCU, sendo estes listados como agentes responsáveis a falta de ade-
são das mulheres no enfrentamento destas patologias, estas mulheres foram orientadas quanto aos benefícios 
dos exames na prevenção de doenças. Conclusão: A importância da sensibilização das mulheres através de 
ações educativas quanto ao perigo e necessidade do autocuidado voltado à prevenção do câncer de mama e de 
colo de útero, tem por finalidade de diminuição do número de casos e agravos destas enfermidades que podem 
ser obtidos através da autonomia das mulheres na promoção de saúde.
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A MULTIPLICIDADE EPISTEMOLÓGICA DA CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Patrícia Guimarães Pereira.1

Genilson da Silva Oliveira.2

No ensino da Ciência da educação não é incomum o questionamento da identidade do termo, isto é, sobre a 
sua abordagem. O profissional da área, caso fosse indagado, responderia que ensina ciências da Educação. 
Porém, será que tal ensino possui alguma especificidade que permita uma elaboração conceitual original e 
distinta das outras ciências e campos de reflexão? Curiosamente, pelo Brasil afora, há diversas universidades 
que possuem os chamados departamentos, centros ou instituto de ciências da educação, os quais aglomeram 
cursos, como, por exemplo, pedagogia e letras, voltados para a formação docente, pelo menos esse é o enten-
dimento mais recorrente. Observa-se, então, que a Ciência da Educação aparenta ter um significado paradoxal, 
isto é, amplo e vago ao mesmo tempo. Portanto, a falta de definição precisa é um desafio para a pesquisa? 
Nesse aspecto, quando se fala “em educação”, está se pressupondo a existência de uma pesquisa educacional 
específica, ou um conjunto de ciências, no qual as diferentes ciências (filosofia, sociologia e psicologia) se 
cruzam e produzem conhecimento? De fato, a única certeza que se tem é a existência de um ramo de saber 
denominado Educação. Para fomentar as discussões, o referencial teórico é construído por autores, a citar, 
FULLAT (2002), cuja preocupação é situar as Ciências da Educação para além das barreiras das Ciências Hu-
manas. E, no mesmo cenário, ainda trazemos CHARLOT (2005), que discute as especificidades e os desafios 
da pesquisa em educação ou sobre a educação. Diante do exposto, o objetivo do estudo é discorrer sobre os 
diferentes discursos a respeito da ciência da educação e quais são (ou seriam) as suas peculiaridades. Nesse 
sentido, a abordagem da pesquisa é qualitativa, com aplicação de entrevista semiestruturada, cujos entrevista-
dos são os professores universitários (de áreas diversas) e acadêmicos (graduação e pós-graduação). Em suma, 
reconhece-se que a singularidade da educação, reside no fato de um saber, pelo qual variadas práticas circu-
lam. Destarte, em razão do trabalho está em andamento, ainda são inconclusivos os resultados quanto à com-
preensão dos sujeitos sobre a existência ou não de uma disciplina específica da chamada ciência da educação.

Palavras-Chave: Ciência da Educação, Pesquisa, identidade.
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gmail.com
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A PARTIDA DE FUTEBOL: UM ESTUDO ENVOLVENDO AS DEMANDAS SUBJASCENTES 
DOS JOGADORES À LUZ DA PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Deborah Lira1

Ms. Thayane Branches Pereira²

O futebol altera com as emoções das pessoas, por um esporte universal, que emociona a todos sem distinção 
de raça, status social, gênero, entre outros. Desperta paixões, alegrias, e dá voz às aspirações dos indivíduos 
frente à impotência, tédio, sofrimento e alienação que envolve o mundo moderno. A psicologia esportiva é 
uma área que tem muito a crescer, a aprender e a contribuir, devido a importância que vêm adquirindo no meio 
esportivo. Embora tenham aumentado os debates e estudos sobre ela, pouco se escreveu sobre como o atleta a 
percebe e quais os fatores envolvidos que ele considera os mais importantes a serem trabalhados (MARQUES, 
2003). Segundo Guarezi (2008) para que um atleta possa alcançar os resultados desejados diante das competi-
ções, ele não precisa apenas de bom preparo físico e técnica aprimorada, mas também de um estado emocional 
equilibrado. Os aspectos psicológicos são de grande relevância para o desempenho esportivo do jogador, pois 
o indivíduo que sabe lidar com as suas emoções terá um grande sucesso em qualquer competição. Nesse senti-
do, a figura do psicólogo do esporte, segundo Souza (2011), surge com um papel importante de entender como 
os fatores psicológicos atuam sobre o rendimento dos atletas, assim, auxilia os atletas em fases de insegurança, 
treinamento e o autoconhecimento, para que os próprios atletas possam atingir o equilíbrio emocional e com 
isso desempenhar níveis satisfatórios de rendimento físico, técnico e tático nas partidas em que disputar. Partin-
do desse pressuposto a presente pesquisa tem como objetivo primário: investigar a importância do trabalho do 
psicólogo do esporte e as demandas subjacentes dos jogadores de futebol. Para alcançar os objetivos delineados 
nesta pesquisa, será realizada uma pesquisa bibliográfica, com enfoque qualitativo e descritivo. Ao que tange 
os resultados da pesquisa bibliográfica sobre a temática identificou-se que há diversos fatores psicológicos que 
podem ajudar o atleta na sua vida esportiva, trabalhar o seu psicológico através das técnicas do profissional da 
área mencionada, auxiliando o competidor a parar e pensar na sua forma de jogar e de como encarar um desa-
fio e frustrações das vigências do mundo do esporte. A importância de serem produzidas pesquisas como estas, 
pois se faz necessário diante poucas produções no Brasil com o objetivo de se socializar temática, ampliando 
as discussões e contribuindo para discussões desta natureza para a Psicologia enquanto ciência e profissão.
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A PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO DO INSTITUTO 
ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIORU: UM NOVO RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊ-

MICAS DO IX SEMESTRE DO CURSO DE PSICOLOGIA

 Inglith Rodrigues de Lima1

Lorenna de Lima Batista Conceição2

Edilmara Patricia Rocha³

A Fundação Esperança, como mantenedora do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES), possui 
um programa de gratuidade, oferecendo bolsas de estudo parcial e integral para jovens que almejam cur-
sar o ensino superior, visto ainda se apresentar como um privilégio na realidade social. Segundo Madeira 
(2006) o ensino técnico e profissional objetiva oferecer ao mercado de trabalho mão de obra especializada, 
sendo esse mercado cada vez mais exigente. O presente estudo objetiva apontar alguns benefícios e possi-
bilidades, gerados pelo programa oferecido pela instituição. Ao inserir o indivíduo no âmbito acadêmico 
é dado a este a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, com uma preparação mais adequada. A 
realidade local ainda aponta dificuldades para muitos jovens em ter acesso ao nível superior. Para ser be-
neficiado com o programa, o participante passa por alguns requisitos avaliativos que podem ser de caráter 
classificatório ou eliminatório e são divididos em, basicamente três etapas. A primeira refere-se ao preenchi-
mento de questionários sobre os recursos financeiros, sendo necessário a comprovação destes como forma 
de carência, em sequência ocorre a fase da visita domiciliar feita pela assistente social da instituição e, após 
esta etapa o candidato deverá aguardar a lista de aprovados na seleção e convocação para o preenchimen-
to dos documentos legais para adesão do benefício, o qual pode ser garantido ao aluno bolsas de 50% ou 
100%, dependendo de cada caso devidamente analisado pela equipe responsável pela seleção. Diante disso, 
como forma de contribuir para a comunidade acadêmica serão apontados os benefícios do programa, por 
meio de um relato de experiência vivenciado pelas acadêmicas de Psicologia do IESPES. As dificuldades 
financeiras e sociais têm-se estendido por diversos públicos, dificultando que estes tenham oportunidades 
de fazer parte do mundo acadêmico. Dessa forma, ser beneficiado pelo programa de bolsas de estudo gera 
no aluno um incentivo ao desempenho de notas, projetos e outras satisfações, que futuramente lhe trarão 
benefícios mais abrangentes, bem como a inserção no mercado de trabalho. O programa de bolsas não re-
sulta em apenas oportunidades de estudo, crescimento pessoal e profissional, mas também contribui como 
um incentivo para as próximas gerações, onde estes possam ser estimulados à ingressar na academia e se 
modernizar cada vez mais, afinal hoje o mercado de trabalho está mais exigente e com o programa de bolsa 
de estudos poderá se concluir uma graduação com qualidade, levando conhecimento e contribuindo para a 
sociedade como um todo. Diante dessa realidade, pode-se perceber através da vivência obtida pelas acadê-
micas ao serem contempladas com o benefício que, no último ano da graduação lhes trouxeram oportunida-
des de crescimento individual e profissional, sem contar a gratificação em poder fazer parte da instituição. 
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A PRÁTICA MUSICAL COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL DE DEFICIÊNTES VI-
SUAIS DO PROJETO “CEGOS SEM PRECONCEITO” DA ADEVIBAM

Jonathan Rafael Cardoso Guimaraes1                                                                     
  Laise da Cunha Pereira² 

A presente pesquisa buscou investigar a prática musical para deficientes visuais integrantes das aulas de mú-
sica do projeto “CSP - Cegos Sem Preconceito” da ADEVIBAM - Associação dos Deficientes Visuais do 
Baixo Amazonas. A pesquisa teve como objetivo identificar os benefícios que a prática musical proporciona 
aos deficientes visuais participantes das aulas de música do projeto, constatar de que forma a prática musical 
vem contribuindo com a inclusão social desses alunos, analisar se a prática musical tem beneficiados os defi-
cientes visuais na reabilitação terapêutica. A pesquisa teve a abordagem qualitativa, e como método utilizou-se 
a pesquisa de campo, na coleta de dados foi utilizado a observação sistemática durante as aulas de música 
do projeto, contemplando ao total as quatro turmas de música, sendo duas de violão e duas de teclado, que 
funcionam nos turnos matutino e vespertino que acontecem nas dependências da própria sede da associação. 
A entrevista se deu de forma estruturada, que foram direcionadas aos coordenadores, monitores e aos alunos 
do curso de música do projeto. No decorrer da pesquisa observou-se na revisão de literatura que as primeiras 
tentativas de educar os deficientes visuais no Brasil ocorreram por volta de 1854 com a criação do Imperial 
Instituto dos Meninos Cegos, idealizado por D. Pedro II, e a educação musical deu-se inicio devido ao decreto 
19.980 de 18 de abril de 1931 que obrigava o canto orfeônico na grade curricular das escolas de ensino básico 
como disciplinas curriculares. Conforme o que foi vivenciado durante a pesquisa, identificou-se que a prática 
musical tem sido grande aliada na vida dos integrantes do projeto, constatando que a prática musical tornou-se 
uma válida ferramenta de inclusão social contribuindo para se sentirem mais ativos na sociedade e os estudos 
dos ritmos e cadências musicais têm dado resultados positivos na reabilitação terapêutica.

Palavras-Chave: Prática musical; Inclusão social; Deficientes visuais.
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A PRÁTICA MUSICAL EM AMBIENTE TERAPÊUTICO: UM ESTUDO NA HIDROTERAPIA DA 
UEPA- SANTARÉM

Antonio Vitor Franco Vieira1

Caroline Fróes de Sousa Peixoto2

Miriam Paula Mendes de Almeida3

A presente pesquisa teve como objetivo analisar de que forma o ensino da prática musical pode auxiliar no 
tratamento de patologias durante sessões de Hidroterapia na Universidade do Estado do Pará – UEPA. A pes-
quisa surgiu a partir de uma observação empírica sobre o ambiente hidroterapêutico da referida universidade. 
O que instigou para a realização desta pesquisa foi à ausência de um trabalho que envolvesse a música como 
ferramenta de motivação e que possibilitasse aos pacientes a vivência na prática musical durante as sessões 
na hidroterapia. O ensino de música no ambiente terapêutico se procedeu com embasamento nos métodos dos 
educadores musicais Kodaly, Orff e Dalcroze. O ensino de ritmos foi proporcionado de forma lúdica com a 
utilização de símbolos desenhados e de fácil visualização em papel EVA como; bola, estrela, quadrado, X e 
entre outros. Os pacientes interpretavam os símbolos e executavam sob orientação os movimentos corporais 
com a utilização do instrumento musical de percussão Clave da seguinte maneira; bola desenhada na parte 
superior do papel = movimento com os braços para cima, estrela desenha na parte inferior do papel = movi-
mento com os braços para baixo, etc. Paralelamente a execução dos ritmos com as Claves, os pacientes can-
tavam músicas propostas que possuíam caráter regional como o Carimbó. O estudo teve como ponto base a 
investigação experimental qualitativa onde foi possível fazer testes com 6 (seis) pacientes da hidroterapia de 
ambos os sexos de faixa etária de idade entre 30 e 65 anos utilizando a música, tendo em vista a contribuição 
na melhoria de vida. Ao final de todas as sessões foi possível a aplicação de entrevista semi-estruturada aos 
pacientes. Os resultados da pesquisa mostraram que os pacientes participantes se sentiram mais motivados 
a fazer os exercícios durante as sessões, e que os mesmos conseguiam executar ritmos simples associados a 
movimentos corporais e cantar ao mesmo tempo, sendo possível notar também, o ganho da vivência musical. 
A coleta de dados mostrou, também, que os pacientes apresentaram melhoras, tais como: emocional, maior 
sociabilidade, aumento de amplitude de movimentos, ganho de equilíbrio e propriocepção.

Palavras – chave: Hidroterapia, Música, Ritmo, bem – estar.
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ABORDAGEM EDUCATIVA SOBRE O USO DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM ESCOLA 
PÚBLICA DE SANTARÉM: UM RELATO DE EXPERIENCIA

Camila Castilho Moraes1

Tainã da Silva Lobato¹
Irinéia de Oliveira Bacelar Simplício2

INTRODUÇÃO: O álcool e outras drogas são substâncias que causam mudanças na percepção e na forma 
de agir de uma pessoa, essas variações dependem do tipo de substância consumida, da quantidade utilizada, 
das características pessoais de quem as ingere e até mesmo das expectativas que se têm sobre os seus efeitos. 
Grande parte da população começa a usar substâncias psicoativas na juventude de maneira que esta iniciação 
precoce estará associada a uma série de problemas sejam físicos ou psíquicos para a saúde dos usuários. Em 
todo o mundo, cerca de 200 milhões de pessoas usam drogas licitas ou ilícitas pelo menos uma vez por ano, 
isso independente de sexo, idade e classe social. OBJETIVO: Relatar a importância da abordagem educativa 
sobre o uso do álcool e outras drogas em escola pública em Santarém-Pá. METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvolvido por acadêmicos e docentes do Curso de Gradua-
ção em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará-Campus XII, realizado no mês de março em uma 
Instituição Pública de Ensino Fundamental e Médio de Santarém-PA. No qual ocorreu uma ação educativa, 
sobre os prejuízos do uso de álcool e outras drogas, utilizando-se da metodologia ativa para melhor compreen-
são do tema pelos alunos, onde conseguimos que houvesse uma troca de experiências entre os participantes.  
RESULTADOS: A experiência foi satisfatória e significativa, pois a abordagem do uso de álcool e outras 
drogas em escola pública possibilitou ofertar informações e conhecimento mais aprofundado sobre a temática, 
e contribuir para não adesão ao uso de álcool e outras drogas pela comunidade estudantil.  CONCLUSÃO: 
Constatou-se que a educação em saúde é um instrumento valioso para mudanças de hábitos, e o uso dessa 
ferramenta é de fundamental importância no combate as drogas na escola, pois nela permeia um ambiente de 
convívio e aquisição de valores vitais para o indivíduo.  
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ABUTA GRANDIFOLIA (MART.) SANDWITH: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DE SUAS ATI-
VIDADES ANTIMICROBIANAS.

Gabriel Matthews Magalhães Céspedes1

Eullers Neres Alves2

Yane Santos Almeida3

O espécime Abuta grandifolia, é uma planta típica da região Amazônica, popularmente conhecida como abuta. 
Em sua composição química encontram-se alguns metabólitos secundários responsáveis por diversas funções, 
dentre elas a capacidade de inibir o crescimento bacteriano e micológico.  Estudos realizados através do ex-
trato hidroalcoólico extraído do caule, casca e folhas da A. grandifolia, comprovou atividade antimicrobiana. 
Na sua composição química encontram-se metabólitos secundários, como, saponinas, flavonas, alcalóides e 
taninos (REVILLA, 2002). Contém cumarinas e flavonóides (DELGADO, 1997). Estudos mostraram que o 
caule da abuta apresentou atividade antitirosinase, inibindo a tirosinase em cogumelos (BAURIN et al., 2002).  
Após processo de decocção da abuta, apresentou inibição no crescimento da bactéria Pseudomonas aerugi-
nosa (DESMARCHELIER, 1996). O extrato feito a partir da casca da A. grandifolia, demostrou resultados 
positivos em atividade antibacteriana contra bactérias Bacillus subtilis e Staphylococcus aureus (KLOUCEK, 
2007). Extratos hidroalcoólico de folhas e ramos da mesma família da Abuta foram extraídos saponinas, na 
qual foi relacionado à atividade antimicrobiana (SAYAGH, 2012). Devido aos estudos realizados observou-se 
a necessidade de demonstrar a importância desta planta com o intuito de tornar claro para o meio acadêmi-
co e científico seu potencial efeito antimicrobiano. Através de livros impressos disponíveis na biblioteca do 
Instituto Esperança de Ensino Superior, em artigos científicos e acadêmicos disponíveis em sites na internet 
localizados por sites de busca como SciELO, PubMed foi possível reunir informações suficientes para delinear 
o conhecimento sobre essa planta. 
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ADENOCARCINOMA COLORRETAL COM INVASÃO DE TECIDO PERIRRENAL: RELATO 
DE CASO

Wesley Queiroz Muniz1

Aline Batista da Fonseca1

Fabio André Jorge de Sousa1

Introdução: A forma mais comum de disseminação câncer colonico é pela via linfohematogenica, afetando 
principalmente o fígado (75%) e pulmões (15%), o envolvimento do trato urinário é raro e pouco relatado na 
literatura. Revisão da literatura: O câncer colorretal é a quarta neoplasia mais incidente no mundo, são mais 
frequentes em pacientes acima de 50 anos. O envolvimento com o sistema urinário é raro, sendo encontrado 
casos relacionados a fistulas enterro-vesicais em algumas situações. A exclusão renal secundária a infecção 
por obstrução de ureter é pouco relacionada a este tipo de neoplasia, estando mais associada a diverticulite ou 
a carcinoma de próstata ou útero. Metodologia: A presente pesquisa analisou os dados de uma paciente do sexo 
feminino que procurou atendimento ambulatorial de urologia. Os dados foram obtidos a partir do prontuário 
da paciente mediante a liberação e autorização do estabelecimento de serviço médico. Foram analisados a 
história clínica no pré e pós operatório, achados do exame físico, exames laboratoriais e de imagem e trata-
mento realizado relatados no prontuário médico. A revisão de literatura específica utilizou a base de dados do 
Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed, e livros na área. Resultado: T. M. J, sexo feminino, 48 anos, com história 
de infecção do trato urinário de repetição, com frequência de uma vez ao mês há aproximadamente 1 ano. 
Encaminhada para avaliação com urologista com ultrassonografia mostrando hidronefrose a direita, imagem 
de urografia excretora com exclusão renal do rim direito e eliminação normal no rim esquerdo. Apresentava 
também cintilografia renal com DMSA de 5 meses anteriores mostrando função normal em rim esquerdo 
(98,15%) e rim direito (1,85%), excluso funcionalmente. Na história pregressa e familiar paciente não apre-
sentava achados relacionados ou importantes exceto os de infecção urinaria recorrente. Paciente se apresenta 
com relato emagrecimento de aproximadamente 10 kg nos últimos 6 meses, piora do estado geral nas últimas 
4 semanas, inapetência, anorexia. Ao exame físico sinais vitais dentro da normalidade, hipocorada, semiologia 
cardiovascular e respiratória sem anormalidades, abdome plano, normotenso, dor hipocôndrio e flanco direito, 
sem sinais de irritação peritoneal. Exame de tomografia computadorizada de abdome revelou hidronefrose 
infectada em rim direito e exames laboratoriais, com anemia microcitica e hipocromica, hipoalbuminemia e 
creatinina normal. Estando indicado tratamento cirúrgico, durante o intra-operatório foi observado lesão de 
aspecto neoplásico de origem no cólon direito que invadia ureter direito e tecido perirrenal, o que justificava 
a hidronefrose direita. Foram observados pionefrose e áreas de necrose renal direita. Realizado colectomia 
e nefrectomia à direita com linfadenectomia, deixado colostomia. O exame anatomopatológico de segmen-
to intestinal (cólon direito) evidenciou adenocarcinoma túbulo-viloso, invasor, moderadamente diferenciado 
(Grau II, OMS), metástase linfonodal. O rim direito apresentava pielonefrite crônica inespecífica moderada, 
com comprometimento da gordura perirrenal por adenocarcinoma. Paciente evoluiu bem, sendo planejada 
quimioterapia adjuvante de acordo com o estadiamento estabelecido. Conclusão: A relação do trato urinário 
com neoplasias colorretais são pouco encontradas na literatura, em alguns casos encontra-se fecalúria asso-
ciada a fistulas entero-vesicais, no entanto no presente caso houve uma manifestação atípica desses sintomas 
ficando evidenciado apenas a perda de peso e a dor em hipocôndrio e flanco direito associado a infecção uri-
naria e hidronefrose com perda da função renal. O achado da neoplasia foi eventual uma vez que o sintoma 
e a história clinica apresentada evidenciavam infecção complicada do trato urinário e não havia sintomas de 
neoplasia colônica. Mas uma fez encontrado esse achado no intra-operatorio a conduta adequada foi realizada 
com colectomia e linfadenectomia a direita e nefrectomia devido pionefrose renal direita.

Palavras-chave: Adenocarcinoma colorretal, metástase renal, exclusão renal.
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ADESÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO ÀS PRÁTICAS FITOTERÁPICAS DO PACIENTE EM 
UMA CIDADE DA AMAZÔNIA

Gabriel Tavares de Oliveira Silva1

Osmarina Pires Nascimento2

Denise Lima de Sousa3

Introdução: a inserção de práticas fitoterápicas no contexto da saúde pública é um assunto antigo nas dis-
cussões que têm a saúde como tema. O município de Santarém, por estar localizado na região Amazônica e 
possuir forte influência da cultura cabocla e das etnias indígenas, possui uma população que faz uso constante 
de plantas medicinais, e, por isso, necessita do interesse e do conhecimento médico sobre o assunto. Refe-
rencial teórico: a utilização de plantas medicinais de forma apropriada vem ao encontro das proposições da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem incentivado a valorização das terapias tradicionais. Este ideal 
significa a implementação de uma postura mais abrangente de saúde, doença e terapêutica, que extrapola o 
procedimento médico centrado no aspecto meramente físico e mecanicista do corpo humano, pois esta postura 
é centrada em uma perspectiva ampliada de saúde, que considera os aspectos sociais, culturais e emocionais 
do ser humano, exigindo uma abordagem necessariamente multidisciplinar. Os profissionais de saúde, contu-
do, não conseguem acompanhar as mudanças no cenário da saúde nacional e internacional no qual as práticas 
terapêuticas ganharam espaço. Objetivos: através da análise dos questionários aplicados, a presente pesquisa 
buscou identificar o nível de adesão do profissional médico às práticas fitoterápicas do paciente, analisando as 
reações médicas perante a descoberta do uso prévio de tratamentos fitoterápicos e o motivo para o desinteresse 
do profissional médico em relação aos conhecimentos da fitoterapia. Metodologia: Trata-se de um estudo qua-
li-quantitativo. A amostra inclui 30 (trinta) médicos atuantes no município de Santarém – Pará, cadastrados no 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Os dados, tabulados no programa EXCEL® para 
posterior análise, foram coletados nas unidades de saúde, através de questionários, com perguntas abertas e 
fechadas, aplicados aos profissionais médicos após esses assinarem o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE). Resultados: a pesquisa abordou uma amostra com balanço equilibrado em relação ao sexo, 
com uma média de 42 anos e de maior parte com formação em instituição pública. 83,3% sabia informar uma 
representação correta do que é fitoterápico, mas percebeu-se que os conceitos não vieram do meio acadêmico e 
sim do senso comum. A maioria não procura saber se o paciente fez uso prévio de fitoterápicos e não considera 
a possível interferência, positiva ou não, da fitoterapia no curso da doença. Geralmente, existe o predomínio 
de um pensamento que superdimensiona a medicina natura, atribuindo-lhe como totalmente inofensiva. In-
clusive, só 10% dos participantes sabiam da existência de interações medicamentosas, sendo que destes só 
um citou uma interação real. Somente uma minoria procurou um curso para ter mais conhecimentos a fim de 
contribuir com a saúde de uma sociedade em que se é feito bastante uso desse tipo de tratamento. Conclusão: 
nessa perspectiva, percebeu-se uma baixa adesão e uma abordagem inadequada do médico à prática fitoterápi-
ca do paciente. Além disso, o desestímulo gerado pela universidade, que não incluiu a fitoterapia em sua grade 
curricular ou mesmo a citou de uma maneira negativa, foi apontado como o principal motivo de desinteresse 
do profissional, evidenciando a importância da inserção do tema na graduação.
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ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA DE REDE DE COMPUTADORES: UMA APLICAÇÃO NA 
REDE DE COMPUTADORES DA SESPA – SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA DO 

PARÁ – ESCRITÓRIO REGIONAL DE SANTARÉM

Irley Monteiro Araújo1

O uso da informática, por meio de usuários, no Centro Regional da Secretaria de Executiva de Saúde 
Pública do Pará – SESPA, Santarém-Pará, em decorrência das aplicações dos sistemas de informações do 
Sistema Único de Saúde – SUS, motivaram a adoção de diretrizes de gerenciamento desse ambiente quanto 
à utilização do sistema computacional. Por meio deste estudo, objetivou-se identificar o status do Centro de 
Saúde quanto ao seu inventário de equipamentos de informática, da rede de computadores e do perfil dos 
servidores públicos que utilizam os recursos da tecnologia da informação de modo a traçar um mapa do sistema 
computacional do Centro. O estudo foi realizado durante os anos de 2012 e 2014, por meio de uma análise 
para o levantamento do número de computadores e dispositivos de redes, bem como do perfil dos usuários, 
aplicativos, sistemas operacionais e Internet. Os dados foram obtidos por meio de uma catalogação realizada 
em todos os setores. Os equipamentos foram organizados por tipo, nome e a qual setor pertenciam, além do 
endereçamento lógico na rede. Os resultados foram: 91 servidores públicos lotados em 11 departamentos, 
utilizando um link de 1 Mbps da empresa pública de Tecnologia da Informação  PRODEPA, com uma frota 
de 33 computadores, 8 dispositivos concentradores de rede, um roteador e uma interconexão de Internet. Em 
razão dos dados coletados e apresentados em um relatório à direção do Centro, foi criado um setor específico 
de TI – Tecnologia da Informação, como departamento responsável pelo sistema computacional. Também 
foi diagnosticado insuficiência do link de Internet existente e, portanto, aberto processo para aquisição do 
aumento de link junto à PRODEPA, além da compra de um equipamento com software combinado para 
controle de banda, aplicação de políticas de segurança, gerenciamento das estações da rede e dos usuários. Foi 
implantada também uma rede sem fio com parâmetros de segurança reduzindo as vulnerabilidades e possíveis 
ameaças, com monitoramento e gerência da rede corporativa da Secretaria. Desse modo, foram ajustadas 
ações, antes paliativas, para preventivas e corretivas, garantindo estabilidade e funcionalidade dos recursos de 
TI. Muito embora todo esse ambiente tenha sido desenvolvido, faz-se necessário seu melhoramento contínuo, 
com aquisição de novos equipamentos e softwares de gerenciamento em razão da análise de diagnóstico ser 
um processo constante no ambiente do referido Centro de Saúde.

Palavras-chave: redes de computadores, sistema computacional e tecnologia da informação.
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ADOLESCENTE E AUTOCONCEITO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SAN-
TARÉM – PARÁ

Cleide Basgal1

 Neila Machado2

M.Sc Izabelle Lopes3

A adolescência é um período marcado por transformações que envolvem a expansão do ciclo social, dos rela-
cionamentos afetivos sexuais, a construção da identidade marcada sobretudo pela interação entre autoestima e 
autoconceito. O autoconceito pode ser definido como crenças, percepções e atitudes que o indivíduo concebe 
sobre si, constituídas a partir da interação deste com o meio social em consonância com suas experiências 
passadas. Para tanto, este estudo tem como objetivo averiguar o autoconceito de adolescentes de uma escola 
pública do município de Santarém – Pará, por meio da prática do autoconhecimento. Participaram da pesquisa 
duas turmas do Ensino Médio de uma Escola Pública da cidade de Santarém, compreendendo um total de 55 
alunos, sendo adolescentes na faixa etária de 13 a 18 anos de idade. A ferramenta utilizada para coleta de da-
dos compreende uma técnica de Dinâmica de Grupo voltada para o exercício do autoconhecimento, intitulada 
como “Minha Bandeira Pessoal”, tendo como fonte o “Projeto Adolescência Criativa Olodum”. A realização 
do procedimento se deu por meio de uma ficha de trabalho ilustrado da imagem de uma bandeira, sendo este 
desenho dividido em pequenos espaços enumerados de 1 a 6 que correspondem a 6 perguntas. A partir da 
análise dos dados foi possível verificar cinco ideias centrais, agrupados A a E, sendo A referente a descrições 
positivas, resultante do seguinte discurso coletivo: se acha inteligente, alegre e extrovertido, compreendendo 
46% das descrições, B refere-se as autodescrições em que foram enfatizados aspectos negativos, como o dis-
curso: se acha chato, estressado, irônico e grosso, apresentando um percentual de 34% os 20% restante repre-
sentam a estatística da amostra que não atendeu o objetivo da pergunta. Embora o grupo A tenha alcançado o 
índice maior das descrições, B apresentou dados significativos no que se refere ao autoconceito negativo dos 
jovens sobre si, e isso implica em prejuízos nas relações interpessoais e na autoestima. Dessa forma, torna-se 
importante salientar que os adolescentes passam a assumir um papel de passividade diante das situações, apre-
sentado dificuldades em tomar decisões, acompanhada por sentimento de impotência, passando a subestimar 
suas capacidades e acreditar que as demais pessoas esperam menos deles, generalizando este comportamento 
para diversos contextos. Sendo assim, com base na análise dos dados verificou-se que as taxas elevadas de 
descrições pejorativas representam uma conceituação negativa que os jovens possuem de si e refletem em 
padrões de comportamentos prejudiciais que limitam o desenvolvimento de suas potencialidades.
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ADOLESCÊNCIA E IDENTIDADE: A REPRESENTATIVIDADE DA FAMÍLIA PARA OS ADO-
LESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PARÁ

Cleide Basgal1

 Neila Machado2

M.Sc Izabelle Lopes3

A família constitui-se como um microssistema em que os adolescentes estabelecem suas primeiras relações 
interpessoais, neste contexto assimilam valores, crenças e ideologias que são determinantes para o desen-
volvimento comportamental, cognitivo e emocional destes. Para tanto as definições mais recentes de adoles-
cência buscam enfatizar a relação destes com seus familiares numa perspectiva positivista, que compreende 
os conflitos de maneira moderada, tendo em vista a influência que ambos exercem uns sobre os outros, bem 
como as representações da família como figuras importantes de apego, afeto e um sistema de apoio social. 
Dessa forma, este estudo tem como objetivo conhecer a representatividade da família para os adolescentes de 
uma escola pública do município de Santarém – Pará, por meio da prática do autoconhecimento. Participaram 
da pesquisa duas turmas do Ensino Médio de uma Escola Pública da cidade de Santarém, compreendendo 
um total de 55 alunos, sendo adolescentes na faixa etária de 13 a 18 anos de idade. A ferramenta utilizada 
para coleta de dados compreende uma técnica de Dinâmica de Grupo voltada para o exercício do autoco-
nhecimento, intitulada como “Minha Bandeira Pessoal”, tendo como fonte o “Projeto Adolescência Criativa 
Olodum”. A realização do procedimento se deu por meio de uma ficha de trabalho ilustrado da imagem de 
uma bandeira, sendo este desenho dividido em pequenos espaços enumerados de 1 a 6 que correspondem 
a 6 perguntas. A questão analisada refere-se a seguinte pergunta: Qual a pessoa que você mais admira? A 
análise dos dados baseou-se no método do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), no qual foi possível ve-
rificar cinco ideias centrais, agrupadas A a C, sendo A com percentual de 78% dos discursos refere-se a 
familiares como: “admira seus pais, irmãos, tios e avós, B equivale a 13% compreende as descrições de 
pessoas externas, artistas e figuras religiosas com o discurso: “admira James Rott, a namorada, a sogra e 
a jesus, os 9% restante compreende o grupo C com a descrição: “admira seus professores”. Dessa forma, 
nota-se que embora a adolescência seja marcada por uma tendência a se estabelecer relações com outros 
subsistemas, sendo a família contemporânea caracterizada por uma fragilidade dos laços afetivos, esta ainda 
se apresenta como modelo e inspiração no processo de formação da identidade. A identificação com pro-
fessores também se apresenta como um fator positivo tendo em vista a função da escola na formação do 
indivíduo como cidadão. Sendo assim, esta pesquisa ressalta o papel da família como rede de proteção e 
principal sistema de relações socioafetivas, reforçando a necessidade do estreitamento do vínculo entre famí-
lia e escola, como fundamental rede de apoio para prevenção de comportamentos de risco na adolescência.
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ALIENAÇAO PARENTAL: CONSEQUENCIAS PSICOLOGICAS E JURÍDICAS

Andréia Jati Silva1

Ândrea Maiza Batista dos Santos1

Paulo de Tarso²
 

O fim de uma relação conjugal é uma etapa dolorosa para ambos os envolvidos, principalmente quando 
implica na guarda da criança ou adolescente, podendo gerar mágoas e ressentimentos imensuráveis. De 
forma simplificada, a alienação parental ou SAP, conceitua-se pela existência de manipulação da realidade 
fática do menor, alterando sua forma de recordar seu passado, ou ainda, induzindo-o a falsas lembranças. 
Nesse contexto, além da figura do menor, surgem os personagens alienantes que são também guardiões e 
exercem o mecanismo da alienação. O presente artigo teve como objetivo enfatizar os malefícios psicológi-
cos causados ao genitor, vítima da alienação, bem como os traumas causados às crianças e aos adolescentes 
vítimas desta prática, traçando ainda apontamentos sobre as origens dos estudos referentes a tal síndrome, 
abordando assim conceito de Alienação Parental e da Síndrome da Alienação Parental, analisando as modi-
ficações ocasionadas no âmbito familiar após a ruptura da relação dos genitores, os vínculos afetivos cons-
truídos ou destruídos por meio desta alienação, os principais fatores que podem ocasionar esse problema 
e as consequências para os agentes passivos e ativos nesse processo, diante de toda gravidade que versa 
o assunto. O tipo de pesquisa é classificado como explicativa, na abordagem qualitativa. Empregando-se 
da pesquisa bibliográfica, por ter como fonte principal, os materiais já publicados a respeito do tema, em 
especial, livros, revistas e sites. Este tipo de pesquisa dá a possibilidade de encontrar um amplo número 
de material, proporcionando assim, um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Embora possua conse-
quências jurídicas, sendo a principal delas a privação do direito ao contato parental permanente, a alienação 
parental está muito mais atrelada a conceitos psicológicos, sendo certo que não é criminalizando a conduta 
que será possível coibi-la. Em outro contexto, sublinha-se a importância da redução do tempo de tramitação 
dos processos que suscitem a existência da alienação parental. O objetivo desse trabalho foi o de analisar a 
“alienação parental”, buscando entender suas consequências e possíveis saídas, analisando todos os ângu-
los da questão. Em que pesem todas as dificuldades havidas com a ruptura de uma relação amorosa, onde 
muitas vezes o rancor faz morada, contaminar os filhos com sentimentos de ódio e raiva contra o outro, 
não terão o condão de fazer o tempo voltar, trazendo o amor de volta. Pais alienados têm baixa alta estima, 
não sabem resolver seus conflitos sem usar uma muleta e não se dão conda do mal que fazem aos filhos, e 
a si mesmos. O tempo passa e aquela criança inocente ao crescer, certamente cobrará caro pelo tempo que 
deixou de conviver com seu genitor. E pior, não há resgate de tempo.
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AMOR EM CÁRCERE: UM ESTUDO SOBRE MULHERES QUE BUSCAM O PARCEIRO AMO-
ROSO NO PRESÍDIO SOB UMA PERSPECTIVA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL

    

   Maria Clara Teixeira1

     Thayanne Pereira2

Há uma dinâmica cultural sobre o encarceramento, onde se tem pelo país, um cenário constituído por uma 
parcela esmagadora de mulheres que comparada aos homens, formam imensas filas em frente as penitenciárias 
em dias de visita. Direcionada para os meandros da afetividade feminina e a importância dos eventos enco-
bertos para a Análise do comportamento, a presente pesquisa tem por objetivo principal identificar a função 
do comportamento de busca pelo presidiário como parceiro amoroso. A metodologia utiliza-se de uma revisão 
bibliográfica, sendo principais fontes publicações periódicas de banco de dados digitais da Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Scielo, Repositório Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dilemas: Revis-
ta de Estudos e Controle Social, publicaDireito, Revista Jurídica da Toledo de Presidente Prudente, Revista 
Discurso Jurídico, e livros. Como herança das concepções internalistas, onde se buscam explicações para 
os comportamentos dentro do próprio indivíduo, comumente atribui-se o “amor” como razão que leva duas 
pessoas permanecerem juntas em um relacionamento. Entretanto, no que se refere ao lugar do sentimento na 
Análise do Comportamento, deve-se atentar para este como resultado da interação do indivíduo e ambiente, 
sendo possível caracterizá-las pela cadeia comportamental que apresenta maior probabilidade de ocorrer em 
relação ao sentimento nomeado. O amor, deste modo, pode ser compreendido como produto de uma série de 
comportamentos reforçadores, sendo necessário, para tanto, analisar as contingências relevantes da seleção 
a nível natural e de reforçamento operante. Se por um lado a prisão se configura como um ambiente de vi-
gilância, rigidez e jurisprudência, por outro se tem a sexualidade como um tema a ser debatido com fluidez 
dentro deste ambiente. Com compreensão da prisão como um espaço para a sexualidade, o Estado do Pará 
implementou a Portaria nº 1299/2009 que regulamenta e disciplina os procedimentos de visita social e íntima, 
permitindo aos detentos manutenção dos vínculos, e até mesmo, como focaliza-se a presente pesquisa, for-
mação de novos vínculos. A partir da revisão da literatura, identificou-se o número de mulheres que buscam o 
homem presidiário como parceiro amoroso é um fenômeno que tem se evidenciado com maior frequência com 
mulheres que, em sua maioria, buscam manter um padrão em seus relacionamentos amorosos através da ma-
nutenção da mesma figura: o presidiário, sendo possível destacar, deste modo, o caráter reforçador deste tipo 
de relação. Aliado a esses aspectos, ressalta-se ainda a erotização do ambiente prisional, relacionado esta, ao 
estabelecimento de poder sobre o homem, visto a prisão como ferramenta de contenção de comportamentos de 
infidelidade, gerando na mulher um estado de “segurança” e “garantia”. Conclui-se ainda que, em sua maio-
ria, as mulheres que buscam por relacionamentos desta natureza, também estão sujeitas à diversas formas de 
controle exercidas pelos seus companheiros, que muitas vezes desgastadas, pertencem a classes mais baixas 
da sociedade, e em ambientes que lhes oferecem poucos recursos financeiros, bem como subjetivos. 
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ANATOMIA DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS POR ANGIOTOMOGRAFIA CARDÍACA

Mariana Lopes de Lima1

Suzan Débora de Oliveira Corrêa¹
Antônio Junior Amorim²

Segundo Bontrager e Lampignano (2010) A Angiotomografia é um estudo que fornece imagens das estruturas 
vasculares em secção transversa, que podem ser reconstruídas em uma imagem 3D dependendo da capaci-
dade do escâner e do software. A TC fornece a vantagem da administração intravenosa de meio de contraste, 
eliminando a necessidade de uma punção arterial e inserção de cateter. A Angiotomografia computadorizada é 
vista como uma modalidade de exame presente em tomografia computadorizada (TC) que utiliza uma fonte de 
Raios-X que gira em velocidade elevada em torno do paciente, produzindo uma série de imagens que poste-
riormente serão processadas por um computador. A avaliação das artérias coronárias faz-se necessário devido 
ao auto índice de doenças cardiovasculares.  Objetivo: Apresentar a anatomia das artérias coronárias através 
do exame Angiotomografia Cardíaca. Metodologia: O trabalho exposto é fruto de pesquisas embasadas em ar-
tigos científicos, cujo os autores são citados no corpo deste, bem como em acervos bibliográficos encontrados 
no Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES). As artérias coronárias são os dois primeiros ramos da 
aorta. A artéria coronária direita emerge do seio aórtico direito, na superfície anterior direita. A mesma emerge 
no sulco aurículo-ventricular direita contornando a válvula tricúspide e continuando na face inferior do cora-
ção. A artéria coronária esquerda tem origem no seio aórtico esquerdo, através do tronco. Encontra-se entre o 
apêndice da aurícula esquerda e o tronco da artéria pulmonar, seu diâmetro é maior que o da artéria coronária, 
o que se correlaciona também com um maior volume de irrigação sanguínea. Segundo Abuchain (2000) A 
artéria coronária esquerda se bifurca em ramo interventricular anterior e circunflexo. O primeiro ramo segue 
pelo sulco interventricular anterior originando os ramos septais e os ramos laterais, terminando no ápice car-
díaco, em extensão variável. O ramo circunflexo se localiza no sulco atrioventricular esquerdo, originando 
ramos atriais, átrio ventriculares e ramos marginais. Segundo Tortora e Derrickson (2012) “A artéria coronária 
direita fornece pequenos ramos para o átrio direito, continuando abaixo da aurícula direita e divide-se em ramo 
marginal direito e interventricular posterior”. Considerações finais: A Angiotomografia Cardíaca é uma moda-
lidade de exame cujo caráter principal é averiguar as estruturas pertencentes a área cardíaca, bem como suas 
especificidades. O exame utiliza uma fonte de Raios- X que gira com velocidade elevada em torno do paciente, 
adquirindo uma sequência de imagens do mesmo que futuramente será enviada para um computador. O estudo 
da anatomia das artérias coronárias por Angiotomografia Cardíaca é de suma importância devido tal região 
ser acometida rotineiramente por diversas patologias. Dentre tais patologias citamos aterosclerose, ocasionada 
pelo acumulo de placas de gorduras no interior das artérias, podendo desencadear ataque cardíaco, e anginas.

Palavras Chaves: Angiotomografia, Exame, Artéria.
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ANÁLISE COMPARATIVA DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS E SEUS VALORES DE-
TERMINANTES

Fernanda Rafaela Silva dos Santos1

Clícia Corrêa Feijão²
Nélly Mara Vinhote Marinho³

Aponta-se a anemia como um dos maiores problemas nutricionais em todo mundo. É observado que crianças 
e adolescentes são um grupo de maior risco a serem afetados pelo problema. A anemia caracteriza-se como 
um processo patológico onde a concentração de hemoglobina, contida nos glóbulos vermelhos, encontra-se 
em níveis anormalmente baixos. Uma vez já considerados fatores como idade, sexo, altitude em relação ao 
nível do mar, há ainda fatores de influência que podem estar ligados a outras patologias, tal como deficiência 
de um ou mais nutrientes necessários ao processo de absorção do ferro (como ácido fólico, vitamina B12, pro-
teínas). Para o presente trabalho, utilizou-se revisão bibliográfica, que permitiu concluir que a maior incidên-
cia de anemia ocorre em decorrência da deficiência de ferro, caracterizando anemia ferropriva. O ferro é um 
importantíssimo micronutriente com papel crucial em diversas funções biológicas, dentre elas, a formação da 
hemoglobina e a composição da molécula de mioglobina no tecido muscular. Apresenta-se nas formas ferrosa 
Fe (++) e férrica Fe (+++) e é encontrado em vários alimentos, seja de origem animal ou vegetal. Existe um 
fator importante, que é a capacidade do organismo de aproveitar o ferro, o que é determinante em relação a 
biodisponibilidade do nutriente. De forma exemplificada: nem sempre um alimento rico em ferro possui uma 
alta biodisponibilidade, comprometendo o aproveitamento do nutriente nas funções do organismo. Uma vez 
que a carência de ferro é o fator preponderante na ocorrência de anemia, a investigação de suas causas apon-
ta razões principais em baixo nível socioeconômico e cultural, de maneira que países em desenvolvimento 
apresentam dados mais elevados de incidência e prevalência da patologia. No âmbito dos grupos de riscos, 
o grupo de crianças e adolescentes tem grande relevância devido a demanda do nutriente no organismo, pois 
a necessidade quantitativa de ferro varia de acordo com a faixa etária. Várias medidas são possíveis para o 
tratamento da anemia ferropriva, mas em um contexto microscópico (ocorrência da patologia em indivíduos 
na fase escolar) é notável a necessidade da execução de medidas de profiláticas voltadas para o estímulo de 
uma alimentação e hábitos saudáveis, assim como a conscientização dos pais, com a intenção de prevenir o 
surgimento de novos casos através da educação em saúde. 

Palavras-chave: Anemia Ferropriva, Crianças, Ferro.
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ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE: UM ESTUDO REALIZADO NA POUSADA BELAS 
PRAIAS EM ALTER-DO-CHÃO SANTARÉM/PA.

Luana Stefanny Pereira Miranda1

Milla Oliveira de Vasconcelos1

Oliany Silva Baia1

Aldo Melo Lucena Junior2

Iracy Leane Sampaio Batista2

A satisfação é um dos principais elementos capazes de fidelizar um cliente. Atualmente com o crescimento 
econômico e com o mercado altamente competitivo, se faz necessário criar diferenciais para conquistar novos 
clientes: atendê-los satisfatoriamente com o objetivo de torná-los fieis a empresa, superar suas expectativas e 
criar estratégias para que a empresa se sobressaia com seus produtos e serviços. Kotler (2000, p. 404) afirma 
que “para satisfazer o cliente é necessário que todos os envolvidos estejam capacitados e informados sobre os 
serviços prestados pela empresa” O trabalho teve como objetivo geral analisar o nível de satisfação dos clien-
tes que utilizam os serviços da pousada Belas Praias.Para desenvolver o estudo foi utilizou-se como metodolo-
gia  uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, que teve como instrumento de coleta de dados um ques-
tionário contendo 11 perguntas fechadas, direcionado para 35 clientes que foram abordados de forma aleatória 
, a coleta de dados deu-se no período de 07 a 14 de outubro de 2016.  A partir dos dados coletados, foi possível 
identificar que os consumidores estão satisfeitos com o atendimento e com os serviços oferecidos pela empresa. 
Constatou-se  também que além do marketing boca a boca, outra estratégia que a empresa utiliza como forma de 
atrair novos clientes, é satisfazendo seus clientes atuais para que os próprios indiquem os serviços da pousada 
para outras pessoas, isso confirma o fato de que a maioria dos clientes frequentam a pousada através de indica-
ção de amigos ou familiares. A localização da pousada, ainda de acordo com dados da pesquisa, é considerada 
o principal fator que influencia na satisfação do cliente. Ao final deste estudo, acredita-se que mesmo com fato 
da empresa ter um bom índice de satisfação, é importante que a mesma renove a sua estrutura física para satisfa-
zer um maior número de clientes e com isso garantir o seu posicionamento no mercado perante a concorrência.

Palavras – chave: Cliente, Satisfação, Fidelidade.
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ANÁLISE DAS COMPLICAÇÕES INFECCIOSAS DOS ACIDENTES BOTRÓPICOS: UMA REVI-
SÃO INTEGRATIVA

Gabriel Tavares de Oliveira Silva1

Helena Rangel Esper2

Denise Lima de Sousa3

Introdução: acidentes por animais peçonhentos são considerados um problema de saúde pública no Brasil 
em virtude do elevado número de pessoas envolvidas anualmente, pela gravidade e pelas complicações que 
podem apresentar. Isto se torna mais grave na Amazônia, em decorrência de suas dimensões territoriais e pela 
ausência de profissionais de saúde em diversos municípios, nos quais os primeiros socorros são feitos por pes-
soas não habilitadas. Referencial teórico: os acidentes ofídicos são caracterizados pela inoculação acidental 
de substâncias venenosas por serpentes peçonhentas. Os de interesse médico são os botrópicos, crotálicos, 
laquéticos e elapídicos, que determinam diversas manifestações locais e sistêmicas, sendo o primeiro o mais 
incidente no Brasil. Isso implica na sua grande responsabilidade pela maioria das sequelas causadas por ofidis-
mo no país, ainda mais quando tem maior propensão a evoluir com infecções bacterianas secundárias. Assim, 
a presente pesquisa visou a esclarecer a fisiopatologia do veneno dessa cobra e sua relação com as compli-
cações infecciosas. Objetivos: através da análise de publicações que abordam as complicações infecciosas 
dos acidentes ofídicos botrópicos, a presente pesquisa buscou compreender a influência do veneno botrópico 
no desenvolvimento das complicações infecciosas e concluir a respeito da eficácia da instituição da terapia 
antimicrobiana nos casos de acidente botrópico. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa. Os dados 
foram retirados de artigos pesquisados no PubMed por meio dos descritores controlados “Bothrops” e “infec-
tion”, além de busca manual nas citações dos artigos selecionados. Dos 35 artigos encontrados, só foram sele-
cionados seis pelos critérios de inclusão e de exclusão. Resultados: a pesquisa permitiu novas análises sobre o 
veneno botrópico, demonstrando sua capacidade de criar um ambiente propício para a proliferação bacteriana. 
Isso tudo se deve às metaloproteinases presentes na peçonha. As principais complicações infeciosas de aci-
dente botrópico relatadas em estudos foram abscesso, necrose e celulite. Bactérias aeróbicas Gram negativas 
e anaeróbicas foram as mais encontradas na cavidade oral, na presa, no veneno e nos abscessos. Destacou-se 
a Morganella morganii como a mais relatada. O cloranfenicol apresentou-se como um dos antibióticos mais 
recomendados por apresentar maior espectro e ainda apresentar boa sensibilidade nos antibiogramas. Além 
disso, constatou-se também muitas divergências e defasagem literária a respeito da antibioticoterapia profi-
lática. A maioria dos estudos contra encontrados são do século passado, não cumprem os requisitos do alto 
nível de evidência e ainda não abrangem todo território nacional. Da mesma forma, os autores favoráveis 
também não apresentam nenhum estudo que comprove efetivamente a redução da incidência das infecções 
após uso profilático de antimicrobiano. Conclusão: percebe-se então que seria de grande eficácia se fossem 
desenvolvidos inibidores das enzimas proteolíticas e os acrescentassem à terapêutica. Caso o uso profilático 
de antibióticos fosse recomendado hoje, os autores indicam-no somente para os casos moderados e graves, 
ou seja, àqueles com maiores chances de evoluir com necrose. Nessa perspectiva, mais estudos precisam ser 
feitos, para provar definitivamente se há benefícios ou não nessa terapêutica, a fim de favorecer a população 
que sofre com essa doença negligenciada.
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ANÁLISE FITOQUÍMICA DA LECYTHIS PISONIS CAMB. POPULARMENTE CONHECIDA 
COMO SAPUCAIA

Horrana Acácio Mardegan1

Kamille Figueiredo Araujo 1

Jhenyffer Patrícia Rocha Gonçalvez 1

Ana Camila Garcia Sena Souza 2

Trícia Ferreira Brito Figueira 3

A utilização de plantas superiores como fonte de princípios bioativos com atividade antibacteriana, antifún-
gica, anticolinesterásica, imunomoduladoras, antineoplásicas, antivirais ainda é pouco explorada, uma vez 
que, de 250-500 000 espécies de plantas encontradas no mundo, apenas uma pequena fração teve seu estudo 
fitoquímico realizado. Lecythis pisonis Camb., conhecida com o nome popular sapucaia pertence à família 
Lecythidaceae, tem grande ocorrência nos estados do Piauí, Pernambuco, São Paulo e na região amazônica. O 
fruto da sapucaia é utilizado popularmente no tratamento de diarréia e sífilis. Em determinações dos metabó-
litos das folhas da L. pinoses as classes de substâncias encontradas foram, taninos catequéticos e flavonoides 
(flavanonas, flavonóis e xantonas).  Indicações de uso popular e estudos realizados com espécies de Lecythi-
daceae relatam a presença de substâncias com propriedades farmacológicas. Dessa forma, esse trabalho foi de-
senvolvido com o objetivo de caracterizar fitoquimicamente o extrato etanólico da casca da árvore L. pisonis, 
detectando as principais classes de metabólitos secundários. Para a análise fitoquímica a casca da L. pisonis 
foi seca à temperatura ambiente e moída em moinho. O material obtido foi submetido a extração por macera-
ção com etanol. Após remoção do solvente em evaporador rotativo e liofilização foi obtido o extrato etanoico 
e em sequência realizados os testes fitoquímicos para metabólitos secundários. A presença dos constituintes 
fitoquímicos foi avaliada qualitativamente por meio de reações coradas, formação de espuma ou precipitado. 
Foi evidenciado a presença de saponinas, taninos hidrolisáveis e flavonoides confirmando que a casca possui 
características que levam a crer que a população está fazendo uso para as indicações farmacológicas corretas. 
Esses resultados são confirmados quando comparados com outros estudos realizados com as folhas e o fruto 
da sapucaia. Vale ressaltar que o presente estudo buscou analisar a casca do tronco da árvore, pois não haviam 
encontrado estudos específicos com a casca, sendo esse um auxílio para possíveis estudos fitoquímicos volta-
dos para Lecythis pisonis Camb com o intuito de aprofundar as análises quanto as propriedades farmacológi-
cas da mesma.

Palavra-chave: Lecythis pisonis Camb; sapucaia; análise fitoquímica.
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ANÁLISE PARASITOLÓGICA DO SOLO DE PRAIAS NAS PROXIMIDADES DO NÚCLEO UR-
BANO DE SANTARÉM-PARÁ

Anderson da Silva Oliveira1

Cassiano Júnior Saatkamp2 
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Reneh Pinto de Castro4

Introdução: As infecções parasitárias podem ocorrer com frequência tanto nas regiões tropicais quanto nas 
subtropicais e principalmente em meio a populações socialmente menos favorecidas. Locais favoráveis para o 
contágio parasitário humano são as praias, onde a sociedade de forma desconhecida e desprotegida, se expõe 
à contaminações por não conhecerem os riscos que estes locais podem desencadear, inclusive pelo desconhe-
cimento acerca das condições ambientais destas áreas de lazer. Logo, a presença de microrganismos nos solos 
das praias pode acarretar prejuízos a população frequentadora. Referencial teórico: As praias figuram entre 
os locais públicos mais utilizados pela população para o lazer e recreação. Mas estas são importantes focos 
de infecção por microrganismos, tanto através da água quanto do solo (CÁCERES, 2005). A contaminação 
parasitária de áreas de lazer como praias e praças, constitui um problema de saúde pública, tendo em vista, 
que esses ambientes estão constantemente expostos à fontes de infecção por encontrarem-se sempre abertos 
e/ou descobertos (RODRIGUES et al, 2004). Objetivo: O presente estudo tem como objetivo realizar uma 
análise do sedimento do solo de quatro praias de Santarém-Pará. Logo, verificar a possível contaminação por 
parasitas humanos, assim, constatar a presença de parasitas intestinais, e identificar os microrganismos mais 
frequentes nas praias estudadas. Metodologia: Estudo com abordagem quantitativa descritiva, realizado no 
período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013, em quatro (4) praias na Cidade de Santarém-Pará, sendo as 
praias de Alter do Chão, Maracanã, Pajuçara e Ponta de Pedras, as quais foram selecionadas de forma alea-
tória. Colhidas amostras do solo de cada área analisada, porções equivalentes a 250g de areia em três pontos 
distintos. Para cada ponto selecionado, coletado três (3) amostras, a primeira da superfície, a segunda, 10cm 
abaixo da superfície e a terceira amostra, 20cm abaixo da superfície. A realização dos exames parasitológicos 
para este estudo foi submetido ao método de Hoffmann, Pons & Janer (1934) ou Técnica de Sedimentação 
Espontânea. Resultados: A partir da aplicação da técnica para identificação de formas parasitárias no solo das 
praias, constatou-se que, das 180 amostras de areia coletadas, 5,5% (n=10) apresentaram positividade para 
a presença de pelo menos uma espécie de parasita, enquanto, 94,5% (n=170) apresentou negatividade para a 
presença destes microrganismos. Identificados 13 parasitas, sendo larvas de Trichuris trichiura 61,53% (n=8), 
ovos de Áscaris lumbricóides 30,76% (n=4) e ovos de Trichuris trichiura 7,69% (n=1). Conclusão: Por meio 
do estudo foi possível constatar que as praias supracitadas se encontram contaminadas por parasitas huma-
nos. Assim, identificado os microrganismos mais frequentes, Trichuris trichiura (larva) e Áscaris lumbricoi-
des (ovos). Embora as amostras negativas tenham se sobreposto às positivas, não descarta a probabilidade de 
que haja possíveis indícios de contaminação em outros pontos de coleta, uma vez pontuados percentuais de 
contaminação nas quatro praias. Portanto, não são todas as praias que dispõem de condições sanitárias adequa-
das. A falta de medidas preventivas como a qualidade sanitária destes ambientes de lazer, deixa os banhistas a 
mercê da probabilidade de se infeccionarem por tais microrganismos.
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ANÁLISE SOBRE A ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 
NA URGENCIA E EMERGENCIA DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SANTARÉM PARÁ
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Mirna Malcher²

Define-se como parada cardiorrespiratória (PCR) a interrupção súbita do batimento cardíaco efetivo ou do 
sistema respiratório, que representa a função normal do coração como bomba. Resulta em inadequado aporte 
de sangue oxigenado aos órgãos vitais levando-os aos seus falecimentos (GOMES, 2008). O Inicio de um 
pronto atendimento rápido pelos enfermeiros e das manobras de reanimação ao paciente em parada cardiorres-
piratória, na unidade hospitalar, pode aumentar as chances de sobrevida e evita sequelas graves do pós-PCR. 
O objetivo deste estudo será descrever a assistência do enfermeiro frente à parada cardiorrespiratória. Trata-
-se de uma pesquisa de campo e bibliográfica que segundo Murta (2012) a pesquisa de campo possibilita o 
acesso de informações junto às pessoas sobre determinado problema e Stumpf (2005) ressalta que a pesquisa 
bibliográfica é um conjunto de procedimentos que visa identificar informações selecionadas dos documentos 
pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados. O 
enfermeiro, muitas vezes, se encontra na linha de frente, fato que o torna um dos profissionais que primeiro 
podem identificar a evolução do paciente para uma parada cardiorrespiratória. Assim, esse profissional deve 
estar apto a acionar a equipe para o processo de reanimação. Cabe ao enfermeiro conhecer as patologias e suas 
particularidades, bem como buscar o aperfeiçoamento técnico-científico e o fortalecimento do trabalho em 
equipe (ROCHA, et al. 2012). Conforme as pesquisas bibliográficas relacionadas à assistência de enferma-
gem ao paciente em parada cardiorrespiratória, foi constatado que devido ao alto risco de morte, na urgência e 
emergência os enfermeiros podem a qualquer momento se deparar com um paciente em PCR, tendo em vista 
que a PCR pode acometer crianças, adultos e idosos, e cabe a cada integrante da equipe multiprofissional está 
preparado para atender ao paciente o mais breve possível. O tratamento da parada cardiorrespiratória consiste 
na reanimação cardiorrespiratória que enfoca na superação da fase aguda da parada cardiorrespiratória e bus-
ca garantir a sobrevida sem sequela e dano ao paciente, o qual também é medicado e observado pela equipe 
multiprofissional. Conclui-se que a magnitude da problemática que envolve a assistência do enfermeiro frente 
ao PCR, visa uma capacitação adequada para os profissionais enfermeiros promovendo ao paciente um trata-
mento humanizado e eficiente. 
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ARTICULAÇÕES ENTRE A HISTÓRIA E ENSINO DA MATEMÁTICA

Girlane Aires Gonçalves 1

Este trabalho tem por objetivo a apresentação de análise de alguns argumentos e subsídios da compreensão 
e das potencialidades pedagógica que norteiam a proposta de utilização e articulação entre a história da 
matemática e o ensino de matemática na educação básica e na formação de professores, por meio de uma 
revisão de literatura, sobre o tema. Considerando a realidade em que o ensino da Matemática vem sendo 
abordado, temos a percepção de que cada vez mais se torna necessária a inserção de situações didático-
pedagógicas que possam contribuir efetivamente como uma forma de gerar meios alternativos para o ensinar/
aprender relacionado com o conhecimento matemático. A base de organização teórica desta pesquisa, parte 
do princípio de que, o conhecimento é organizado socialmente, por meio do desenvolvimento histórico das 
sociedades e que não está dissociado de outros conhecimentos. Em relação ao conhecimento matemático, 
diríamos que a relação entre o que é abstrato e o real permanecem um jogo de diálogos em permanente 
construção do desenvolvimento matemático. Partindo do pressuposto de como o ensino da Matemática tem 
sido regido, tanto no ensino básico como na formação de professores, percebemos que em muitos casos, os 
aspectos envolvidos e relacionados com a História da Matemática, mesmo que apresentados de uma forma 
um tanto peculiar, são limitantes e, muitas vezes, se pautam apenas em enunciar questões pré-estabelecidas 
em alguns livros didáticos seguindo um plano estritamente racional e, até mesmo, anedótico. Para tanto, 
por meio de estudos bibliográficos, propomos então, uma reflexão sobre o caráter utilitário da História da 
Matemática, pelo fato de que a mesma pode fornecer subsídios teóricos e práticos aos professores e alunos, 
na busca por um contínuo aperfeiçoamento, o que entendemos ser importante para o desenvolvimento 
profissional ao docente. Os resultados de nossos estudos mostram o quanto a ausência de subsídios teóricos, 
relacionados a História da Matemática, acarreta um distanciamento entre a matemática e o contexto social 
no qual os alunos estão inseridos, de tal forma que este distanciamento, em muitos casos, poderá ser o fator 
principal do desinteresse dos alunos em aprender a Matemática. Assim, ao utilizar a História da Matemática, 
como recurso metodológico e aliado às condições em que os estudantes se encontram - do ponto de vista 
pedagógico - é possível uma compreensão da Matemática de uma forma mais crítica e contextualizada.
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1Girlane Aires Gonçalves, Especialista em Metodologia do Ensino de Matemática e Física, pelo Centro Universitário Internacional, 
UNINTER, Brasil. Professora do Instituto Esperança de Ensino Superior, IESPES, Brasil. Email: aires.grilane@gmail.com/girlany@
hotmail.com.



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS199

AS DIFICULDADES DA INCLUSÃO EDUCACIONAL DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
NA UNIVERSIDADE

Emerson Saraiva de Moura1

Jonathan Rafael Cardoso Guimarães2

Tiago Daniel Palheta Dantas3 

A pesquisa teve como objetivo verificar as barreiras encontradas pelos alunos com deficiência visual na uni-
versidade, compreendendo as dificuldades encontradas para efetivar sua permanência nos diferentes espaços 
que fazem parte da instituição. Para isso, empregou a metodologia de abordagem qualitativa, com a utilização 
do estudo de caso da realidade dos cursos de graduação onde estão matriculados alunos com deficiência vi-
sual; tendo como método de coleta de dados a entrevista semiestruturada realizada em grupo focal composto 
por discentes com deficiência visual e alunos que convivem com eles em sala de aula. Os dados coletados, 
através do grupo focal, mostram que, as dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência visual, in-
seridas nos cursos de ensino superior, são de aspectos metodológicos tais como: na escrita, assimilação de 
aulas imagéticas, locomoção dentro e fora dos ambientes da instituição, entre outras, que foram destacadas 
tanto por videntes quanto por deficientes visuais. Dessa maneira, é enfático que a universidade necessita de 
preparação no que diz respeito à sua estrutura física, instalando rampas, trilha sensorial, entre outras adapta-
ções estruturais de grande e pequeno porte que facilitam a acessibilidade. Os participantes do estudo inferem 
que é necessário que haja uma conscientização da prática pedagógica dos professores no sentido de melhor 
garantir a participação equitativa nas atividades desenvolvidas com a turma. Assim, se faz importante dis-
ponibilizar na instituição: textos trabalhados em Braille, formação continuada para os professores sobre a 
deficiência visual, capacitação dos profissionais que atendem aos alunos, nos diferentes setores. Conclui-se 
que, mesmo que exista legislação direcionando políticas para dar suporte, não somente a entrada do aluno 
no ensino superior, mas garantindo sua permanência, a universidade tem negligenciado o processo de in-
clusão das pessoas com deficiência no seu interior. Na realidade investigada, é preciso que se façam altera-
ções no que confere à mobilidade e acessibilidade em todos os locais, para que o aluno consiga participar 
ativamente de todas as programações, atividades e espaços que estão abertos aos estudantes, sem restrições. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO VETORES PARA A CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS HU-
MANOS

Evanderson Camilo Noronha1

Talita Ananda Corrêa2

Resumo: Definir as políticas públicas como campo de estudos e investigações jurídicas faz parte de um 
movimento, relativamente recente, de interdisciplinaridade no direito, isto é, um contraponto à caminhada 
positivista, iniciada no século XIX. Bucci (2001) afirma que há uma relação estreita entre direito e política 
e cita o direito estadunidense, no qual a ciência política está muito próxima do campo dos estudos jurídicos 
e as políticas públicas têm uma inserção mais antiga no direito público. No Brasil, no entanto, essa questão 
é, em certa medida, estranha ao Direito. O conceito de público-não-estatal, expressando uma forma de or-
ganização social paralela ao Estado - que seria um dos espaços, por excelência, da geração das políticas pú-
blicas, está longe de ter sido equacionado pelo direito nacional. Por outro lado, figuras que tratam da par-
ticipação popular nos processos políticos, como os conselhos de direitos previstos na Constituição Federal 
e em leis que regulamentam direitos sociais, tais quais a Lei Orgânica da Saúde, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, as legislações do meio ambiente e da assistência social, entre outros, também carecem de 
uma operacionalização adequada. Essa avaliação parece verdadeira, não apenas no que diz respeito à se-
paração entre direito público e direito privado, mas também em relação ao entendimento sobre o lugar da 
participação popular nas instituições jurídico-políticas tradicionais. Entendemos, com (BUCCI, 2001), que 
essa participação, entre outros espaços, deve ocorrer na discussão, geração, execução e avaliação das polí-
ticas públicas. A necessidade do estudo e da investigação das políticas públicas mostra-se à medida em que 
buscam-se formas de concretização dos direitos humanos, em particular os direitos sociais, econômicos e 
culturais. Estes, conforme Bucci (2001) e Piovesan (2004), são direitos típicos do século XX e, se podemos 
assim dizer, direitos-meio, isto é, direitos cuja principal função é assegurar que toda pessoa tenha condições 
de gozar os direitos individuais de primeira dimensão (civis e políticos), tendo em vista a indivisibilidade e 
interdependência dos direitos humanos (ESPIELL, 1986). Da mesma forma, os direitos de terceira dimensão, 
também intitulados “transgeracionais”, tais como o direito ao meio-ambiente equilibrado, à biodiversidade e 
o direito ao desenvolvimento, foram concebidos para garantia mais extensa dos direitos individuais, alcan-
çando também às futuras gerações, envolvendo cada indivíduo na perspectiva temporal da humanidade. Com 
isso, o Estado é, cada vez mais, chamado para defender e garantir direitos, criando formas que neutralizem 
a força desagregadora e excludente da economia capitalista e possam promover o pleno desenvolvimento 
da pessoa humana. Neste ponto, há uma estreita relação entre os temas das políticas públicas e dos direitos 
humanos. Pois uma das características do movimento de ampliação do conteúdo jurídico da dignidade huma-
na é a multiplicação das demandas, diversificadas e pulverizadas na titularidade de indivíduos, por direitos. 
As políticas públicas funcionam como instrumentos de aglutinação de interesses em torno de objetivos co-
muns, que passam a estruturar uma coletividade de interesses. A partir dessa perspectiva, as políticas públi-
cas podem, quando eficazmente implementadas, serem consideradas como um modo de concretização dos 
interesses que visam a equidade, na constituição e formação, dos sujeitos de direitos coletivos e individuais.
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ASPECTOS GERAIS DA PSICOTERAPIA-PSICODINÂMICA

Maria das Dores Carneiro Pinheiro1

 Simone Pereira da Silva 2

A Psicoterapia breve ou Psicodinâmica, têm se consolidado como uma alternativa válida e eficaz no tratamento 
psicológico em diversos contextos. Sendo bem aplicada, pode representar uma oportunidade de atendimento 
eficaz para casos atualmente desentendidos ou que aguardam desnecessariamente uma terapia de longa 
duração. Dentre os pontos relevantes da Psicoterapia-Breve a primeira etapa é a mais importante para o pro-
cesso terapêutico o estabelecimento do vínculo, ou seja, o rapport. A Temporalidade no processo terapêutico 
também se faz importante, por ser focal e de tempo limitado, com começo, meio e fim, evitando processos 
regressivos, entre os outros mecanismos de defesa que envolve a resistência. Outro aspecto válido vem ser a 
técnica utilizada pela psicodinâmica que se limita aos conflitos derivados. Lembrando que a técnica busca o 
insight e elaboração do paciente a respeito de situações conflitivas atuais de sua vida cotidiana, trabalhando 
a supressão de sintomas e reforço egóico, quando defesas saudáveis focando em determinada problemática 
do paciente, sendo prioridade entre outras demandas. Outro ponto relevante é a multiplicidade dos recursos 
terapêuticos que se baseia em utilizar o que é útil para o processo terapêutico. Em relação ao planejamento a 
psicodinâmica é planejada com um número de doze sessões ou mais. O fechamento deve ser bem enlaçado 
para a pessoa não ter a sensação de falta, sendo que devem ser trabalhadas três ou quatro sessões antes do 
encerramento ou alta do cliente. Este estudo teve como propósito analisar os aspectos gerais da psicotera-
pia-psicodinâmica, bem como, identificar as etapas do processo terapêutico da psicoterapia-breve e enfatizar 
a importância do planejamento estrutural das sessões. Metodologicamente o estudo caracterizou-se  como 
descritivo exploratório e, se apoia em uma base teórica, por meio da pesquisa bibliográfica constituída pela 
análise de textos publicados, tanto na literatura especializada, como em periódicos. Quanto aos resultados 
constata-se que no contexto abordado é importante ressaltar que a psicoterapia com enfoque psicodinâmico 
é limitada no tempo, as etapas do processo são fundamentais para o sucesso terapêutico, bem como o pla-
nejamento se faz de suma importância, objetivado desta forma, colocar-se em termo de superação de sin-
tomas e problemas atuais da realidade do paciente, buscando trabalhar suas necessidades mais imediatas. 

Palavra-chave: Psicoterapia breve, vínculo, planejamento.

1Bacharel em Psicologia e Pedagoga. Docente IESPES, E-mail: pinheirodas@yahoo.com.br.
2 Mestre em Teologia pela Escola Superior de Teologia (EST) São Leopoldo-RS. Professora do Curso de Psicologia e Coordenadora 
da Clínica Escola de Psicologia do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES).  monepsi40@hotmail.com



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS202

ASPECTOS PSICOLÓGICOS NO PACIENTE RENAL CRÔNICO EM TRATAMENTO CONSER-
VADOR

Fernanda Tabita Zeidan de Souza  1

As doenças crônicas são consideradas doenças de evolução lenta, de longa duração e normalmente recorren-
tes. Diante disso, normalmente exigem tratamento permanente, por isso é necessário que o indivíduo cultive 
hábitos e atitudes que promovam a consciência para o auto cuidado. A Doença Renal Crônica (DRC) é uma 
síndrome irreversível e progressiva das funções renais que gera consequências tanto físicas, quanto prejuízos 
psicológicos sérios ao indivíduo. Esse estudo avaliou sintomas de depressão e ansiedade no paciente renal 
crônico em tratamento conservador. A pesquisa seguiu delineamento transversal com análises descritivas e 
correlacionais. A amostra foi composta por 61 pacientes maiores de 18 anos diagnosticados com DRC que 
estavam em tratamento conservador há pelo menos três meses, sendo a participação voluntária e anônima 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os instrumentos utilizados 
foram: Questionário Sociodemográfico; Inventário de Depressão de Beck (BDI) e Inventário de Ansiedade de 
Beck (BAI). Foram verificadas associações existentes entre as variáveis: depressão, ansiedade e estágios da 
DRC. As diferenças obtidas foram estatisticamente significantes para aqueles que se encontram em estágio 
inicial e final da DRC, com maior probabilidade de desenvolvimento de transtornos de humor e ansiosos.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DO CÃNCER DE PRÓS-
TATA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DIAMANTINO NO ANO 2015 A 2016
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Janete Duarte Lima¹
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A próstata é uma volumosa glândula mediana, impar, rica de tecido muscular liso, do aparelho genital mascu-
lino. Seu produto de secreção é o suco prostático, importante constituinte do esperma, participando também da 
movimentação dos espermatozóides, anatomicamente, localizada na parte látero-inferior da bexiga (BRASIL, 
2008). De acordo com os dados do INCA, o número de casos novos diagnosticados de câncer de próstata no 
mundo é de aproximadamente 543 mil casos por ano, representando 15,3% de todos os casos incidentes de 
câncer em países desenvolvidos e 4,3 % dos casos em países em desenvolvimento. O câncer de próstata é o tipo 
de neoplasia mais prevalente em homens, com estimativa de 1,5 milhão com diagnóstico nos últimos anos. É, 
também, considerado o câncer da terceira idade, uma vez que cerca de três quartos dos casos no mundo ocor-
rem a partir dos 65 anos. Por tratar-se de um assunto pouco falado, tendo em vista as falhas na comunicação 
quanto ao repasse da informação e o preconceito na realização do exame, deu-se a importância em pesquisar 
sobre como é realizado a prevenção primária pelos profissionais nas Unidades Básicas de Saúde. O interesse 
por esse estudo surgiu por haver uma necessidade de relatar como a saúde do homem vem sendo tratada no 
Bairro Diamantino em Santarém/PA, objetivando identificar de forma clara à importância da promoção a saú-
de do homem no câncer de próstata e conceituar o papel da enfermagem na promoção, prevenção e assistência 
ao paciente com câncer de próstata, enfatizando as dificuldades encontradas pelo enfermeiro dentro da UBS. 
Foi realizada busca eletrônica nas bases de dados do centro Cochrane Brasil, Medcarib e SciELO, onde a pes-
quisa bibliográfica inclui artigos originais e de revisão. Utilizando-se de bibliografias que abordem o tema e 
utilização de dados de produção da Equipe de Saúde da UBS do Diamantino sobre a realização da prevenção 
primaria com este público masculino. Por anos os homens não tinham o habito de realizar exames de rotina 
como a maioria das mulheres realiza, sendo um dos motivos, à falta de tempo para cuidar-se, pensando somen-
te em trabalho e deixando a saúde em segundo plano (INCA, 2014). Portanto, há anos traz dúvidas e precon-
ceito pelo fato de ser um exame realizado, através do toque retal, fazendo com que os mesmos sintam que sua 
integridade física e emocional está sendo invadida. Considera-se que o câncer de próstata detectado precoce-
mente tem uma grande chance de cura, proporcionando melhor estilo de vida para o indivíduo e sua família.
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO ÂMBITO JURÍDICO 

Rayane Souza Santos1
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Maria das Dores Carneiro Pinheiro4

A Psicologia Jurídica e o Direito são saberes distintos que se complementam no momento em que há um dire-
cionamento a uma demanda jurídico processual com necessidade de um laudo psicológico para fundamentação 
da sentença, dando suporte ao juiz em uma futura decisão. Neste sentido, a psicologia se dá como complemen-
to ao direito sem sair dos limites de sua competência. Durante a tramitação do processo, ao surgirem dúvidas 
quanto à ordem psicológica do indiciado, o processo é interrompido para que ocorra instauração da ocorrência 
deste incidente processual, tendo a necessidade da intervenção de uma equipe multiprofissional para o exame 
pericial, seja pelo argumento de doença mental, dependência química ou outro; em casos criminais, cíveis e 
da família. Diante dos fatos, o psicólogo, a partir da coleta de dados do processo, faz uma análise dos autos 
processuais do caso em questão. Segundo Caires (2003), a realização de uma história precisa do fato em si, 
devendo passar por investigações que se dão através do interrogatório policial e judicial, que são analisadas 
pelo psicólogo, observando-se as versões do interrogado e das testemunhas sobre os fatos, que podem conter 
informações relevantes para o entendimento do psicólogo.  O estudo e análise do caso possibilita um planeja-
mento antecipado para a realização da avaliação psicológica podendo ser alterado com o surgimento de novos 
fatos. Existem profissionais que preferem ter um contato inicial com a pessoa para não ter influências previas 
de fatos que a envolvem. Outros se identificam mais se atendo a buscar dados médicos ou legais já apurados 
nos estudos realizados. Esta pesquisa teve-se como objetivo compreender a atuação do psicólogo no âmbito 
jurídico. Metodologicamente, o estudo caracteriza-se como descritivo exploratório e, se apoia em uma base 
teórica consistente por meio da pesquisa bibliográfica constituída pela análise de textos publicados, tanto na 
literatura especializada. Quanto aos resultados pode-se ressaltar que a conexão do saber psicológico e o direito 
que ponderam o atendimento das necessidades sociais no que se refere à inclusão desse profissional no âmbito 
jurídico tencionando o auxilio a justiça no que diz respeito à tomada de decisões. Nessa perspectiva, conclui-
-se que há a necessidade de um saber psicológico consciente, responsável, pois ao avaliar problemas ou situa-
ções conflitantes judicialmente, será exigido deste psicólogo juízo técnico em sua atuação como perito. Diante 
do exposto se vê a importância de haver um olhar de todos os profissionais envolvidos neste processo, voltado 
à busca do resgate da ordem social e humanização, para o alcance de um provimento jurisdicional efetivo. 
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA INSERIDA NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA AVA-
LIAÇÃO DE ALTERAÇÕES POSTURAIS EM ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 

UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA NO OESTE DO PARÁ
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Elidiane Moreira Kono²

Introdução: O ambiente escolar é um local de extrema importância para o desenvolvimento da criança, pois é 
na fase escolar que a criança irá assimilar informações e colocar em prática o que lhe é repassado. No entanto, 
estudos recentes mostram a prevalência de alterações posturais em crianças e adolescentes nesse ambiente, 
devido isso, nota-se a importância do fisioterapeuta atuante na ESF (Estratégia Saúde da Família), dentro da 
escola na comunidade onde poderá desempenhar ações de promoção, prevenção e assistência em saúde de 
crianças e adolescentes por meio de ações relacionadas a saúde corporal desses indivíduos e demais cuidados. 
Referencial teórico: A escola é considerada um ambiente predisponente aos problemas posturais nos primei-
ros anos escolares, visto que proporciona a aquisição da má postura no decorrer as aulas. Quanto maior a 
exposição aos riscos a criança tem, maior é a probabilidade de desenvolver alterações posturais. Desse modo, 
exames rotineiros são primordiais para diagnóstico precoce de alterações durante o crescimento, sendo as 
avaliações subjetivas ou objetivas meios nos quais percebe-se a maior prevalência de hipercifose, escolioses, 
hiperlordose, joelho valgo  joelho varo entre outros. Objetivo: O estudo visa identificar as alterações posturais  
mais presentes a partir da avaliação  realizada em crianças de 4 a 9 anos de idade de ambos os sexos em uma 
instituição pública de ensino fundamental. Metodologia: Foi realizada a avaliação postural de forma subjetiva 
em 42 crianças do sexo feminino e masculino com idades de 4 a 9 anos  em uma escola pública no interior do 
Pará no dia 10 de novembro de 2016. Foram inclusas na avaliação crianças de ambos os sexos matriculadas 
no turno matutino com idades de 4 a 9 anos e  foram excluídas do processo avaliativo crianças portadoras alte-
rações neurológicas, com alterações congênitas em decorrência de comprometimentos neurológicos como pa-
ralisia cerebral, além de crianças que não se sentiram a vontade durante a realização da avaliação e com idade 
superior ou inferior as  pré-estabelecidas. Resultados: A partir da avaliação postural realizada, observou-se a 
presença de escoliose em 17 crianças de ambos os sexos, com faixa etária entre 6 e 9 anos; hipercifose torácica 
em 7 crianças do sexo masculino e femininos em idades de 6 a 8 anos; hiperlordose lombar em 8 crianças de 
ambos sexos com idades entre  4 e 8 anos; hiperextensão de joelho 10 crianças do sexo masculino e feminino 
entre 5 e 7 anos de idade. Conclusão: O estudo identificou as principais alterações posturais encontradas em 
escolares com idades entre 4 a 9 anos, contudo deve-se considerar que certas alterações são comuns a faixa 
etária da criança como a hiperlordose e a hiperextensão de joelho, mas esse dados servem de indicativo para 
possíveis alterações que possam se instaurar, exigindo um acompanhamento contínuo dos responsáveis para 
que as alterações encontradas não se tornem progressivas e possam acarretar problemas de saúde no futuro.

Palavras-chave: Alterações posturais, crianças, fisioterapia.
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ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MÚ-
SICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - CAMPUS XII SANTARÉM/PA

Daniel Feitosa Mendes1

Lucenildo Soares Lima²
Jonathan Rafael Cardoso Guimaraes³

Esta investigação teve como objetivo averiguar a atuação dos egressos licenciados em música pela Univer-
sidade do Estado do Pará (UEPA). No capítulo I apresentamos o papel da Universidade diante da sociedade 
atual, bem como a formação do licenciado em música e discorrendo ainda de suas funções e possibilidades 
de atuação concernindo com as tradicionais bandas escolares sob as novas óticas perante os munícipes da 
região. Explanamos sobre o papel da metodologia científica da pesquisa tratando da abordagem qualitativa, 
onde utilizamos o método survey, e o questionário como instrumento de coleta de dados no qual foi possível 
envolver 40 egressos que contribuíram respondendo ao documento. O capítulo III é delineado o contexto 
histórico musical sobre a cidade de Santarém do Pará. Após analisarmos os resultados coletados, pondera-
mos que 100% dos pesquisados estão ativos no mercado empregatício e 62% consideram favorável o cenário 
de atuação, sendo que 70% desenvolvem suas atividades como docentes no primeiro setor social (órgãos 
governamentais) configurando este setor como o maior espaço de atuação dos envolvidos na investigação.

Palavras-Chave: Atuação Profissional; Formação Docente; Mercado de trabalho.
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AVALIAÇÃO DA ANSIEDADE FRENTE À APRESENTAÇÃO ORAL DE ESTUDANTES DO IES-
PES

Glaucilene G. de Souza1
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Irani Lauer Lellis²

Na contemporaneidade pode ser possível perceber uma demanda significativa de pessoas que procuram 
atendimentos médicos com sintomas fisiológicos, que logo após uma fina linha de investigação para se 
descartar outras possíveis patologias, chega-se ao diagnóstico de ansiedade. No entanto, ao longo da vida 
pessoas passam por diversas situações desagradáveis e perigosas que geram reações fisiológicas como respostas 
psicológicas, podendo ser consideradas como ansiedade saudável se ocorre e depois da situação ameaçadora 
desaparece. Em certas situações essa ansiedade saudável pode tornar-se patológica, podendo acarretar um 
diagnóstico de transtorno de ansiedade. A pesquisa foi delimitada para “ansiedade frente exposição oral” e 
buscou investigar os níveis de ansiedade dos universitários de psicologia dos primeiros e dos últimos semestres 
do curso e de forma específica descobrir qual o número de universitários de psicologia ansiosos do I, III e 
do IX, X semestres frente à exposição oral; verificar se os universitários do gênero masculino e feminino 
são mais ansiosos nos primeiros ou últimos semestres e por fim conhecer os níveis de ansiedade do gênero 
masculino e feminino existentes nos primeiros semestres e nos últimos. O presente estudo é pesquisa de 
campo com amostra de 199 acadêmicos do IESPES, sendo 24 do gênero masculino e 175 do gênero feminino 
e instrumento utilizado foi o Inventário de Ansiedade de Beck – (BAI). Verificou-se que muitos alunos, tanto 
dos semestres iniciais e finais tiveram uma ansiedade saudável frente à exposição oral, todavia existe um 
número significativo de alunos iniciantes (16,83%) e dos últimos (16,67%) semestres que apresentaram 
uma ansiedade elevada, demonstrando a necessidade de construir estratégias que visem auxilia-los. Além 
disso, os acadêmicos finalistas (20%) do gênero masculino apresentaram uma porcentagem mais elevada 
de ansiedade em relação aos dos primeiros semestres (10,53%). Enquanto que os resultados referentes às 
acadêmicas do gênero feminino, demonstrado que não houve diferença significativa entre as alunas iniciantes 
e as finalistas, uma vez que a diferença foi inferior a 1%. Deste modo, conclui-se que a ansiedade frente 
à exposição oral é uma realidade muito vivenciada por acadêmicos iniciantes e finalistas, supõe-se que a 
inexperiência com a oralidade pode suscitar a ansiedade nos alunos iniciantes e a responsabilidade frente à 
apresentação do trabalho de conclusão de curso pode gerar nos finalistas. Em suma, a partir das constatações 
supracitadas, vale mensurar que o estudo em voga teve sua importância no que se refere ao próprio aluno 
perceber qual o seu nível de ansiedade e o quanto isso interfere na sua vida acadêmica, levando-o a buscar 
meios e subsídios para contornar tal situação e consequentemente melhorar seu desempenho em sala de 
aula, além de reunir materiais que poderão auxiliar as novas pesquisas e estudos relacionados ao tema.
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AÇÃO EM SAÚDE EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA

Andreza Dantas Ribeiro1

Brenda dos Santos Coutinho ¹ 
Renan Fróis Santana ¹

Alda Lima Lemos 2

Introdução: A expressão quilombo tem sua etimologia nos povos de línguas bantu (kilombo), da África Cen-
tral nos séculos XVI e XVII. Estima-se que existam mais de três mil comunidades quilombolas distribuídas 
nas cinco regiões do Brasil. Apesar dos avanços e melhorias na área da saúde, a exemplo da redução nas taxas 
de mortalidade e aumento na expectativa de vida, a população negra ainda apresenta altas taxas de morbimor-
talidade quando comparadas com as taxas da população em geral. A ação em saúde ocorreu na comunidade 
de Saracura, localizada próxima ao município de Santarém-PA, totalizando 2.889 hectares, possui aproxi-
madamente 92 famílias, estimativa populacional de 460 pessoas. Atualmente, grande parte do território da 
comunidade de Saracura encontra-se sob o domínio de fazendeiros e conflito com os pescadores. Descrição 
das principais ações desenvolvidas: acadêmicos dos cursos de enfermagem do 7º e 8º período e medicina do 
7º e 9º período da Universidade do Estado do Pará se deslocaram para a comunidade através da via pluvial no 
período de 25 e 26 de março de 2017 sob a coordenação da enfermeira e médico responsável, foram aplicadas 
diversas atividades que abarcavam desde a triagem com a verificação de peso e altura corpórea, de pressão 
arterial e glicemia capilar; a procedimentos como consultas médicas e de enfermagem e educação em saúde. 
Sabe-se que a saúde se desenvolve, principalmente, por meio da prevenção, assim o ensinar na comunidade 
pôde proporcionar diversos conhecimentos e sanar dúvidas da população, visto que havia um sistema de 
saúde instalado na região o qual somente um agente comunitário de saúde estava responsável por todos os 
eventos relacionados a doença ou situações de risco aos indivíduos. A educação em saúde foi embasada em 
três temáticas: 1) álcool e outras drogas, 2) infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) e 3) alimentação 
não-saudável, no qual foram relatados suas características e métodos profiláticos com estimulo ao exercício 
de práticas adequadas na vida diária. Resultados alcançados: a partir da ação foram investigados processos 
patológicos e os que poderiam ser tratados foram resolvidos com o uso de medicamentos, enquanto a educa-
ção em saúde proporcionou novas informações e métodos para mudança de condutas e, consequentemente 
diminuição de agravos relacionado ao tabagismo e alcoolismo, IST’s e hábitos alimentares incorretos como 
obesidade e dislipidemias. Considerações finais: todo esse processo proporcionou uma experiência de grande 
valia aos acadêmicos, além de unificar a instituição de ensino à comunidade, favorecendo também os morado-
res da região. Contudo, ainda se sentiu a necessidade de retorno para a promoção de atividades relacionados 
ao planejamento familiar, visto que dos grupos atendidos a maior porção se constituía de mulheres e crianças.
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1Graduandas em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), andrezadants@gmail.com, brenda3996@hotmail.
com.
2Enfermeira, Especialista em Saúde Mental pelo Instituto de Ensino Superior Esperança (Iespes), Docente na Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), lemos.alda@bol.com.br.



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS209

BOATOS NA INTERNET: CARACTERÍSTICAS, CONSEQUÊNCIAS E COMO EVITAR

Clayton André Maia dos Santos1

Angel Pena Galvão2

  Aloísio Costa Barros3

Os boatos estão presentes em toda a história da humanidade e com a propagação da comunicação via rede 
mundial, surgiu os Boatos na Internet (hoaxes). A intenção usual do criador do hoax é persuadir ou manipu-
lar outras pessoas para fazer ou impedir ações pré-estabelecidas, principalmente usando uma ameaça ou um 
engano. Essas intenções geralmente dependem da empatia e da necessidade humana de ajudar outras pessoas. 
Atualmente, o boato parece encontrar um terreno fértil nas novas e emergentes Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), como e-mail, redes sociais e mensageiros instantâneos. Embora os enganos não sejam 
criados para causar danos técnicos a programas de computador e sistemas operacionais, eles podem levar as 
vítimas a danificar seus programas ou sistemas, destruir a reputação deles e de suas empresas, colegas de tra-
balho e amigos, ou mesmo produzir algumas perdas financeiras. Este trabalho visa realizar um levantamento 
bibliográfico, demonstrando as principais características de um boato e apresentar suas consequências. Além 
disso, busca-se evidenciar as dicas de como evitar tal problema. Empresas como Facebook desenvolvem pes-
quisas para coibir os prejuízos causados pelos boatos nas Redes Sociais. Baseado nessas pesquisas, seguem 
algumas características que evidenciam um boato: Citar nomes de pessoas ou de instituições para conseguir 
mais credibilidade; Usar nomes de pessoas inexistentes com cargos de nomes pomposos e/ou de instituições 
que não existem; Não é datada para que o leitor sempre tenha a impressão de que a notícia é recente; Pede 
para ser repassada ao maior número de pessoas; Possui um texto incoerente e confuso; Ausência de fontes; 
Trata de algum assunto que atraia a maior quantidade de leitores; Possui um tom conspiratório; Usa algumas 
palavras em letras maiúsculas e/ou coloridas para chamar a atenção do leitor; Mistura fatos reais com ficção. 
Logo, as consequências dos boatos podem ser: Os boatos causam ofensas, denigrem pessoas e, causam cons-
trangimento ou comprometem a reputação de alguém; Causam problemas a empresas e organizações que, 
além de reputação comprometida, poderão ter trabalho extra para desmentir ou amenizar a situação; Quem 
divulga o boato, mesmo não sendo o autor da mensagem, pode ter sua imagem prejudicada por espalhar in-
formação inconsistente, o que é especialmente ruim no ambiente corporativo e além disso responder processo 
por calúnia e difamação; A mensagem pode transmitir orientações prejudiciais, como procedimentos incor-
retos em situações de emergência ou dicas de saúde sem comprovação científica; Induzir o usuário a baixar 
um arquivo perigoso (malware) ou convencê-lo a informar dados que, na verdade, poderão ser utilizados para 
ações maliciosas, como uma falsa imagem/vídeo contendo url maliciosa; Boatos podem sobrecarregar servi-
ços de e-mail ou gerar incômodos em redes sociais por causa da frequência com a qual são divulgadas. Diante 
das consequências, o que fazer para evitar boatos? Seguem algumas dicas: Ler antes de repassar; Analisar o 
formato da mensagem; Realizar buscas em mecanismos de pesquisas ou consultar o site oficial da empresa, 
órgão ou algo relacionado a pessoa citada; Consultar um site especializado em boatos, por exemplo, Boatos.
org, E-farsas, Fatos & Boatos e Verdades e Boatos. Recomenda-se então que antes de compartilhar qualquer 
informação, que seja verificada sua autenticidade. Vale ressaltar que alguns conteúdos são criados para con-
quistar seguidores e acessos, pois assim o detentor da página consegue monetizar o site através de anúncios. 
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CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL COM FERRAMENTAS DA MICROSOFT NA ASSOCIA-
ÇÃO SANTARENA DE ESTUDOS E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DA AMAZÔNIA – 

SEARA

                               Erika Corrêa1

Jonathas Eliabe Souza Martins2

Romilda da Silva Uchôa3

Juarez Benedito da Silva4 

O computador desperta a curiosidade e o interesse do aluno, por isso é preciso aproveitar esse recurso para 
despertar a sua vontade em aprender. Por outro lado, o homem, pela característica de sua natureza, não pode e 
nem deve ficar e viver isolado, isolado do meio em que está inserido, e consequentemente alheio às informa-
ções e conhecimentos básicos que venham e tenham que melhorar seu relacionamento dentro da sociedade, e 
nesse contexto usam-se ferramentas diversificadas agregadas a Sistemas Operacionais como Windows, trata-
-se nesse contexto de  ferramentas fundamentais para a inclusão digital, as quais estão cada vez mais presentes 
nas escolas, universidades e empresas. O trabalho que está sendo desenvolvido na Creche SEARA tem como 
objetivo levar o conhecimento da informática e tudo que permeia a mesma aos frequentadores daquele local, 
comunitários e funcionários, através de intenso treinamento dentro do contexto da informática, no que se refe-
re a treinamento, Chiavenato (1999) descreve que o mesmo é o processo de desenvolver qualidade nas pessoas 
para habilitá-los a produzir e contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. É possível perceber que 
a informática educativa torna o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico com interesse de não apenas 
ensinar informática a seus estudantes, mas também ensinar conteúdos interdisciplinares com a interatividade 
proporcionada pelo computador. Os estudos atuais têm esclarecido que um computador com acesso a Internet 
é uma janela para conhecer o mundo sem sair da escola ou das entidades que disponibilizam acesso a essa 
ferramenta, significa dizer que a informática é um importante recurso pedagógico, por isso, escolas e demais 
órgãos precisam utilizar o computador e suas ferramentas como meio facilitador do processo ensino-aprendi-
zagem, e consequentemente a inclusão digital. Dessa forma, o projeto tem procurado trabalhar com alunos e 
funcionários daquela Creche, os alunos são oriundos de diversos bairros, como: Uruará, Santíssimo, Santana, 
São José Operário, Área Verde, Urumari, Diamantino, Livramento, Jutaí e Santo André, alunos esses, confor-
me levantamento feito, são de famílias em situação de vulnerabilidade social e que precisam desta capacitação 
para entrar no mercado de trabalho de forma mais contundente e tranquila. O processo de capacitação tem a 
participação de acadêmicos dos cursos de Administração e Redes de Computadores, do Instituto Esperança de 
Ensino Superior, com o uso de computadores daquela Creche, apostilas e projetor. O processo de capacitação 
será avaliado a cada final de três meses, considerando o início do projeto que foi no final da primeira semana 
de fevereiro de 2017, e para tal avaliação será usado questionário com perguntas técnicas dentro do conteúdo 
ensinado, bem como, será feita avaliação prática individual. Considera-se que para a pessoa entrar e se manter 
no mercado de trabalho tão competitivo, precisa de habilidades e que estas podem ser alcançadas a partir do 
momento que busca se capacitar através de cursos, minicursos e oficinas. Esse é o intuito desse projeto, pre-
parar os participantes para que os mesmos consigam sobreviver no mundo globalizado e muito competitivo.
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Capacitação é um contexto muito discutido nas organizações pela importância de você fazer ou tornar uma 
pessoa hábil a desenvolver atividades que contribuam para a sua vida pessoal e profissional. Chiavenato 
(1999) descreve que treinamento é o processo de desenvolver qualidades nas pessoas para habilitá-las a 
produzir e contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais. Diante deste contexto, fez-se necessá-
rio desenvolver este projeto, que teve como objetivo “Proporcionar capacitação para os adolescentes que 
frequentam o Centro Integrado de Apoio e Formação Familiar – CIAFF na Associação Santarena de Estu-
dos e Aproveitamento dos Recursos da Amazônia – SEARA”. A metodologia utilizada foi uma pesquisa 
bibliográfica e de campo, com abordagem quantitativa, através de um questionário contendo sete perguntas 
fechadas, aplicadas no mês de dezembro de 2016, para 30 adolescentes participantes do projeto, com faixa 
etária entre 13 a 17 anos, os procedimentos desenvolvidos foram através de: minicursos, palestras e trei-
namentos, aplicados no ano de 2015 e 2016. Como resultado detectou-se por unanimidade que  foi impor-
tante a capacitação, pois prepara para a vida pessoal e profissional. Destacaram os contextos que mais lhe 
chamou a atenção foram: técnicas de vendas (25 entrevistados), entrevista (20), comunicação (15), como 
falar em público (15), marketing pessoal (17), empreendedorismo (18), orçamento familiar (20), obteve-
-se este resultado por ser uma questão que podia assinalar mais de uma opção. Enfatizaram que o que os 
motivou a participarem da capacitação foi a oportunidade de aprendizado (22), capacitação profissional (4) 
e estar preparado para o mercado (4). Conclui-se que o objetivo do projeto foi alcançado, pois contribuiu 
para o desenvolvimento pessoal e profissional dos adolescentes que frequentam o CIAFF, ressaltando que 
são jovens, frutos de famílias em situação de vulnerabilidade social e que precisam de uma atenção espe-
cial para não caírem na criminalidade e sugere-se que outros projetos dessa magnitude, sejam implantados.
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CASAIS E INFERTILIDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA SOBRE  RESISTÊNCIAS E 
ENFRENTAMENTOS
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A infertilidade de homens e mulheres de acordo com a medicina é caracterizada pela ausência da concep-
ção após um ano de tentativas sem o uso de contraceptivos acometendo casais de todas as classes sociais e 
faixas etárias (Nguyen; Wilcox, 2005). Quando o projeto parental não pode ser realizado em decorrência de 
infertilidade no casal, é possível recorrer às técnicas de reprodução assistida para a realização do mesmo. 
Entretanto, o desgaste físico e emocional decorrente desses procedimentos pode atribuir à gestação e à paren-
talidade, estresse, irritabilidade, impaciência entre outros fatores emocionais. O presente trabalho trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica, a qual desejou investigar os efeitos da infertilidade para homens e para mulheres 
heterossexuais, com o intuito de descrever de que forma estes afetam tais casais na sua vida emocional, se-
xual e conjugal. A base de dados foram artigos científicos da BVS Psicologia dos anos de 2007 a 2016. Os 
resultados obtidos demonstram que a ansiedade e a depressão mostram-se mais elevadas em casais inférteis, 
mas não estatisticamente significativos. O casal diagnosticado com infertilidade pode começar a evitar a in-
teração com amigos ou família que têm crianças ou que estão grávidos, por não sentirem-se aceitos ou por 
evocarem sentimentos de constrangimento e incapacidade. GradvOhl, Osis e Makucha (2013) reforçam que 
em determinados momentos o casal pode sentir-se estigmatizado por conta de uma rejeição real ou imagi-
nária por não ter filhos, tendo como resultado a relação conjugal afetada no aspecto do desempenho sexual, 
porque a infertilidade influencia diretamente a autoestima sexual e os objetivos de vida dessas pessoas. As 
reações emocionais percebidas nas mulheres que apresentam infertilidade incluem choque, a humor depri-
mido, sofrimento, frustração, diminuição da autoconfiança, a baixa autoestima e a perda de um sentido do 
controle sobre o futuro. As pesquisas realizadas apontam que mulheres inférteis sofrem com a pressão da 
sociedade por não poderem gerar filhos. Já os homens acometidos de infertilidade sofrem por sua masculi-
nidade, afetando diretamente a relação conjugal com sua parceira. Por fim, a literatura pesquisada indica o 
acompanhamento psicológico como necessário nestes casos, para que os casais possam falar sobre suas an-
gústias, medos e inseguranças, e ainda para que possam rever seu plano parental. Neste sentido, o profissional 
psicólogo pode contribuir para amenizar os impactos emocionais vivenciados por esse casal ao longo de sua 
vida. Rocha e Vivian (2012) enfatizam que os profissionais da psicologia devem compreender a constituição 
do projeto parental, bem como as repercussões da vivência de infertilidade no psiquismo e na conjugalidade.
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CATETERISMO CARDÍACO

Amanda Gadelha1

Gessica Medina1 

Ingred de Castro1 

Rodrigo Bismarck1 
Antonio Junior Amorim2

Mesmo com avanços na ciência e tecnologias, as preocupações com doenças cardiovasculares (DCVs) con-
tinuam constantes. Segundo Freitas e Oliveira (2006) no Brasil cerca de 39,4% dos óbitos são causadas por 
doenças cardiovasculares. O objetivo é apresentar a técnica intervencionista, no tratamento de doenças cardía-
cas, bem como sua finalidade e complicações. O trabalho consiste em um recorte bibliográfico sobre o catete-
rismo cardíaco, com base em livros, artigos científicos publicados na plataforma Scielo e revistas científicas. 
O cateterismo cardíaco é um método intervencionista, realizado por um profissional da área, utilizado para 
avaliação, diagnóstico e controle de pacientes com patologias cardíacas (UMANN  et al 2007). É compreen-
dido como um procedimento diagnóstico que ocorre dentro dos vasos sanguíneos e câmaras cardíacas, com 
a utilização de contraste, que possibilita a visualização de dados anatômicos e funcionais, que servem como 
orientadores na ação terapêutica (FREITAS E OLIVEIRA, 2006).  A atividade tem como finalidade medir a 
pressão e o volume dentro dos átrios e ventrículos, e ainda visualizar esses compartimentos cardíacos, além de 
alargar uma válvula cardíaca estenosada ou desobstruir uma artéria bloqueada. (PERRY, 2004). Como exem-
plo dessa técnica, temos um cateter especial projetado com um balão na sua extremidade, pode ser inserido em 
uma veia do braço ou do pescoço, sendo direcionado através do átrio e do ventrículo direitos do coração até a 
abertura da válvula pulmonar. Este procedimento é chamado cateterismo da artéria pulmonar (WOODS,2009). 
Porth (2004) afirma que no cateterismo direito, o cateter é inserido numa veia periférica, a basílica ou a fe-
moral, onde é levado até o coração, e já no cateterismo esquerdo é inserido por uma artéria periférica sendo 
a braquial ou a femoral.  O cateterismo cardíaco apresenta riscos potenciais de complicações, tais como he-
matoma, pseudoaneurisma e hemorragia, entre outras (AQUINO, 2014). De acordo com Rossato (2007) a 
complexidade desta técnica pode variar desde eventos adversos leves e transitórios até eventos graves, como o 
infarto do miocárdio, pois o procedimento pode servir como porta de entrada para micro-organismos e causar 
infecção local ou à distância.  Por se tratar de um procedimento invasivo, é natural, que o cateterismo cardíaco 
tenha riscos e complicações, mas essas complexidades são raras e a intervenção será realizada por uma equipe 
médica preparada para atender qualquer tipo de dificuldade. No Brasil o número de óbitos por doenças car-
diovasculares é crescente e o cateterismo cardíaco é um exame fundamental. Pois através deste procedimento 
é possível confirmar ou definir a extensão da cardiopatia, e o uso de injeção do contraste e a fluoroscopia são 
os responsáveis pela projeção das imagens das coronárias em tempo real (UMANN  et al 2007). Sendo possí-
vel observarem as condições das mesmas se se encontram abertas ou obstruídas, parcial ou totalmente. Desta 
forma, o cateterismo cardíaco é um procedimento eficaz para avaliação e diagnóstico da doença coronária.
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CINE-RESSONÂNCIA CARDIACA

Hana Yasmim Sousa dos Santos1

Pedro César dos Santos Lima¹ 
Luciano Ferreira Sales² 

 

A ressonância magnética (RM), nos dias de hoje, tem papel fundamental e decisivo nos estudos do coração. 
A associação de novas técnicas como Sequências em equilíbrio estável, segmentadas e acopladas ao Eco 
Cardiograma em modo cine, o surgimento de aquisições ultrarrápidas com multicanais e o desenvolvimen-
to das sequências em tempo real, fez dessa modalidade o método de diagnóstico por imagem mais acurado 
nos estudos das atividades cardioventriculares, (BEZERRA; MARCHIORI; PONTES, 2006). Objetivo geral: 
apresentar as contribuições da Ressonância Magnética no estudo do coração. Específicos: descrever parâ-
metros da cine Ressonância Magnética Cardíaca (Cine-RM) e relatar algumas de suas indicações. Segundo 
Bezerra et al (2013), a ressonância magnética acoplada a diferentes técnicas, é significativamente importante 
para detalhar as características teciduais de tumor cardíaco, pois sugere presença ou ausência de malignida-
de, onde os tumores malignos com áreas necróticas centrais são evidenciados em imagens hipointensas na 
sequência spin-eco ponderada em T1, hiperintensas na sequência spin-seco ponderada em T2 e não apre-
sentam captação de gadolínio nas sequências de perfusão e de realce tardio. Rochitte (2006) acrescenta di-
zendo, a ressonância magnética cardíaca, por meio da análises anatômica e morfológica, função ventricular, 
perfusão e detecção de áreas infartadas e fibrosas, apresenta grande relevância no estudo anatopatológico 
do coração; destacando-se principalmente nas investigações angiográficas, capazes de identificar com pre-
cisão afecções vasculares da aorta, carótidas, artérias e veias pulmonares. A cine-ressonância nuclear mag-
nética foi primeiro utilizado para avaliar o coração através da técnica eco-gradiente, onde demostrou sua 
relevância em identificar precisamente a localização regional e quantificar a função do miocárdio infartado 
(ALVARENGA et al 1997). Schvartzman (2009) ressalta, atualmente, a Cine-RM com suas novas técnicas, 
destaca-se com resultados satisfatórios na avaliação regional e global do ventrículo esquerdo, bem como na 
avaliação funcional do bordo endocárdico do miocárdio, auxiliando também nos estudos clínicos, que as-
sim poderão diminuir o tamanho das amostras necessárias para análise. Alvarenga et al (1997) recomendam 
a cine-RM para examinar pacientes com suspeita de ruptura do miocárdio e afirma, “Este método parece 
ser o único capaz de mostrar a rotura do miocárdio precoce, decorrente de Infarto Agudo do Miocárdio-
-IAM, impossível de ser detectada pelos outros métodos, inclusive a spin-eco-ressonância nuclear magné-
tica,” pois possui alta capacidade em detectar alterações de fluxo. A evolução da ressonância magnética faz 
desta modalidade o padrão ouro para a avaliação do coração, pois as limitações encontradas estão sendo cada 
vez mais suprimidas pela diversidade e surgimento de novas técnicas utilizadas para aquisição das imagens.  
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR EM CRIANÇAS ESCOLARES

Fernanda Tabita Zeidan de Souza1

O comportamento alimentar corresponde às atitudes relacionadas às práticas alimentares em associação a atri-
butos socioculturais, como os aspectos subjetivos intrínsecos do indivíduo ou próprios de uma coletividade, 
que estejam envolvidos com o ato de se alimentar ou com o alimento em si. Este trabalho teve como objetivo 
compreender o comportamento alimentar de crianças escolares de uma escola da rede pública municipal e 
ainda identificar se o padrão de comportamento alimentar pode influenciar na aquisição de respostas dessas 
crianças. Neste sentido, realizou-se uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório com 10 pais dos discentes 
matriculados na instituição vigente, utilizando-se como instrumento um questionário dividido em duas partes, 
a saber: I) Identificação; II) Questões Gerais; III) Questões Específicas e IV) Quadro de Freqüência de Con-
sumo de Alimentos em Casa. Os dados obtidos foram submetidos à análise a partir de gráficos. Os principais 
resultados obtidos foram: I) os participantes têm pouco conhecimento no que tange à alimentação que é servi-
da na escola; II) a freqüência com que as crianças realizam as refeições é de quatro vezes ao dia levando em 
conta a alimentação que é servida na escola; III) a maioria dos pais não tem conhecimento sobre as preferên-
cias alimentares da criança na escola; IV) o biscoito é o alimento mais citado entre as preferências alimentares 
da criança tanto junto a escola, quanto em suas casas. De acordo com os resultados pôde ser observado os 
padrões comportamentais alimentares dos participantes e dessa forma, pode-se pensar em um trabalho a ser 
constituído no espaço escolar que deve estar voltado não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade 
que participa da escola e daqueles que vivem ao seu redor. Sendo assim, tal inserção não deve ser pensada 
apenas no âmbito das disciplinas ou dos temas que abrangem a alimentação, mas como atividades que possam, 
ao mesmo tempo, extrapolar os muros da escola e trazer para dentro dela membros da comunidade que de 
uma forma ou de outra se constituem em agentes no processo de promoção da alimentação da comunidade.

Palavras-chave: Comportamento alimentar, Crianças, Padrões comportamentais.
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COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO LITERÁRIO SOB OS ENFOQUES 
DO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E SUAS VARIÁVEIS

Jacqueline Moreira Ferreira1

Rayane Souza Santos2

Drª. Irani Lauer Lellis3

O comportamento humano nas organizações passou a ser estudado a partir do ano 1900, em que surgiu o 
interesse de se compreender os tipos de comportamentos existentes no trabalho e os problemas decorrentes 
de tal.  Na literatura pode-se encontrar focos diferenciados que operam no comprometimento organizacional, 
possuindo o vínculo do trabalhador como alvo. Os sindicatos, valores, profissão, trabalho e carreira podem ser 
considerados variáveis do comprometimento. Spector (2002) descreve em seu livro “Psicologia nas organiza-
ções” que o comprometimento organizacional é reconhecido como uma variante de atitudes de um indivíduo 
que é muito estudada entre os pesquisadores. O termo refere-se ao vínculo e a ligação dos colaboradores com 
a organização, possuindo uma ligação direta com a satisfação no trabalho, com as características do ambiente, 
subjetividade da função, idade, alternação e ausência. Assim sendo, esta pesquisa teve como objetivo identifi-
car o nível de participação dos colaboradores das empresas sob o enfoque do comprometimento organizacio-
nal. O estudo configura-se como descritivo exploratório, apoiando-se em fundamentações consistentes através 
da pesquisa bibliográfica composta pela análise de textos publicados, tanto na literatura específica, como em 
periódicos (disponibilizados na Internet). No que se refere aos resultados, identificou-se que a maioria dos es-
tudiosos deste tema possui uma definição aproximada na generalidade, mas divergem em alguns pontos. Além 
de existir consonância entre os autores relacionando o tema ao vínculo, outros estudiosos afirmam que a rela-
ção do individuo-organização é determinada pelo estado psicológico. Os enfoques afetivo, instrumental e nor-
mativo sobressaem na grande maioria dos trabalhos. Com isso, conclui-se que grande parte das pesquisas que 
realizaram estudos de campo utilizou o modelo desenvolvido por Meyer, Allen e Smith que mensuram apenas 
três abordagens. Assim sendo, percebe-se a necessidade de ampliar os trabalhos com pesquisas que ava-
liem os cinco tipos de comprometimento organizacional, acrescentando os enfoques sociológico e afiliativo. 
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CONHECENDO A IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DO WINDOWS

Ana Beatriz Ferreira1
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Juarez da Silva2

Introdução: O Windows é uma aplicação especial que roda em segundo plano para garantir a funcionalidade 
de outros recursos do sistema operacional e demais softwares instalados em um computador. Suas funções 
variam, sendo que cada uma delas desempenha um papel específico em todo esse processo. Ele pode até 
mesmo ser carregado antes do sistema chegar à área de trabalho, caso daqueles cuja atuação é fundamental 
para o Windows continuar funcionando perfeitamente. Objetivo: Conhecer os principais serviços do Win-
dows. Metodologia: Esse trabalho foi desenvolvido através de pesquisas em sites da Internet que tratam a 
respeito da importância dos serviços do Windows e em bibliografias que tratam sobre o assunto. Resultado: 
Conforme as pesquisas bibliográficas relacionadas ao tema - A importância dos serviços do Windows - foi 
possível constatar que o Windows executa muitos serviços em segundo plano. Alguns deles são importantes 
para o seu sistema, enquanto outros nem tanto e ficam monopolizando os recursos do sistema. A medida que 
mais e mais serviços vão sendo ativados, o sistema apresenta possibilidades de ficar mais lento. Para deixar 
o sistema mais leve e executando apenas aquilo que realmente precisa, deve-se usar a ferramenta “Servi-
ços” que permita monitorar os serviços e desativar ou suspendê-las, através do Menu de contexto. Além de 
desabilitar, também pode definir que um serviço sem tanta importância tenha sua execução atrasada, para 
que ela não fique competindo com outros serviços na inicialização do Windows. Contudo, embora seja fácil 
usar a ferramenta (tudo se resume em clicar com o botão direito no item), não é aconselhável ir ativando ou 
desativando serviços de forma desnecessária, a menos, é claro, que saiba o que realmente está fazendo. É ne-
cessário ter muito cuidado com o uso dessa ferramenta, pois se você fizer algo errado, poderá comprometer 
o funcionamento do sistema. Verifica-se também que podem existir vantagens concretas em sua utilização, 
principalmente no que tange a redução de custos. No entanto, a participação de mercado desses programas é 
muito pequena, e está restrita somente a nichos específicos. Considerações Finais: Como resultado, pode-
-se concluir que sistema Windows é o mais recomendado por executar mais serviços e por ser mais o fácil 
de ser utilizado pelos usuários. O Windows também permite que os profissionais de TI solucionem melhor 
os problemas que impedem o sistema operacional de utilizar a energia da forma mais eficiente possível. 
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CONHECIMENTO SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO SUS: PESQUISADOR E PARTICIPANTES 
DISCUTINDO ACERCA DO CONTROLE SOCIAL

Janderson Castro dos Santos1

Francidalma Soares Sousa Carvalho Filha2

Introdução: Em 1988 o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado como um sistema que compreende um 
grupo de ações organizadas e articuladas entre si em prol de um objetivo comum: a saúde de toda a população 
brasileira. Seu arranjo presumiu a junção entre a previdência, Ministério da Saúde e Secretarias estaduais e 
municipais de saúde, além do entendimento da saúde como resultado das condições de vida, trabalho e acesso 
a bens e serviços, além do componente essencial da cidadania e democracia e não apenas como ausência de 
doença; pois envolve alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer e liberdade. 
Em termos conceituais, o SUS pode ser entendido, como uma Política de Estado, materializada por meio de 
uma decisão adotada pelo Congresso Nacional e resultante da ampla mobilização de um conjunto de forças 
sociais em torno do movimento pela Reforma Sanitária. É portanto, fruto de uma intensa mobilização da 
sociedade civil organizada, mediante a organização do estado, com vistas a atingir a maioria da população 
brasileira, uma sociedade capitalista e periférica, com intensas diferenciações culturais, sócio-econômicas 
e demográficas. Objetivo: Ampliar o conhecimento de estudantes de nível médio acerca do Controle Social 
no SUS.  Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, do tipo Pesquisa Ação, com abordagem mista, 
qualitativa e quantitativa; realizado nas quatro escolas de nível médio de Altamira-PA, envolvendo 349 es-
tudantes. A coleta de dados ocorreu em três momentos distintos: a) aplicação de um questionário, contendo 
perguntas abertas e fechadas; b) desenvolvimento de encontros de formação com os participantes; c) rea-
plicação do questionário inicial. Após a aplicação dos questionários aos alunos, as respostas às perguntas 
abertas foram submetidas à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin e a partir dos dados quantitativos 
compôs-se um banco de dados, com auxílio do software SPSS e realizaram-se testes estatísticos como o 
Chi-quadrado (X2) de Pearson. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética nº 57517515.5.0000.5573. Resultados: Verificou-se que 
antes da intervenção do pesquisador, os estudantes detinham um conteúdo mínimo acerca do SUS e de seus 
princípios.  O entendimento sobre o Controle Social que era nulo, passou para 68,2%; Acerca da existência 
de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 17,7% conheciam e após a intervenção passou para 86,2%. 
Quanto a sentirem-se capazes de contribuir para a melhoria do SUS, passou de 51,8% para 69,1%. Além 
disso, 25,5% consideravam o SUS organizado e após as aulas, 59,1% tinham o mesmo posicionamento. É 
conveniente mencionar que a análise dos questionamentos abertos abordando a temática possibilitou constatar 
o conhecimento prévio e posterior à mediação, averiguando-se uma ampliação considerável desse entendi-
mento. Conclusão:  O SUS é indubitavelmente um importantíssimo instrumento de oferta de ações de saúde 
à maioria dos brasileiros. Entretanto, apresenta um arcabouço jurídico e organizacional que nem sempre é 
conhecido pelas pessoas que, de fato, precisam dos seus serviços, pois como se evidenciou nesta pesquisa, 
nem mesmo a diretriz de participação popular ou Controle Social é conhecida pela população em geral. As-
sim, sugere-se que oficinas, palestras e outras metodologias sejam executadas nos diversos âmbitos da socie-
dade, com vistas a instigar e promover uma maior compreensão acerca deste sistema, o que possibilitará a 
busca mais coerente e equinânime pelas ações de saúde às quais estejam, de fato, necessitado. Outrossim, o 
aumento do conhecimento empodera as pessoas e as tornam mais ativas e livres para fazer as suas escolhas. 
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA: DIRECIONADO AOS MORADORES DE RUA – CENTRO 
POP

Jacqueline Moreira Ferreira1

Rayane Souza Santos2

Eloane Raquel Silva3

Maria das Dores Carneiro Pinheiro4

A psicologia como ciência e profissão abrange inúmeros contextos que vem crescendo desde os primórdios 
de sua existência no que se refere a sua atuação. A atenção para os moradores de rua passou a ser um dos 
temas discutidos por diversos profissionais, resultando na inserção da psicologia voltada para esse público. 
Um dos locais de atuação deste profissional é o Centro POP (Centro de referência especializado para popu-
lação em situação de rua). É um espaço que disponibiliza o convívio grupal, social e o desenvolvimento de 
relações de solidariedade, afetividade e respeito. Oferece serviços Especializados para população (adulta) 
de rua com finalidade de proporcionar vivências para o alcance da autonomia e estimular a organização, a 
mobilização e a participação social. Nesta perspectiva, as atividades desenvolvidas no Centro POP devem 
ser direcionadas no reconhecimento desses usuários como cidadãos de direitos. Para tanto, identificar os ser-
viços em rede de proteção, de modo a possibilitar a sua inclusão, contribui para a superação da situação de 
vulnerabilidade e acesso a serviços ofertados para esta população, bem como, garantir os direitos assegu-
rados nas normativas vigentes (BRASIL, 2011). O psicólogo neste contexto, pode possibilitar a transfor-
mação da individualidade a partir da ação da política pública, do reconhecimento das miserabilidades e na 
luta por uma condição de vida justa (ABRAPSO, 2015). Com isso este estudo teve como propósito analisar 
o papel da psicologia nas intervenções e atendimento aos moradores de rua que se beneficiam dos serviços 
Centro POP. Optou-se em realizar uma pesquisa bibliográfica através da coleta de dados realizada em arti-
gos científicos. Constatou-se que a inserção da psicologia no que se concerne à moradores de rua, colabora 
significativamente na promoção e manutenção da saúde mental desta população, uma vez que o Centro POP 
é constituído por uma equipe multi e interdisciplinar que objetiva contribuir para o resgate da autonomia, 
autoestima e cidadania; a reinserção familiar e comunitária; eliminar qualquer forma de descriminação, opres-
são e violência e garantia de direitos. E ainda na promoção da qualidade de vida do usuário e coletividade.
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CONTROLE DA AUTENTICIDADE DE ÓLEO DE COPAÍBA DE CINCO FEIRAS LIVRES DE 
SANTARÉM, PARÁ

Rita de Cassia Batista Da Silva1

Maria Clara Batista Lisboa2 
Alessandro Lavor de Oliveira3

  Karen Cristini Yumi Ogawa Maestri4

Keyla Pereira Tiago5

Resumo: A Copaifera spp. é uma planta muito utilizada pela população para tratar doenças, devido possuir 
efeitos fungicidas, bactericidas e função anti-inflamatória. Devido sua grande procura o estudo teve como pro-
pósito determinar o índice de acidez e éster nas amostras de óleo de copaíba, relacionando-os a autenticidade 
das amostras adquiridas nas feiras da cidade de Santarém, Pará, para o qual, foram adquiridas 30 porções. Para 
a identificação de possíveis adulterantes, as amostras foram submetidas a testes de determinação de acidez e de 
éster. As análises laboratoriais foram realizadas no laboratório de farmacognosia do Instituto Esperança de En-
sino Superior (IESPES) seguindo a metodologia utilizada por Godinho e Vasconcelos (2002). No procedimento 
de acidez, se o valor obtido fosse maior que 80 mg KOH/g a amostra seria considerada autêntica; se fosse me-
nor, tratar-se-ia como adulterada. Das 30 amostras analisadas, 16 apresentaram adulteração, sendo que destas, 
10 continham índice de éster maior que 23 mg KOH/g indicando que o contaminante seria material graxo. E as 
outras 06 apresentaram valor menor do que 23 mg KOH/g, indicando a probabilidade das amostras serem de 
contaminante não saponificável a exemplo, óleo mineral ou álcool etílico. Esses resultados são preocupantes, 
pois em pouco mais da metade das amostras pesquisadas foi encontrado algum tipo de substância não inerente 
ao óleo de copaíba, tornando-se imprópria para consumo, mas a população ainda assim continua adquirindo 
e acreditando em sua eficácia. Outro fato de grande relevância é a forma de armazenar o produto, sendo que, 
este é um óleo essencial, tornando assim fotossensível, devendo ser acondicionado em frasco âmbar ou azul 
cobalto, à temperatura de 18ºC. Na pesquisa realizada as amostras que além de possuírem substâncias agrega-
das, estavam acondicionadas em frascos incorretos. Logo, ressaltamos a necessidade de um rígido controle de 
qualidade nos produtos naturais vendidos nas feiras de Santarém, devido sua grande utilização, pois se não for 
manuseado e acondicionado de maneira correta pode-se haver piora da doença ou não se terá efeito desejado.
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DEPENDÊNCIA EMOCIONAL: DO AMOR À PATOLOGIA

 

Daiane de Sousa Nogueira1

Fabíola Santarém Duarte²
Ms Simone Pereira Silva³

Ms Thayanne Branches Pereira4

O amor é um sentimento genuíno, considerado como o vínculo mais forte entre pessoas de ambos os sexos, po-
rém os comportamentos como: carinho, cuidados e atenção requer equilíbrio e controle. Sendo assim o estudo 
sobre Dependência Emocional: do amor à patologia, refere-se as Patologias do Amor (PA) e consequentemente 
a dependência emocional causada pela mesma, além de descrever o perfil dos indivíduos com PA. De acordo 
com a Teoria do Apego de Bowlby, existem as diversas denominações classificadas no quadro psicopatológico 
da patologia do amor tais como: amor possessivo, amor obsessivo e dependência amorosa. O presente estudo 
tem como objetivo principal descrever a ocorrência do quadro psicopatológico nos relacionamentos amorosos. 
A pesquisa utilizada para elaboração deste trabalho foi exploratória, e os procedimentos técnicos foram no pri-
meiro momento uma pesquisa bibliográfica, ao qual utilizou-se  livros e artigos para a elaboração do referencial 
teórico. No segundo momento será uma pesquisa de campo, a qual terá como amostra 100 alunos devidamente 
matriculados nos cursos do Instituto Esperança de Ensino Superior- IESPES, selecionados aleatoriamente, a 
amostra terá caráter não- probabilística. As informações coletadas serão avaliadas de acordo com a abordagem 
quantitativa. Terá como resultado o grau de sofrimento muito intenso, tanto da vítima quanto do portador dessa 
patologia, podendo chegar a nível extremo configurando crimes passionais. É importante ressaltar a importân-
cia de abordar sobre esse tema por ser pouco discutido, porém muito vivenciado por casais, e que muitas vezes 
poderá causar impactos devastadores para aqueles que vivem ou convivem com essa patologia. Conclui-se 
que devido a essa problemática, os relacionamentos acabam se tornando abusivos, possessivos e obsessivos.

Palavras-chave: Amor, Dependência emocional, Patologias do Amor.
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DEPRESSÃO E DESESPERANÇA EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE

Fernanda Tabita Zeidan de Souza1

As doenças crônicas são consideradas doenças de evolução lenta, de longa duração e normalmente recorren-
tes. Diante disso, normalmente exigem tratamento permanente, por isso é necessário que o indivíduo cul-
tive hábitos e atitudes que promovam a consciência para o auto cuidado. A Doença Renal Crônica (DRC) 
é uma síndrome irreversível e progressiva das funções renais que gera consequências tanto físicas, quanto 
prejuízos psicológicos sérios ao indivíduo. O estudo seguiu o delineamento qualitativo e descritivo sendo os 
dados coletados em um Hospital Universitário, São Luís, MA onde, 128 enfermos renais crônicos realizam 
tratamento de hemodiálise. O Inventário Beck de depressão (BDI) e a Escala de desesperança (BHS) foram 
aplicados individualmente identificando e avaliando a intensidade de sintomas de depressão e desesperança 
em 46 enfermos. Sintomas de depressão são frequentemente diagnosticados nestes doentes, já os de desespe-
rança são pouco investigados. Foram encontradas diferenças para os escores de BDI e BHS entre gêneros e 
faixa etária. Foram observados sintomas graves (8,70%) de depressão, 47,82% dos participantes apresentou 
um nível mínimo. Foram observados sintomas graves (2,18%) de desesperança, 60,86% dos participantes 
apresentou um nível mínimo. A presença dessa sintomatologia nessa população é importante, merece ser re-
conhecida e tratada prontamente visto que sua presença pode alterar o prognostico e a adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Depressão, Desesperança, Doença renal crônica, Hemodiálise.
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DETECÇÃO DE PELE: APLICAÇÕES E TÉCNICAS

Clayton André Maia dos Santos1

Aloísio Costa Barros2

Angel Pena Galvão3

Irley Monteiro Araújo4

A cor da pele é uma pista importante para que as pessoas possam inferir uma variedade de aspectos culturais, 
como por exemplo, indicação de raça, saúde, idade, riqueza, beleza, entre outros. Em imagens e vídeos, a 
cor da pele é uma indicação da existência de seres humanos em tais meios. Portanto, nas últimas duas déca-
das, uma extensa pesquisa focou-se na detecção da pele em imagens. Este trabalho busca realizar um estudo 
bibliográfico e demonstrar o estado da arte em detecção de pele, demonstrando suas aplicações e técnicas. 
Detecção de pele significa detectar pixels de imagem e regiões que contêm cor de tom de pele. Em geral, o 
processo de detecção da pele é constituído de duas fases: uma fase de treinamento e uma fase de detecção. 
Treinar um detector de pele envolve três passos básicos: 1. Coletar um banco de dados contendo segmentos 
de pele de imagens de uma variedade de pessoas sob diferentes condições de luminosidade; 2. Escolher um 
espaço de cor adequado; 3. Treinar o classificador, indicando os parâmetros de pele. Dado um detector de 
pele treinado, a identificação de pixels de pele em uma determinada imagem ou quadro de vídeo envolve: 1. 
Converter a imagem no mesmo espaço de cor que foi usado na fase de treinamento; 2. Classificar cada pixel 
usando o classificador de pele para uma pele ou não-pele; 3. Normalmente, é necessário o pós-processamento 
utilizando a morfologia para impor homogeneidade espacial nas regiões detectadas. A maioria das pesquisas 
nesta área tem focado na detecção de pixels da pele e regiões com base em sua cor. Essa técnica incentiva o 
uso de detecção de pele em muitas aplicações de análise de vídeo. Por exemplo, em uma das primeiras aplica-
ções, a detecção de cor da pele regiões foi utilizada para identificar imagens nuas na internet como parâmetro 
para filtragem de conteúdo. Na China, esse tipo de aplicação é bastante utilizada e financiada pelo governo, 
como forma de coibir a pornografia na Internet. Em outra aplicação recente, a detecção de pele foi usada para 
detectar âncoras em vídeos de notícias de TV por causa da anotação automática de vídeo, arquivamento e 
recuperação. Em tal aplicação, é típico que a face e as mãos da pessoa âncora sejam a maior região colorida 
de tom de pele em uma dada moldura, uma vez que, tipicamente, os programas de notícias são filmados em 
ambientes controlados de interiores com materiais de fundo artificiais que dificilmente contém objetos com 
tonalidades de cor de pele. Em muitas aplicações semelhantes, onde o fundo é controlado ou é improvável 
que contenha regiões cor de pele, a detecção de pixels de cor da pele pode ser um sinal muito eficiente para 
encontrar rostos humanos e mãos em imagens. Esse tipo de aplicação é muito utilizado no contexto da bio-
metria e detecção de faces para o reconhecimento facial. Detectar pixels de cor de pele, embora pareça uma 
tarefa fácil simples, provou ser bastante desafiador por muitas razões. O aspecto da pele em uma imagem 
depende das condições de iluminação onde a imagem foi capturada. O grande desafio na detecção de pele 
é representar a cor de uma maneira que é invariante ou pelo menos insensível a mudanças na iluminação. 
A escolha do espaço de cor afeta muito o desempenho de qualquer detector de pele e sua sensibilidade à 
mudança nas condições de iluminação. Outro desafio vem do fato de que muitos objetos no mundo real 
podem ter cores de tom de pele. Por exemplo, madeira, couro, roupas coloridas, cabelos, areia, etc. Isto faz 
com que qualquer detector de pele tenha muitas detecções falsas no fundo se o ambiente não for controlado.

Palavras-chave: Detecção de pele. Imagens. Aplicações.
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DIFICULDADE DE INTERAÇÃO SOCIAL: ESTUDO DE CASO NO CONTEXTO ESCOLAR

Lorenna de Lima Batista Conceição1

Lívia Cristinne Arrelias2 

Este estudo de caso foi desenvolvido durante o Estágio Supervisionado Básico I, referente à prática no am-
biente escolar, componente curricular do curso de Psicologia do IESPES, em uma escola pública da rede mu-
nicipal de ensino localizada na cidade de Santarém – Pará, no período de abril a junho de 2016. As interven-
ções foram realizadas com uma turma do oitavo ano matutino do ensino fundamental. A partir das observações 
em sala de aula, notou-se que um aluno, João, de 14 anos, passava a maior parte do tempo sozinho e também 
sofria bullying por parte dos colegas. Através dessas observações na escola e das discussões realizadas nas su-
pervisões do estágio, realizou-se a escuta ativa com o referido aluno, a fim de investigar o seu relacionamento 
familiar e com os colegas. Nesse momento foi possível confirmar a hipótese das observações: João relatou que 
tinha dificuldade de interagir com os colegas desde a sua infância, ele se percebia diferente de todos ao seu 
redor. Apesar de ter um desempenho escolar elevado, havia essa deficiência na interação social. Segundo Spo-
zati (2000) a exclusão social supõe ter por referência um padrão de vida de inclusão de costumes, de valores, 
de qualidade de vida, de desenvolvimento humano, de autonomia, de equidade. Diante dessa realidade, viu-se 
a necessidade de utilizar métodos referentes ao desenvolvimento de  habilidades sociais no ambiente escolar, 
com a finalidade de promover intervenções grupais voltadas para o autoconhecimento, os efeitos da prática do 
bullying, a importância das características pessoais, o respeito e a importância do afeto com o outro, de forma 
que João pudesse ter um momento de proximidade com os colegas, objetivando promover a inserção social, 
amenizar as práticas bullying e levar conhecimento sobre os efeitos da exclusão social. Através da metodologia 
utilizada voltada para intervenções e dinâmicas grupais, pode-se obter um resultado positivo, pois no último 
dia de estágio presenciou-se João interagindo e até recebendo abraços dos colegas. Foi realizada a dinâmica 
grupal intitulada “carinhos quentes”, onde os alunos deveriam trocar trouxinhas de algodão perfumadas com 
aqueles que menos recebiam o afeto deles. Ocorreu que João foi o aluno que mais recebeu os “carinhos quen-
tes”, ou seja, esse momento proporcionou uma reflexão para os alunos de como João era excluído e precisava 
de afeto e, naquele momento, foi o que aconteceu. Nessa perspectiva, conclui-se que é necessário apontar a 
importância da inserção do psicólogo no ambiente escolar/educacional, de forma que a sua atuação seja efeti-
vada visando realizar um planejamento de trabalho voltado para a prevenção de riscos, sejam eles físicos, psí-
quicos e/ou sociais, de enfrentamento em situações de violência escolar e de promoção de práticas saudáveis.
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DOENÇA RENAL CRÔNICA: ASPECTOS PSICOLÓGICOS DE CRIANÇAS PORTADORAS DE 
DOENÇA RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE

Josiane Sampaio de Souza1

  Msc. Fernanda Tabita Zeidan de Souza² 
Msc. Thayanne Branches Pereira³

A doença renal crônica é uma das doenças que mais vem crescendo atualmente no Brasil, e que gera uma série 
de situações para o paciente que é portador, em especial a criança, comprometendo o aspecto não só físico, mas 
psicológico também. Diante disso, o objetivo deste estudo é descrever os principais aspectos psicológicos da 
criança com doença renal crônica em hemodiálise. A relevância de abordar o tema se dá mediante a necessida-
de de compreender acerca dos aspectos psicológicos de crianças diagnosticadas com a doença renal crônica, e 
também por se tratar de uma situação vivenciada por muitas pessoas, que em sua maioria não se atentam a tudo 
que estão demonstrando em aspectos biopsicossociais, para a criança que precisa conviver com seu tratamen-
to, enquanto sua família reconfigura sua rotina de forma a adaptar-se ao que demanda a situação do tratamento 
em hemodiálise. É imprescindível observar a maneira com que a criança vivencia e concilia o tratamento com 
sua fase de desenvolvimento, para que assim possa ser percebido alterações comportamentais que venham 
afetar a sua qualidade de vida.  A presente pesquisa é de cunho bibliográfico, descritiva, ao qual baseia-se na 
pesquisa e análise de documentos escritos, como artigos científicos, revistas e livros. Constatou-se que, os 
aspectos psicológicos da doença renal crônica podem afetar diretamente o paciente, bem como seu cuidador 
propiciando neste processo de convivência situações que fragilizem emocionalmente e socialmente a criança e 
seu cuidador que o acompanha. Portanto, na realização deste trabalho foi possível identificar e compreender as 
necessidades acerca da doença renal crônica, e de que forma a doença compromete o sistema biopsicossocial 
da criança, ou seja, físico, emocional e psicológico. Foi possível averiguar ainda que os aspectos relevantes da 
rotina diária após a doença, e a forma dolorosa, nos quais vários sentimentos estão envolvidos neste processo.  
A criança em hemodiálise apresenta melhores resultados quando há possibilidade de haver um doador com-
patível. Concluiu-se que através desta pesquisa bibliográfica foi possível constatar que durante o tratamento 
da doença renal crônica no processo de hemodiálise a criança apresenta diversos aspectos psicológicos como 
ansiedade, angustia e depressão, baixa autoestima, uma vez que a doença acarreta inúmeros limitações na sua 
vida, comprometendo sua capacidade emocional e física, em uma fase tão importante do seu desenvolvimento. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: APRENDIZES DE SUSTENTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE SAN-
TARÉM/PA
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Devido as suas características multidimensionais e interdisciplinares, a educação ambiental se aproxima e 
interage com outras dimensões da educação contemporânea, tais como a educação para os direitos humanos, 
para a paz, para a saúde, para o desenvolvimento e para a cidadania. Assim sendo, promover a educação am-
biental para crianças que estão no início de sua trajetória escolar e de vida, revelam-se potencialmente como 
um importante instrumento para o estímulo de mudanças comportamentais. Nesse contexto, o presente traba-
lho - que é fruto de um projeto de extensão universitaria- teve como objetivo da sua primeira etapa (10/2015-
01/2016) resgatar o pomar da Escola do Parque da Cidade de Santarém (EPCS), investigar o consumo e a 
preferência de frutas por crianças em idade escolar e promover orientações a respeito da educação ambiental e 
alimentar infantil. Foram assim realizadas pelos universitários envolvidos atividades lúdicas junto aos visitan-
tes da EPCS, passeios e trilhas ecológicas e dramatizações teatrais. Paralelamente a essas atividades, também 
foram produzidas mudas de árvores frutíferas e florestais da região no viveiro da EPCS.  Na segunda etapa 
do projeto (02/2016-07/2016), as atividades foram estendidas para duas escolas municipais de ensino funda-
mental de Santarém. Tivemos como público atingido: 50 alunos em cada uma das escolas, com idade entre 9 
e 12 anos. Um questionário aplicado antes da palestra revelou que 76% dos alunos consomem frutas diaria-
mente, sendo que 64% preferem frutas que não são da região. Todos os alunos foram capazes de explicar por 
escrito o que é educação ambiental através de um conceito. Um questionário aplicado após a palestra focada 
na educação ambiental e a conversa informal com enfâse na importância ecológica e cultural do consumo de 
frutas regionais, mostrou que 80% dos alunos conseguiram entender a lógica dessa relação. E por fim, 79% 
dos alunos comentaram a relevância das espécies florestais para o meio ambiente e conseguiram citar o nome 
de algumas essências. Durante a etapa final do projeto de extensão, foram implantadas as seguintes mudas de 
espécies frutíferas (N=6) e florestais (N=3) da região na EPCS: goiabeira, aceroleira, mamoeiro, cacaueiro, 
açaizeiros, cupuaçuzeiro, cumaru, flamboyant e seringa. Através das atividades realizadas na EPCS e nas es-
colas, ficou evidente a importância e necessidade de ações que trabalhem a educação ambiental e alimentar, 
visto que podem promover novos conhecimentos e mudanças, contribuindo no processo de conscientização 
de indivíduos em formação. Isso pressupoe a possiblidade de mudanças voltadas para a formação de adultos 
comprometidos com o futuro do ambiente onde vivem. A implantação de novas árvores de espécies frutí-
feras e florestais na EPCS possibilitou a restauração do pomar, ampliando a variedade de plantas no local e 
contribuindo com a sua missão de oferecer educação ambiental de qualidade, dentro de um processo contí-
nuo e participativo, que estimule mudanças de comportamento socioambiental através de atividades lúdicas.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL: REALIDADE DE UMA ESCOLA NA 
FLONA-TAPAJÓS

Rodolfo Pinto de Jesus1

Talita Ananda Corrêa2

O presente trabalho tem o intuito de compreender as práticas pedagógicas de uma escola pública localizada na 
região oeste do estado do Pará, percebendo o comprometimento da comunidade-escolar em relação à Educação 
Ambiental e com os problemas regionais, visto que a escola está no espaço da Flona Tapajós que, é constituída 
por áreas de preservação ambiental e manejo florestal na Amazônia. A metodologia utilizada para realização 
do trabalho foi a pesquisa ação, que nos permitiu a interferir no lócus de trabalho, com exploração dos docu-
mentos da escola além de proposição de atividades no interior da comunidade. A mais interessante constatação 
foi o alto nível de informação por parte dos discentes sobre os recursos florestais e os mecanismos de manejo 
das múltiplas espécies madeireiras ou produtos e subprodutos não madeireiros adquiridos, principalmente, 
através de cursos de capacitação oferecidos aos comunitários além das constantes discussões sobre o uso cons-
ciente dos serviços ambientais como política pública fomentada pela atuação de órgãos federais como IBAMA 
e INCRA além de ONG’s que mantém projetos de valorização da floresta em pé. Com a colaboração dos alu-
nos foi realizada a pesquisa de campo nas comunidades atendidas pela escola polo. Inicialmente, se fez um le-
vantamento das atividades de subsistência desenvolvidas por comunitários, tendo sido detectado o uso da caça 
e pesca artesanal como mecanismos primários; tendo a agricultura, apicultura e pecuária, se consolidado em 
menor escala. Ficou evidente que os conhecimentos difundidos na área se restringem à conservação da floresta 
em pé desvalorizando a agropecuária, por consistir em um processo de degradação ambiental. Constatou-se a 
ineficiência da escola com a formação integral dos discentes referentes a temas que lhes serão utilizados em 
um âmbito além do espaço escolar. Foi verificado ainda que, os temas transversais não estão sendo conside-
rados pela comunidade escolar como necessários a construção de uma sociedade mais consciente e atuante na  
sua realidade. O Projeto Político Pedagógico, apesar de ser o norteador das ações realizadas pela escola, ainda 
é tratado como um documento de pouca ação, já que não é efetivado pela comunidade escolar, influenciando, 
inclusive, o papel dos professores nas disciplinas e no planejamento das suas práticas pedagógicas. Conclui-
-se que a aprendizagem dos alunos fica comprometida a partir do momento em que, não somente o professor 
como toda a comunidade escolar, demonstram preocupação e comprometimento com a educação, no sentido 
amplo, não ocorrendo isso, todavia, apenas com a inserção de conteúdo sem importância na vida do aluno.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Temas Transversais, Prática Pedagógica.

1Professor da rede pública de educação do estado do Pará licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará.  
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PREJUÍZOS DO USO EM EXCESSO DE SAL 

Adriele Pantoja Cunha1

Camila Castilho Moraes1

Tainã da Silva Lobato1

Irinéia de Oliveira Bacelar Simplício2 
                    

INTRODUÇÃO: O sal é um mineral essencial para uma boa saúde quando consumido adequadamente, 
pois apresenta importante papel em diversas funções do organismo como: Regulação de quantidades  de 
fluidos presentes no corpo, condução de estímulos nervosos, controle de funções vitais e entre outros.  O Sal 
consiste em uma substancia cristalina conhecida como cloreto de sódio, composto de 40% de cloro e 60% 
de sódio. É recomendado pelo Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Nefrologia que se consuma 
no máximo 5 gramas por dia desse mineral, porém com o aumento do consumo de alimentos industrializa-
dos houve um almento da ingesta mundial de sal per capita é de 10 gramas diárias, enquanto que no Brasil 
ingerimos uma média de 12 gramas per capita diariamente. OBJETIVO: Relatar uma experiencia em Edu-
cação em Saúde  alimentar. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo relato de experiência desenvol-
vido por acadêmicos do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará-Campus 
XII, realizado na Praça de Alimentação do Rio Tapajós Shopping em Santarém-PA, no dia    24/09/2016 
,cujo o  processo de Educação em Saúde ocorreu de forma interativa  e dinâmica com utilização de me-
todologia ativa através da demonstração do quantitativo de sal presentes nos alimentos mais consumidos.  
RESULTADOS: A educação em saúde sobre a quantidade de sal nos alimentos proporcionou orientações 
importantes para o conhecimento dos participantes, contribuindo  assim para um estilo de vida saudável, 
principalmente pelo fato desse ensino ter sido repassado de uma forma dinâmica e criativa. CONCLUSÃO: 
A educação em saúde, além de  exclarecer sobre os prejuízos do consumo excessivo de sal, constitue um 
valioso instrumento para promoção, proteção e prevenção de doenças, e em especial as cardiovasculares.

Palavras-chave: Alimentação, Cloreto de sódio, Metodologia ativa. 
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ESTIMULAÇÃO PROPRIOCEPTIVA INOVADORA EM NEONATOS PREMATUROS: USO DA 
“REDINHA”

Patricia Barbosa Ferrarini1

Silvia Frare¹
Milene Ribeiro Duarte Sena²

Introdução: Em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN’s), o fisioterapeuta dispõe de vários recursos 
para estimulação proprioceptiva e sensório motora do neonato prematuro, dentre eles, a mais recente técnica 
de “Hammock” (em redinha), que consiste em pequenas redes dentro da incubadora para posicionar o bebê. 
De acordo com Fernandes (2011), a técnica tem como princípio simular o posicionamento intrauterino, fazer 
a adaptação flexora com o alinhamento dos membros e da cabeça, favorecer o amadurecimento dos diversos 
sistemas, auxiliar nas habilidades neuromotoras cognitivas, visuais e auditivas, favorecer o sistema respirató-
rio, melhorar o ganho de peso e proporcionar a interação social e comportamental do prematuro. No entanto, 
no Brasil, uma minoria de UTIN’s adota esta técnica, remetendo a questionamentos sobre seus efeitos, o que 
sugere uma ampla pesquisa neste tema. Referencial teórico: Segundo Gomes & Monteiro, 2014, o posiciona-
mento adequado dos recém-nascidos, pode influenciar de forma significativa no desenvolvimento neuro-mo-
tor e neuro-sensorial, proporcionando conforto e melhora da função respiratória do prematuro. A técnica de 
posicionamento em redinha auxilia prematuros a se adaptarem às alterações geradas pelos efeitos das forças 
extrauterinas e estimulações sensoriais negativas no desenvolvimento imaturo do recém-nascido. Objetivo do 
estudo: Analisar os efeitos do posicionamento em redinha no desenvolvimento proprioceptivo de neonatos 
prematuros. Metodologia: A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico nas bases de dados 
Bireme, Pubmed, Scielo e periódicos dos anos 2009 a 2015 usando as palavras chaves: neonato, redinha e 
estimulação proprioceptiva, os quais visam descrever a técnica de “Hammock” e seus efeitos em recém-nas-
cidos prematuros nas UTIN’s, tratou-se de um estudo de revisão de literatura do tipo integrativa. Resultados: 
Foram enquadrados nos critérios de inclusão e exclusão, cinco artigos referentes ao assunto. Os resultados 
apontam de acordo com a revisão bibliográfica que a utilização da técnica da redinha apresenta um maior 
número de resultados positivos no desenvolvimento proprioceptivo dos neonatos prematuros. Os resultados 
benéficos são de 75% e os maléficos são de 25% em relação ao movimento postural do prematuro. Conclusão: 
Todos os autores pesquisados apontaram que a maioria dos efeitos do uso da redinha são benéficos no desen-
volvimento geral de neonatos prematuros. Sendo assim, conclui-se que ainda existe a necessidade de maiores 
estudos a fim de comprovar os efeitos causados pelo uso da técnica “Hammock” em UTIN’s, como um recurso 
terapêutico de estimulação proprioceptiva, utilizada durante o atendimento fisioterapêutico em prematuros.

Palavras-chave: Desenvolvimento proprioceptivo; Prematuro; Redinha.
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EXPERIÊNCIA COM OPENFIRE E SPARK NA COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO OESTE DO PARÁ

Kleison Silveira Paiva1

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) surgiram para melhorar as formas de transmissão e de 
recuperação da informação, maximizando a comunicação constituindo uma interação em todas as esferas das 
Instituições de Ensino Superior, ainda sim problemas relacionados a comunicação são recorrentes neste meio. 
Em muitos ambientes também é comum a utilização de soluções de terceiros como aplicativos de mensagens 
em smartphones, que apesar da boa intenção é um problema sério relacionado a segurança da informação. 
Uma solução viável e a custo zero encontrada pelo CTIC (Centro de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação) da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) para minimizar este fato, foi a plataforma de 
comunicação instantânea Openfire. Este ambiente fornece uma estrutura utilizando protocolo de comunicação 
XMPP/Jabber, adotado em muitas ferramentas de mensagens instantâneas, incluído os aplicativos usados nos 
smartphones. A ferramenta escolhida para ser usada no usuário final, foi o Spark, cliente de colaboração em 
tempo real multiplataforma otimizado para empresas e organizações, atuando como comunicador, que pode 
ser instalado localmente na estação de trabalho ou acessado através da versão web. Para uma melhor expe-
riência do usuário neste ambiente as mesmas credencias dos sistemas administrativos da universidade pode 
ser usada no login, o serviço foi configurado para sincronizar os usuários sendo assim não há necessidade de 
criação de uma nova base de dados. Toda comunicação realizada é criptografada, o desenvolvedor garante 
um alto nível de segurança dentro do ambiente. Desta forma, os setores tanto nos campus em Santarém e 
outras cidades da região oeste do Pará estão adotando a ferramenta já institucionalizada na UFOPA, sendo 
assim o problema de comunicação vem sendo minimizado mesmo em setores que ficam afastados dos prédios 
principais. A estrutura proporcionada pelo serviço de comunicação Openfire e Spark, aumenta a economia de 
recursos públicos, aproveita a rede de dados da UFOPA e um dos pontos essenciais é vista na utilização deste 
serviço como prioridade para a comunicação dentro da universidade, sem que haja necessidade da utilização 
de aplicativos externos. Sobretudo o uso do protocolo XMPP/Jabber facilita o uso desta aplicação basea-
da em sistemas abertos proporcionando o princípio constitucional da economicidade de recursos públicos.

1Especialista em Segurança em Redes de Computadores e Administração de Sistemas UFOPA, Kleison.paiva@ufopa.edu.br
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EXPERIÊNCIA DE VIDA: O RESGATE CULTURAL DOS IDOSOS MORADORES DA COMUNI-
DADE SÃO DOMINGOS (FLONA DO TAPAJÓS-PA)

Aline Ribeiro Lima1

Inglith Rodrigues de Lima²
Nilce da Silva Baltazar³

 Rogéria da Silva Farias4

Lívia Cristina Arrelias5

Edilmara Patrícia Rocha6

Sabe-se que cada indivíduo vivencia o seu processo de desenvolvimento de forma única e dinâmica, se esten-
dendo esse formato, até a velhice, período este que vem acrescido com longas experiências. De acordo com 
Freire (2000) no processo 4de envelhecimento, os idosos têm potencial para mudanças, sentindo-se realizados 
ao serem integrados no meio social e cultural. Diante de tal realidade, realizou-se na comunidade São Domin-
gos, localizada na Flona do Tapajós, Santarém-PA, uma intervenção com os moradores da mesma, objetivando 
compreender as histórias destes para com as vivências da comunidade, bem como as possíveis descrições de 
como se encontrava a cultura local, visando um resgate histórico e cultural, promovendo uma sensibilização 
na população jovem sobre os fenômenos culturais observados. O tipo de pesquisa foi classificada como quali-
tativa, de abordagem descritiva. O projeto teve como público alvo a população idosa, contando com 11 idosos, 
na faixa etária de 60 a 80 anos, sendo realizado na Casa do Artesanato. A intervenção foi dividida em duas 
etapas, na primeira consistiu em observar a comunidade de modo a caracterizá-la, e, com o auxílio do líder 
comunitário, foi possível elencar as conjunturas culturais, dando início ao segundo momento. Desta forma, 
buscou-se reconhecer os valores culturais, representações sociais, tradições familiares, entre outros. Dentre 
as atividades, foi elaborada uma roda de conversa, visando enfatizar sobre histórias culturais da comunida-
de, como a festa folclórica, denominada “Boi d’hora”, tida como atração cultural do local, porém, segundo 
o relato dos idosos, essa encontra-se esquecida há alguns anos, pela falta de conscientização e organização 
da população. Posteriormente, foi aplicada uma atividade direcionada, para que os idosos confeccionassem 
desenhos, que expressassem alguma representação de suas vivências voltadas para histórias locais. Como 
resultados, houveram exposições de artesanatos confeccionados pelos próprios moradores, bem como, apre-
sentações musicais e instrumentais, incluindo a participação de um idoso que tocou violino, confeccionado 
por ele próprio, e com sua habilidade artística chamou a atenção dos que estavam presentes, ao trazer cantigas 
da comunidade. Ao final os moradores da comunidade fizeram exposições dos desenhos confeccionados, o 
que resultou na construção da “colcha de retalhos”, sendo uma atividade que contribuiu para o desenvol-
vimento cultural, promovendo a participação ativa da comunidade, bem como, um resgate de informações 
culturais, patrimoniais e de desenvolvimento que há muito tempo os moradores não viam no local. Durante 
a socialização, histórias foram relatadas sobre o início da comunidade, mudanças ocorridas nas famílias e as 
imigrações de algumas pessoas, bem como as formas que se garantiam a alimentação da população. Diante das 
atividades realizadas foi possível proporcionar aos moradores da comunidade uma reflexão sobre a situação 
da cultura local, e como esta encontrava-se adormecida, promovendo uma discussão das possíveis razões que 
causaram tal circunstância, e as atitudes que pudessem promover o devido resgate cultural para a comunidade.
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¹Acadêmica do Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES. E-mail: alineribeir94@gmail.com
²Acadêmica do Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES. E-mail: inglithy_limaa@hotmail.com
³Acadêmica do Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES. E-mail: nil.tm@hotmail.com
4Acadêmica do Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES. E-mail: pitty_atm86@hotmail.com
5Docente do Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES. E-mail: liviacristinne@gmail.com
6Docente do Instituto Esperança de Ensino Superior - IESPES. E-mail: edilmara_patricia@hotmail.com



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS232

EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL

Monalisa Gonçalves Vieira Martins1

Jéssica Narlia Costa Monteiro²
Marijara Serique³

A exploração sexual é o meio pelo qual o indivíduo obtém lucro financeiro por conta da prostituição de 
outra pessoa, seja em troca de favores sexuais, incentivo à prostituição ou turismo sexual. Exploração 
sexual comercial de crianças: Constitui uma forma de coerção e violência contra crianças e adolescentes 
correspondendo a trabalho forçado e forma contemporânea de escravidão. A declaração do Congresso Mundial 
contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizada em Estocolmo (Suécia) em 1996, definiu 
Exploração Sexual como: abuso sexual por adultos e a remuneração em dinheiro ou em espécie à criança 
ou à uma terceira pessoa. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo geral descrever os aspectos 
peculiares que envolvem o abuso sexual na infância, salientando suas consequências a curto e longo prazo, 
mostrando que é um problema presente em quase todo o Brasil e que não é tratado com o teor que deveria. 
Tendo como metodologia, uma pesquisa de referencial teórico, a qual se utilizou como artifícios de coleta 
de dados livros e revistas que corroboram sobre essa temática. Nos resultados pode-se perceber que a 
exploração sexual infantil não é um fato novo, vem acontecendo desde os tempos primórdios da humanidade 
devido à inocência das crianças e dos pais que não tinham o hábito de dialogar e aconselhar seus filhos sobre 
sexualidade, estes cresciam sem ter consciência do que seria certo e errado. De acordo com SANTOS (1991) 
os relatos bíblicos são capazes de expor que a exploração sexual da criança por adultos e o incesto praticado 
pelos próprios pais ou parentes estavam presentes desde épocas remotas. Observa-se na sociedade atual que o 
mesmo ato é definido de forma diferente, variando de acordo com cada grupo social: classe alta, média e baixa. 
SANTOS (1991) argumenta que para classes subalternas significa ato promiscuo, desequilíbrio emocional ou 
simplesmente “marginalidade”, mas não importando sua classe social, esse tipo de ato é considerado um 
crime, e é preciso refletir e conscientizar crianças e adolescentes à respeito desta problemática. Os fatores 
que tornam as crianças vulneráveis à exploração sexual são as possibilidades de rendimentos relativamente 
altos, na tentativa de suprir a ausência de educação, a disfunção familiar e uma obrigação cultural para ajudar 
no sustento da família ou da necessidade de ganhar dinheiro para simplesmente sobreviver. As crianças 
também, geralmente, carregam consigo o peso da culpa, pois a maioria não entende o que lhes aconteceu 
ou o porquê do que aconteceu, assim elas se sentem tão responsáveis a ponto de desenvolverem distúrbios 
psicológicos como ansiedade e depressão. Quando uma criança passa por essa dor, ela gera dentro de si 
bloqueios e como consequência tem sua infância roubada. Realmente ela poderá superar tais traumas com 
tratamento psicológico adequado, porem não terá sua infância de volta. Falar em exploração sexual é 
falar, portanto, em perda da infância, perda irreversível de uma das fases mais importantes do ser humano.

Palavras-chaves: Exploração sexual infantil; Vulnerabilidade infantil; Implicações psicológicas.
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PROMOVENDO ACESSIBILIDADE AOS SUJEITOS SURDOS 
EM SANTARÉM/PA

Kellen Maria Garcia de Sousa1     
Anderson José Araújo dos Reis ²

Jonathan Rafael Cardoso Guimarães³
Prof. Thaisy Bentes de Souza4

Este artigo pretende refletir sobre as contribuições da extensão universitária desenvolvida pela da Universi-
dade Federal do Oeste do Pará e sua importância para a articulação universidade-comunidade na construção 
de valores socioculturais como fomento à educação, principalmente, à educação de Surdos para o acesso à 
cultura, educação e (in)formação social. A criação de um eixo temático específico sobre cultura surda no plano 
de cultura da UFOPA, com o Programa Estratégico Cultura Surda (subsidiado pelo programa federal Mais 
Cultura nas Universidades pelo Ministério da Cultura-MinC), torna a instituição pioneira na inserção e valo-
rização da cultura surda dentro de uma instituição de ensino superior no Brasil. O programa, dentro da grande 
área do plano Diversidade Cultural, tem como meta fortalecer e valorizar a diversidade cultural e o programa 
estratégico cultura surda tem como meta principal promover acessibilidade cultural às pessoas surdas e a valo-
rização de sua cultura. Para a viabilização das ações e alcance das metas a importância da efetiva colaboração 
dos Intérpretes de Libras e a parceria com grupos de pesquisas e outros projetos de extensão da UFOPA, de-
partamento de Educação especial do município e das associações de Surdos e de Intérpretes. Ações como cur-
sos de Libras para técnicos da UFOPA, para professores da educação básica, saraus em Libras, exposições de 
literatura surda, concurso de desenho sobre cultura surda, e outras ações que visam o conhecimento da cultura 
local e da história de cidade pelos surdos. Como metodologia utilizou-se a pesquisa etnográfica participante 
compreendendo a imersão política-cultural e linguística, referendados por pesquisas atuais sobre cultura e po-
líticas linguísticas e de inclusão. Em suma, a metodologia apresentada, consiste em uma revisão bibliográfica 
com discussão etnográfica dos aspectos de campo do programa do plano de cultura. Com a análise dos dados 
da pesquisa, percebe-se que as ações de extensão contribuem para o aumento da participação da comunidade 
surda na universidade e como consequência disso o envolvimento com as pesquisas e ações de extensões pro-
movem uma autorreflexão e desejo para ingressar nos cursos de graduação, e o sentimento de valorização de si 
como sujeito Surdo, diferente por sua língua e cultura. Também se percebe maior conhecimento da cultura, que 
antes era negada e/ou desconhecida pela maioria das pessoas, principalmente, dentro do âmbito universitário. 
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FAMÍLIA X ESCOLA: DESAFIOS DE FILHO/ALUNO NA MODERNIDADE

Silmara Costa Souza1

Lidiane Portela De Souza1

Flaviana Nascimento da Silva2

Eli Conceição de Vasconcelos Tapajós Sousa³

O objetivo deste resumo é destacar a relação família/escola como desenvolvimento da aprendizagem frente 
aos desafios do filho/aluno na modernidade, pois a interação família/escola se faz necessária, para que ambas 
conheçam suas realidades, limitações versos as novas tecnologias com seus atributos positivos e negativos 
cujo o domínio estar presente constantemente no cotidiano. A pesquisa de cunho bibliografico visa levantar 
discussções reflexivas sobre a influência das tecnologias no comportamento filho/aluno e as relações familia/
escola no contexto educacional e social, baseando nas autoras: Dessem e Polonia (2007) abordando a rela-
ção família/escola no desenvolvimento humano dando ênfase nas implicações, nos processos evolutivos que 
apontam a necessidade de compreender as inter-relações entre escola e família colocando a rede social como 
suporte de apoio ou não desse desenvolvimento. Maria Ester(2009) menciona que a escola tem encontrado 
dificuldades em assimilar as mudanças sociais e familiares incorporando as novas tarefas que a ela têm sido 
delegadas, embora isso não seja um processo recente. No entanto, a escola precisa ser pensada como um cami-
nho entre a família e a sociedade, pois tanto a família quanto a sociedade voltam seus olhares exigentes sobre 
ela. Oliveira (2010) afirma que as grandes transformações vêm ocorrendo no panorama familiar, as quais têm 
que ser estudadas, assim como as mudanças sociais, econômicas, científicas e tecnológicas, as representações 
sociais e mesmo as práticas educativas, nesta situação que se torna urgente repensar as figuras institucionais 
que deverão assumir a educação, na sua globalidade. Logo, a família torna-se suporte vital nos primeiros anos 
de vida, na qual está todo o equilíbrio que o ser humano necessita para integrar-se na sociedade que sofre com 
as fortes influências das redes sociais que embora o ser esteja conectado com tantos, vive isolado do seu meio 
social. Cabendo a escola influenciar como mediadora e provocadora de questionamentos que conduza o dis-
cente a repensar a sua postura frente aos meios tecnológicos, numa perspectiva educacional,o aluno deve ser 
capaz de manipular as informações de forma crítica e reflexiva, e não ser manipulado por estas, assim se tornar 
um ser pensante, participativo e ativo na sociedade em que vive. Neste sentido faz-se necessário estudar as 
relações em cada contexto na medida em que permite identificar aspectos ou condições que geram conflitos e 
ruídos das relações, para tanto, há necessidade de escola e família se tornarem parceiros privilegiados de todo 
o processo educativo para que, desta interação permanente, se possa obter um desenvolvimento harmonioso e 
equilibrado dos indivíduos frente as tecnologias que influenciam positivamente ou negativamente nas relações.
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FATORES DE RISCO PARA O ZIKA VÍRUS NO BRASIL

Maria Aparecida1

Nêmora Diuelen¹
Rafael da Silva Braz¹

Leidiane Maria Silva Gonçalves²

O Zika vírus é uma infecção causada pelo vírus ZIKV, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo 
transmissor da Dengue e da Febre Chikungunya. O presente assunto foi selecionado devido ao crescente 
impacto que o zika vírus está causando no Brasil e, por ser um problema de saúde pública importante no 
contexto da atenção primária. O objetivo deste estudo foi discutir os fatores de riscos que colaboram para 
a transmissão do zika vírus. Os dados foram adquiridos através das revisões bibliográficas encontra-
dos na BVS, SCIELO (Revista Pan-Amazônica de Saúde), FEBRASGO Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Os resultados mostram que o zika vírus é uma doença 
viral aguda, caracterizada por exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hiperemia 
conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia e cefaleia. Apresenta evolução benig-
na e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após 3-7 dias. O vírus da Zika teve 
sua primeira aparição registrada em 1947, quando foi encontrado em macacos da Floresta Zika, 
em Uganda. Entretanto, somente em 1954 os primeiros seres humanos foram contaminados, na 
Nigéria. O vírus Zika atingiu a Oceania em 2007 e a França no ano de 2013. O Brasil notificou 
os primeiros casos de Zika Vírus em 2015, no Rio Grande do Norte e na Bahia. Considera-se a 
necessidade de novos estudos voltado ao tema, partindo do princípio de que os profissionais de 
saúde devem estar capacitados para promoção e assistência com o intuito de minimizar o impacto 
desta enfermidade, fortalecer ações de prevenção e proteção à saúde de todos baseada nos prin-
cípios do SUS, de forma digna e humanizada. Conclui que a saúde pública no Brasil está pas-
sando por uma fase crítica, isso torna o tema relevante, entretanto, é um conteúdo com poucos 
estudos científicos, que dificulta as pesquisas, baseando-a em apenas algumas referências para 
elaborar o modelo de trabalho a ser estudado pelos profissionais e acadêmicos da área da saúde. 
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FATORES ERGONÔMICOS E ADOECIMENTO DO TRABALHADOR DE ENFERMAGEM

Layme Sammer da Costa Ferreira Lima1
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Alessandro Santos Bonfim de Almeida 4

Muitos profissionais desconhecem o significado do termo “ergonomia”. Trata-se, nada mais, do que a adapta-
ção do ambiente de trabalho ao trabalhador que irá executar a tarefa. Ilda (1991, apud FILHO, 2008) conceitua 
ergonomia como o estudo da relação do trabalhador e seu posto de trabalho, onde se engloba os equipamentos 
e o ambiente local. O que vemos comumente é o inverso, o homem se adaptando ao ambiente de trabalho, o 
que resulta em sinais e sintomas caracterizados por desconforto, dores, menor produtividade, adoecimento e, 
consequentemente, comprometimento da qualidade de vida. O objetivo do estudo foi evidenciar a importância 
de um ambiente ergonômico dentro das atividades laborais da enfermagem. A metodologia utilizada contem-
plou pesquisa bibliográfica de materiais científicos publicados entre os anos de 2000 à 2015. Como resultado, 
percebeu-se que a atividade laboral, quando desenvolvida em ambientes inadequados, gera fadiga, lombalgias, 
má postura, incluindo-se quadros de síndrome de exaustão e, a longo prazo, doenças ósteo-musculares. (ASSO-
CIAÇÃO BRASILEIRA DE ENNFERMAGEM, 2006). Sobre as referidas doenças, Souza et al. (2015) afir-
ma que são uma das mais preocupantes dentre as doenças ocupacionais, uma vez que podem acarretar variados 
graus de incapacidade funcional. Uma das classes mais estudadas por ser frequentemente atingida é a dos tra-
balhadores de ambientes hospitalares. Marziali (1998, apud FILHO, 2008) apontou que o ambiente de traba-
lho da equipe de enfermagem vem ganhando o interesse dos pesquisadores, pois, neste grupo, são percebidas 
com frequência condições como: desrespeito aos horários de alimentação, longas jornadas de trabalho, falta de 
programa de trabalho, longas distâncias percorridas durante a jornada, dimensões de mobiliários inadequadas, 
bem como inexistência, insuficiência ou inadaptação de materiais. Para Luz (2013) Situações como excesso de 
trabalho, mesma postura por muitas horas, realização de movimentos repetitivos e utilização de equipamentos 
impróprios pode levar o trabalhador a desenvolver doenças ocupacionais. Citam-se como exemplo as lesões 
por esforço repetitivo-LER.  É importante perceber que o ambiente de trabalho adequado para o trabalhador 
fornece subsídios para a manutenção de um profissional sadio, produtivo e satisfeito, o que repercute em 
resultados positivos para ambos, empresa e funcionário, e contribui para a qualidade de vida do trabalhador. 
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FORMAS CONTEMPORÂNEAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO EM JOVENS NEGRAS 
UNIVERSITÁRIAS: E AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA

Daniella Diniz Santana1

Maristela da Silva Nascimento Ribeiro ¹
Mateus Pimentel Gomes de Lima¹

Lívia Cristinne Arrelias Costa ²
Thayanne Branches Pereira³

O presente trabalho tem como principal objetivo apresentar e discutir as formas contemporâneas de enfretamento 
ao racismo sofrido por jovens negras estudantes universitárias a partir de descrições da literatura da área da 
Psicologia e relações étnico-raciais e áreas afins, desde a identificação das razões e formas de racismo sofrido por 
elas até como elas enfrentam essa problemática e enfatizar como a psicologia pode contribuir com essas jovens 
que sofrem com racismo e violência ocasionadas pelo preconceito e discriminação racial. Trindade e Bentes 
(1999) definiram racismo como uma doutrina que prega a idéia de que existem raças e que umas são superiores 
as outras. O racismo faz nascer o preconceito racial e a discriminação racial é a operacionalização do racismo. 
Oliveira, Meneghel e Bernardes (2009) reforçam que o racismo é uma forma específica de naturalizar a vida 
social, explicando diferenças pessoais, sociais e econômicas, a partir de características biológicas. Portanto, 
compreende-se o racismo como uma ideologia que utiliza a noção de raça para segregar e oprimir. Segundo 
Lara et al. (2016) ser negro e ser mulher são vivências inseparáveis e, por isso, não faz sentido pautar apenas 
o debate de gênero, pois entende-se que, historicamente, as mulheres negras tem sofrido duplas opressões 
no desenvolvimento da história social do Brasil.  Este trabalho tem como objetivo apresentar descrições da 
literatura da Psicologia e relações étnicos raciais que possam ajudar a compreender diferentes formas de 
enfrentamento ao racismo sexista assumido por jovens negras universitárias. Este público foi escolhido devido 
à emergência de situações diversas descritas nas redes sociais e noticiários em geral, envolvendo estudantes 
cotistas raciais das instituições públicas de ensino superior. Foram utilizadas pesquisas bibliográficas em 
artigos e livros sobre a temática. Espera-se que os resultados ajudem a pensar em estratégias específicas de 
combate ao racismo sexista, que tem aparecido de forma mais explícita, sem deixar de provocar sofrimentos 
intensos em suas vítimas. Por outro lado a promover o fortalecimento identitário deste grupo populacional 
específico, com vistas ao desenvolvimento de relações étnico-raciais com recorte de gênero com mais equidade. 
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FORMAÇÃO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM ENFERMAGEM

Aylla Cristina Sousa Riberiro1
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Jociléia Da Silva Bezerra²

A construção histórica da enfermagem teve seu início em tempos muito remotos. Antigamente, no período 
pré-cristão, acreditava-se na relação entre enfermidade e castigo, submetendo pessoas a rituais religiosos. 
Com o passar dos anos, essa forma de pensar e agir foi sendo modificada devido ao desenvolvimento de co-
nhecimentos mais complexos para a época. De suma importância foi Florence Nightingale para a elaboração 
de métodos e tratamentos voltados para o cuidar e levantamentos estatísticos a respeito da quantidade de 
mortes. Além das contribuições de Anna Nery para a organização de enfermarias, com o intuito de oferecer 
condições mínimas de higiene para a prestação de cuidados. Analisar a formação e o desenvolvimento dos 
conhecimentos em Enfermagem a partir das contribuições dadas pelas precursoras da profissão a nível local 
e mundial. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como base artigos publicados a respeito do tema e uso 
de conhecimentos construídos ao longo do curso. A revisão da produção do conhecimento na área da saúde 
pode determinar maior sucesso na atuação do profissional enfermeiro através da organização das práticas do 
atendimento integral e humanizado visando melhorias na prestação de atendimentos. Segundo Nightingale, “a 
Enfermagem é uma arte; e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoro-
so, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor [...] é uma das artes; poder-se-ia dizer, a mais bela das artes!”. 
A formação dos profissionais de saúde deve, portanto, estar orientada para atender às necessidades exigidas, 
tendo como foco o cuidado centrado no sujeito enquanto ser histórico e social, percebido em sua integridade e 
ativo no processo de saúde-doença. O desenvolvimento de práticas mais complexas e avançadas só foram pos-
síveis graças às contribuições de Florence Nightingale e Anna Nery, mulheres a frente de sua época. Devido 
a isso, o profissional de enfermagem tornou-se de extrema importância para a efetivação de cuidados e trata-
mentos eficazes, visando à promoção em saúde e a reabilitação de pacientes. Nesse sentido é de fundamental 
importância o incentivo de pesquisas voltadas para a produção de conhecimento na área de enfermagem.
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FÍSTULAS URINÁRIAS

Wesley Queiroz Muniz1

Introdução: Fístula representa uma comunicação entre duas ou mais cavidades epiteliais ou mesoteliais entre 
si ou com a superfície da pele. Associadas a várias etiologias, iatrogênicas, doenças malignas, anormalidades 
congênitas, inflamatórias e infecciosas, radioterapia, trauma, isquêmica, cirurgia prévia, diabetes, ateroscle-
rose. Potencialmente pode existir fístula de qualquer estrutura do trato urinário para qualquer estrutura do 
corpo. Fístulas urinárias trazem grande morbidade para o paciente e podem envolver problemas médico-
-legais se não abordadas adequadamente. Pacientes com maior potencial de desenvolvimento de fístula de-
vem ser reconhecidos previamente, como desnutridos, portadores de neoplasia e infecção. Idealmente lesões 
iatrogênicas devem ser diagnosticadas no intra-operatório e resolvidas imediatamente. Objetivo: Levanta-
mento bibliográfico sobre fistulas urinárias destacando a epidemiologia. Material e Método: Para elaboração 
do texto foi utilizado alguns artigos publicados no “British Journal of Urology” e “Journal of Urology”, 
além de informação do livro Campbell-Walsh Urology 10ª ed. Resultados: Fístula Uroginecológica: Fístu-
la vesicovaginal é a mais comum fístula do trato urinário e mais de 75% são lesões vesicais em cirurgias 
ginecológica, urológica e outras cirurgias pélvicas. As fístulas ureterovaginais devido injuria ureteral tam-
bém são comumente associados a cirurgia ginecológica como histerectomia entre outras e apresenta uma 
incidência que varia de 0,5 a 2,5%. Fístulas vesicouterinas são raras, entretanto apresentaram um ligeiro 
aumento acompanhando o aumento de cesárias, sendo esta a principal causa. As fístulas uretrovaginais re-
sultam comumente de cirurgias vaginais, incluindo cirurgias ante-incontinência e cirurgias uretrais. A apre-
sentação mais comum é a incontinência urinária contínua, relatada como drenagem continua de urina pela 
vagina. O exame físico com espéculo, associado a cistoscopia e instilação de corante intravesical deverá 
caracterizar a origem e trajeto fistuloso e propiciar uma biopsia se origem maligna é suspeitada. Exames de 
imagem do trato urinário superior, identifica lesões associadas em até 12% dos casos. Fístulas uroentéricas: 
estas são complicações incomuns de doença inflamatória, malignidade, cirurgia e radioterapia. As fístulas 
vesicoentéricas frequentemente estão associadas a doenças intestinais como diverticulite, representando 70% 
dos casos. Fístula urovascular: são raras, porém tem aumentado devido aumento da freqüência de proce-
dimentos menos invasivos como nefrolitotripsias percutâneas. Objetivo da correção das fístulas é retirar a 
comunicação para eliminar a perda de urina e reestabelecer a função normal do trato genital e urinário. Con-
clusão: As fístulas urinárias são comuns na prática urológica e seu manejo é muito variável apresentando 
minúcias desde o diagnóstico até a proposta terapêutica. Diante das diferentes formas de apresentação das 
fístulas o urologista deve estar atento para diagnóstico correto pois em muitos casos aspectos médico-le-
gais já estão envolvidos e os pacientes já apresentam importante morbidade relacionado evolução da doença.
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GERÊNCIA DE REDES: UMA ABORDAGEM TOP DOWN NA VISÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO DE EMPRESAS
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Introdução: A Gerência de Redes de Computadores está atrelada a conceitos e práticas. Deverá ser considera-
da que a prática seja capaz de fazer parte do realismo diário de uma equipe da TI (Tecnologia da Informação) 
no ambiente de uma empresa, para que a rede possa  ser um diferencial para a evolução da empresa. Nesse 
contexto, enfatizam Weill e Ross (2006, p. 3), que, aquelas com uma governança eficaz conceberam ativamen-
te um conjunto de mecanismos de Governança de TI (comitês, processos orçamentários, aprovações e assim 
por diante) que estimulam comportamentos consistentes com a missão, a estratégia, os valores, as normas e 
a cultura da organização. Desenvolvimento: Conhecer as melhores ferramentas, suas técnicas e aplicações, 
para que se tenha uma rede consistente e protegida, é de responsabilidade da equipe da TI da empresa, essa 
equipe deverá estar de posse dos softwares e hardwares, e treinamentos necessários para que se tenha um 
real aproveitamento de tudo que permeia à gerência e a segurança da rede. Dessa forma a equipe da TI deve 
conhecer sobre Gerência de Configuração – responsável pela descoberta, manutenção e monitoração de mu-
danças à estrutura física e lógica da rede. Conforme (KUROSE E ROSS, 2005), as funções básicas desta área 
de gerência são: coleta de informações sobre a configuração, geração de eventos, atribuição de valores iniciais 
aos parâmetros dos elementos gerenciados, registro de informações, alteração de configuração dos elementos 
gerenciados, início e encerramento de operação dos elementos gerenciados; Gerência de Falhas - responsável 
pela detecção, isolamento e conserto de falhas na rede. Gerência de Desempenho – responsável pela moni-
toração e análise do desempenho e planejamento de capacidade. Gerência de Contabilização – verificam-se 
quotas de utilização, cobrança por utilização e alocação de acesso privilegiado a recursos. [KUROSE; ROSS 
2005]. Gerência de Segurança - mantem logs de segurança para posterior análise e geração de relatórios para 
detectar violações não óbvias manualmente [KUROSE; ROSS 2005]. Objetivo: Analisar a importância de um 
departamento de TI nas empresas, mostrando conceitos de protocolos e métodos utilizados para implementar 
e manter uma rede de computadores. Metodologia: A pesquisa baseou-se em bibliográfica, documental e de 
campo com abordagem qualitativa e quantitativa, com caráter exploratório e enfoque descritivo. Resulta-
dos e Discussão: Os resultados foram apresentados por meio de divisão de elementos que constituem a teo-
ria, distribuída de forma elaborada a partir dos quesitos do universo envolvido na pesquisa. Considerações 
Finais: De acordo com os resultados obtidos, conforme as análises gráficas pode-se constatar que grande 
parte das IES tem procurado atender os usuários da rede de computadores de uma forma geral, percebe-se 
que muitos itens constantes das regras e diretrizes impostas, de forma necessária pelas IES, terminam não 
sendo de fácil clareza aos alunos e usuários, aí entram algumas questões, como bloqueios de determinados 
sites, não permissão de mudanças de endereçamentos de computadores das IES e download de determina-
dos filmes ou jogos. Mas são regras que terminam apresentando eficácia, diminuindo problemas na rede.

Palavras chave: Gerência de |Redes, segurança da rede, análise de relatórios.
Órgão financiador: Fundação Esperança

1Egresso do CST em Redes de Computadores – IESPES yanzinho.fellype@gmail.com
2Docentes do Curso de Redes - IESPES



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS241

GESTÃO DE PROJETOS E A PERCEPÇÃO AMBIENTAL NAS ORGANIZAÇÕES
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 Ao longo das últimas décadas, uma nova percepção acerca das questões ambientais vem emergindo nas 
organizações empresariais, com isso uma nova consciência ambiental, surgida a partir das transformações 
culturais que começaram a aflorar nas décadas de 60 e 70, ganhou dimensão tornando, assim, a proteção 
ambiental como um dos princípios fundamentais do homem nos âmbitos sociais e empresariais. As ques-
tões ambientais têm sido veementemente incorporadas aos mercados e às estruturas regulatórias da econo-
mia, passando a ser um elemento cada vez mais considerado nas estratégias de crescimento das empresas, 
ou seja, esse crescimento econômico leva a uma percepção mais ampla em relação ao meio ambiente e a 
preservação dos recursos naturais, onde a administração empresarial visa obter melhores condições de cres-
cimento e maior valorização da conservação do meio. Desta forma, este trabalho tem como objetivo pro-
mover uma percepção das questões ambientais no contexto interno das empresas. Para realização da pes-
quisa foi realizado um levantamento descritivo bibliográfico, utilizando 5 artigos científicos. Os resultados 
indicam que o tema é importante para perceber os valores e os pontos positivos que as empresas podem ter 
se buscarem realizar uma gestão de projetos para utilizar os meios de preservação e conservação do meio 
ambiente. Entretanto, a falta de integração entre os processos de gestão ambiental mais amplo e os pro-
cessos de gestão de projetos é um entrave a ser superado. Os projetos realizados, seja para conservação do 
meio ambiente, atendendo o que preconiza a legislação, ou para outros fins, agrega valores às empresas 
não apenas economicamente, mas também visualmente, pois desta forma, uma organização faz-se qualifi-
cada para atender ao mercado e torna-se um referencial na disponibilização de seus produtos ou serviços.
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HEMODIÁLISE: UM OLHAR ANALÍTICO COMPORTAMENTAL A PARTIR DO INÍCIO DOS 
TRANSPLANTES NO HRBA EM SANTARÉM-PA

Cleide Basgal1

 Neila Machado2

M.Sc. Fernanda Zeidan3

M.Sc. Thayanne Branches4

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica apresentada como proposta do Trabalho de Conclu-
são do Curso de Psicologia do Instituto Esperança De Ensino Superior Iespes (IESPES), tendo como pressu-
posto analisar a influência do procedimento de transplantes renais no HRBA em Santarém-PA como estímulo 
discriminativo que favorece o surgimento e manutenção de comportamentos de adesão em pacientes renais 
submetidos ao tratamento de hemodiálise. Com base teórica na corrente Analítico Comportamental, o conceito 
de Tríplice Contingência que é definida como a unidade básica que visa analisar a ocasião, o comportamen-
to e suas consequências, sendo esta interação fatores que influenciam na manutenção ou extinção de alguns 
comportamentos. O “Início dos Transplantes” corresponde ao que os autores denominam de estímulo dis-
criminativo, por ser um evento inédito que se difere e muda o contexto até então estabelecido, apresentando 
consequências positivas referente a qualidade de vida dos pacientes, e, portanto, um reforçador que aumenta 
a probabilidade da prevalência de comportamentos de adesão. Para tanto, o presente estudo utilizou-se como 
método uma revisão sistêmica de fontes bibliográficas das bases de dados eletrônicos da Biblioteca Virtual 
em Saúde de Psicologia (BVS-PSI), no portal Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e de livros 
impressos. Os resultados obtidos indicaram uma significativa influência de eventos externos ao indivíduo, 
como família, religiosidade, equipe de saúde e esperança em realização do transplante como fatores que fa-
vorecem a aprendizagem e reforço de comportamentos de aderência, que por sua vez prevalecem em virtude 
de suas consequências. Portanto, em função da relevância social e ineditismo do tema, bem como, a carência 
de pesquisas na área da saúde com enfoque analítico comportamental, o presente trabalho propõe-se a es-
tender-se a uma pesquisa de campo, tendo como foco a análise da percepção dos pacientes renais sobre os 
fatores que para eles favoreçam a adesão ao tratamento de hemodiálise a partir da realização dos transplantes.
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IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE REDES PELA TI EM UMA INSTITUIÇÃO DE EN-
SINO SUPERIOR EM SANTARÉM-PA

Cristiano Machado Franco1 
Cleyton Santos2

Aldo Lucena2

Juarez Benedito da Silva2

Introdução: A tecnologia da informação vem crescendo de forma acelerada, organizações de diversos ramos 
estão se tornando “escravas tecnológicas” por esse modelo de comunicação por várias razões, dentre elas po-
dem ser citadas agilidade em processos, comunicação entre setores de uma instituição de ensino superior de 
forma mais precisa e segura. Nesse contexto, as instituições de ensino superior, a partir de alguns anos perce-
beram que a inserção da TI em seus ambientes poderia melhorar seus negócios. Controlando tarefas de setores, 
como matrículas, pagamentos e cadastro de alunos. As IES devem situar-se de forma ativa na difusão do uso da 
TI, buscando uma inserção que proporcione a integração dos recursos tecnológicos nas atividades acadêmicas 
e administrativas da instituição (Silva e Fleury, 2003). Desenvolvimento: A cada dia mais aumenta o número 
de professores e alunos que fazem uso da tecnologia da informação. O uso da tecnologia da informação nas 
IES possibilita aos educadores disporem de novas ferramentas para o avanço do processo aprendizagem, sen-
do que o maior desafio é não ignorar as novas tecnologias e nem se submeter a elas, mas moldá-las ao processo 
de aprendizagem (VASSOS, 1997 apud FLORES, 1999). Nesse contexto, visando um melhor aproveitamento 
dos recursos tecnológicos, torna-se necessário construir um programa de capacitação nas IES com a finalidade 
de desenvolver as competências e habilidades não somente no âmbito acadêmico, como também no âmbito da 
gerência, administrativo, tendo em vista a otimização quanto sua capacitação. Material e Métodos: A pesquisa 
foi realizada no mês de outubro de 2016, em cinco instituições de ensino superior localizadas no município de 
Santarém-Pará. Foi utilizado como instrumentos de coleta de dados questionários com perguntas fechadas, com 
objetivo de saber o que os alunos, docentes e funcionários da TI das IES acham sobre os serviços de redes da 
instituição, qual melhorias acham necessários, que dificuldades encontram quando necessitam do serviço, qual 
o nível da acessibilidade desse recurso e qual as sugestões dos mesmos para qualificarmos a gerência de redes 
e aumentar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de TI. As informações coletadas foram orga-
nizadas em gráficos de forma a facilitar a visualização dos resultados obtidos e permitir-lhes a análise coerente 
do estudo. Resultados e Discussões: Após seguir os procedimentos de pesquisa através de um questionário 
fechado com 10 questões aplicado tanto para os alunos, professores e Funcionários da TI nas IES, realizou-se 
uma leitura e analise dos resultados obtidos. Considerações Finais: De acordo com os resultados obtidos nessa 
pesquisa, conforme as análises gráficas e discussões constatou-se que as IES têm envidado esforços para aten-
der com qualidade os acadêmicos e usuários dos laboratórios de informática, mas percebe-se que muitos itens 
constantes das regras e diretrizes impostas pelas IES, terminam não sendo de fácil clareza aos alunos e usuá-
rios, aí entram algumas questões, como bloqueios de determinados sites, não permissão de mudanças de ende-
reçamentos de computadores das IES e download de determinados filmes ou jogos, esses últimos itens ocasio-
nam grande volume de tráfego na rede, podendo até torna-la congestionada em determinado momento do dia.
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO DA 
LITERATURA

Elizane Stefânie dos Anjos Nunes1

Iara Sabrine Ferreira Marques²
Thayanne Branches Pereira³ 

O autismo é um transtorno que ocorre em crianças e é caracterizado por dificuldade significativa na interação 
e comunicação social e por padrões restritos de comportamento, interesses e atividades (DURAND, 2004). 
É importante para a sociedade e para a academia que possa haver essa troca de conhecimento sobre TEA 
(Transtorno do Espectro Autista). Este estudo tem como objetivo analisar a inclusão de crianças diagnosti-
cadas com o transtorno do espectro autista. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a importância da 
inclusão de crianças com o transtorno espectro autista em atividades escolares e sociais, ao qual utilizou-se 
como recurso de coleta de dados, livros, artigos e revistas sobre a temática. Identificou segundo a literatura 
científica, a importância da busca de qualificação profissional aos professores e educadores que trabalham 
com crianças no desenvolvimento motor da criança com Transtorno do Espectro Autista. Buscar incluir as 
crianças autistas nas redes de ensino comum, onde se reflete uma realidade da qual existem poucas crianças 
incluídas. Tendo-se noção que uma criança autista e um indivíduo não comunicativo, incapaz de demonstrar 
afeto na sua totalidade, isolado, onde não correspondem as observações realizadas. Mostrar o papel da inter-
venção educacional precoce e intensiva pode trazer benefícios para a criança e para a família no desenvolver 
comportamental, nas habilidades comunicativas, visuais e motoras dependendo das necessidades da criança 
com espectro autista. A assistência por esses profissionais deve informar a necessidade de trabalhar o de-
senvolvimento motor, dando suporte emocional e físico com os mesmos. Nesse seguimento, compreender 
como as crianças com espectro autista interagem com as pessoas, saber a importância da formação e capa-
citação para que possibilite e crie um ambiente propício para desenvolver as habilidades e estimular as limi-
tações que as crianças com autismo possui. Desse modo, dialogar sobre o papel educacional para melhorias 
nas escolas havendo uma adequação do ambiente para o desenvolvimento psíquico e motor dessas crianças. 
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INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA NA REDE PÚBLICA 
EM SANTARÉM-PA

Quézia Fragoso Xabregas1

Ana Selma Martins Teixeira²

  As crianças contemporâneas vivem em contato direto com recursos tecnológicos. Por isso, atualmente há 
grande preocupação em relação ao modo de ensinar e aprender utilizando as novas tecnologias. A partir 
da experiência vivida como técnica pedagógica na Secretaria Municipal de Educação (SEMED) durante 
uma década, coordenadora de instituições municipais de Educação Infantil e professora efetiva de crianças 
pequenas, houve a necessidade de realizar no Mestrado em Educação, um estudo sobre a inclusão digital na 
Educação Infantil. O lócus foi a Escola Municipal de Ens. Fund. Irmã Leodegard Gausepohl, localizada no 
Bairro do Uruará em Santarém-PA. Nesse bairro periférico vive a clientela da escola, ou seja, 626 alunos 
que estão na Educação Infantil e nos Anos iniciais do Ensino Fundamental na referida escola. Oriundos de 
comunidades ribeirinhas, do planalto, povos da floresta, pescadores e trabalhadores informais, a maioria não 
têm acesso as novas tecnologias digitais. Assim, a pesquisa teve como um dos objetivos promover a inclusão 
digital das crianças de 5 anos de idade da Educação Infantil, por meio do Programa Um Computador por 
Aluno (PROUCA) do governo federal, pois a resolução/FNDE/CD/nº 17 de 10 de Junho de 2010, orienta 
à aquisição de computadores portáteis novos, com conteúdos pedagógicos, destinados ao desenvolvimento 
dos processos de ensino-aprendizagem nas redes públicas da Educação Básica. Também, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil(DCNEI,2009, p.27) afirmam que durante as construções 
das práticas pedagógicas o currículo precisa garantir experiências que “possibilitem a utilização de 
gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.” 
Da mesma forma, o Conselho Municipal de Educação - CME de Santarém-PA, através da Resolução de Nº 
10 de 17/12/10, determina no Cap. V nos Art.28 e 29 espaços adequados como as salas de informática nas 
escolas. E a Proposta Pedagógica Municipal(2012) para esta faixa etária, destaca a necessidade em promover 
o desenvolvimento integral da criança, inclusive o científico e tecnológico. Estes documentos destacam 
também, que os professores como mediadores desse desenvolvimento, devem receber a formação necessária 
para sua atuação com as crianças da primeira etapa da Educação Básica. Após essas constatações, realizou-se 
a Pesquisa Colaborativa, modalidade da pesquisa ação e alcançou-se o objetivo proposto pelo estudo, pois 
as crianças foram incluídas digitalmente por meio da inserção do laptop do PROUCA nessa etapa de ensino 
na  escola onde ocorreu o estudo, assim como suas professoras,  que receberam a formação adequada para 
incluírem na sua prática pedagógica o uso das novas tecnologias no ensino das crianças da Educação Infantil. 
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INSTITUIÇÕES DE CUIDADO: FAMÍLIA MONOPARENTAL FEMININA

Lorenna de Lima Batista Conceição1

Lívia Cristinne Arrelias Costa2

Nelly Mara Vinhote Marinho3

Na família monoparental feminina a mulher é tida como sendo a chefe e provedora de sua família, onde esta 
assume responsabilidades da casa, dos filhos e do trabalho. A monoparentalidade feminina, afirma que a 
mulher é responsável pela tomada de importantes decisões, que irão impactar e afetar não apenas a sua vida, 
mas também a vida de seus filhos. Os planos de vida, escolhas e orientações relacionadas ao lar e à vida dos 
filhos passam pela sua supervisão e cuidado. Os seres humanos têm em seu interior o sentimento da obrigação 
subjetiva de cuidar do seu próximo de forma a aconselhá-lo e conduzi-lo sempre ao melhor caminho. O ob-
jetivo deste estudo é discutir os aspectos das famílias monoparentais femininas como das novas constituições 
familiares da contemporaneidade e como instituição de cuidado. A pesquisa realizada foi de cunho bibliográ-
fico, através das bases de dados científicos: Scielo, Pepsic, Google Acadêmico e livro impresso relacionado 
ao tema. De acordo com os dados obtidos foi possível ter melhor compreensão de como se constitui essa 
configuração familiar, também reconhecer os processos históricos que contribuíram para o surgimento dessa 
instituição familiar e as características necessárias para se configurar uma família monoparental feminina, 
dentre alguns fatores: à morte do cônjuge, divórcio, abandono do parceiro na gestação, ou quando a chefe 
da família opta pela adoção ou inseminação artificial. Com o passar dos anos, muitos valores relacionados 
ao conceito de família foram incorporados às instituições de cuidado, a partir de mudanças, tais como: a 
conquista feminina no mercado de trabalho, libertação da mulher sob o domínio do homem e as relações ho-
moafetivas fizeram com que surgissem novos conceitos e modelos de configuração familiar, que juntamente 
com os seus filhos reformulam a estrutura familiar e são consideradas como famílias. Trata-se de uma nova 
definição que amplia o conceito de família e se difere do modelo tradicional (família nuclear – pai, mãe e 
filhos). E a partir desse novo prisma, surgem novas demandas voltadas para a área da psicologia, buscando 
acolhimento e ajuda, a fim de diminuir a desigualdade dos papéis relacionados ao gênero. Portanto, pode-se 
concluir que esse modelo de família está cada vez mais frequente e comum nos dias de hoje. Ela não é um 
fenômeno novo, sempre existiu, porém se tratando da família monoparental feminina se tornou mais visível 
a partir do momento em que a mulher assume o seu papel na sociedade, buscando cada vez mais a igualdade 
de gênero, sua autonomia e libertação sexual, bem como, a escolha de exercer o papel de chefe de sua família.
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INTERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA- LIGA ACADÊMICA DE QUÍ-
MICA DO OESTE DO PARÁ (LIQ)
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Andréia Freire Palma3

Pollyane Gomes Corrêa4

Introdução: A Liga Acadêmica de Química do Oeste do Pará - LIQ é uma entidade apartidária, sem fins lucra-
tivos, com duração ilimitada. Foi fundada e é coordenada pelas docentes Andréia Freire Palma e Pollyane Go-
mes Corrêa, conta com a participação dos acadêmicos do Curso de Farmácia do Instituto Esperança de Ensino 
Superior (IESPES). Sua atuação é voltada para a difusão de conhecimentos inerentes a química do profissional 
farmacêutico, através de palestras, aulas práticas, seminários e possíveis eventos da área da química relaciona-
das ao âmbito farmacêutico. Referencial teórico: O chamado enfoque construtivista tem como ideia básica que 
aprender e ensinar, longe de serem meros processos de repetição e acumulação de conhecimentos, se encarre-
gam de transformar a mente de quem aprende, que tem por dever reconstruir em nível pessoal os produtos e 
processos culturais com o fim de apropriar-se deles. Objetivo: Promover atividades didáticas nas formas de se-
minários, procedimentos práticos e palestras com membros participantes da liga e estudantes do ensino médio. 
Metodologia: São desenvolvidas aulas expositivas e dialogadas na busca de socializar os conhecimentos ine-
rentes ao ensino da Química. Aliada as aulas teóricas estão as atividades experimentais de química que visam a 
interação entre teoria e prática. A soma dessas atividades são denominadas ações, e estas podem acontecer em 
diversos lugares como escolas, parques, espaços culturais entre outros. Resultados: Os resultados foram signi-
ficativos no que tange o processo de ensino-aprendizagem da disciplina de química, já que muitos experimen-
tos são realizados, o que certamente facilita o aprendizado dos discentes, além disso, as intervenções realizadas 
pelos membros da liga, sempre são atrativas, o que estimula a interação dos estudantes. Conclusão: As ativi-
dades didáticas contribuem significativamente para o ensino de química despertando o interesse dos alunos do 
ensino médio pela disciplina e possibilitando a melhoria da qualidade na educação básica, além de contribuir 
positivamente para o desenvolvimento e aprendizagem dos acadêmicos, pois, aprimoram seus conhecimentos 
ao estudarem para proferirem palestras dos conhecimentos químicos e praticarem o atendimento ao público.
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INTERDISCIPLINARIDADE NO AMBIENTE HOSPITALAR

Kemyla Karem Cardoso Assunção1
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No atendimento hospitalar é necessária uma visão do paciente em sua totalidade, não apenas o aspecto físico 
como geralmente é o motivo de sua internação, mas é relevante o cuidado do aspecto biopsicossocial, com 
isso fez-se necessário a construção deste trabalho que teve como objetivo mostrar a importância da interdis-
ciplinaridade no ambiente hospitalar. É importante a presença de diferentes saberes para que possa refletir e 
compreender o sujeito e o seu ambiente tendo como base os determinantes e condicionantes do processo saú-
de-doença, com isso a interdisciplinaridade vem ser uma condição necessária para a resolução de questões na 
área da saúde, uma vez que a mesma tem a capacidade de ampliar e integrar os profissionais em suas práticas, 
permitindo ações colaborativas e efetivas. (CARPES et al., 2012). A interdisciplinaridade resulta em melhores 
relações de trabalho entre profissionais e entre estes e o paciente e seus familiares, fazendo com que o profis-
sional esteja mais próximo das reais necessidades do paciente, o que contribui para uma melhor qualidade na 
assistência, isso resulta em uma nova forma de organização do trabalho, fortalecendo o vínculo, o acolhimento, 
o acesso e a efetivação do Sistema Único de Saúde (CAMPOS; MATOS; PIRES, 2009). A interdisciplinarida-
de também possibilita ao paciente um maior poder de decisão do processo saúde-doença, favorecendo a cria-
ção de condições para a autonomia dos pacientes, é uma abordagem com visão multidimensional do sujeito, 
observando seu aspecto individual, cultural, histórico e social, fazendo com que as relações construídas nessa 
perspectiva sejam capazes de minimizar ou até mesmo superar problemas e conflitos usuais na organização e 
na prestação da assistência, resultando em satisfação para profissionais e usuários (CAMPOS; MATOS; PI-
RES, 2009). Assim, percebe-se a necessidade de continua prática da interdisciplinaridade no ambiente hospi-
talar, o que resulta em uma melhor assistência para o paciente que passa a ser cuidado em sua totalidade e não 
mais de forma fragmentada, possibilita ao paciente o poder de participar de decisões de questões de sua saúde, 
promove também uma maior integração entre as diferentes profissões para a discussão e resolução de casos 
clínicos, resultando em mais comunicação entre a equipe e melhores resultados para o tratamento do paciente. 
Com isso a interdisciplinaridade em ambiente hospitalar traz grandes avanços para o cuidado com o paciente.
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INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NA SAÚDE DO TRABALHADOR

Ana Cristina Sousa1

Andressa Cristina Costa Da Silva1

Glaucia Maria Rodrigues Pereira1

Patricia Barbosa Ferrarini1

Samara Socorro Campelo De Freitas1

Silvia Frare1

Elidiane Moreira Kono2 

INTRODUÇÃO: O fisioterapeuta é um profissional na área da saúde que tem a formação acadêmica vol-
tada para a prevenção e reabilitação em níveis de atenção à saúde do indivíduo como um todo. É muito 
importante o fisioterapeuta acompanhar as condições de saúde dos trabalhadores para prevenir e tratar dis-
funções que possam comprometer o desempenho de cada colaborador da empresa. A saúde do trabalhador 
está diretamente relacionada ao acompanhamento periódico de seu estado geral e à promoção de ativida-
des que visam prevenir riscos à saúde em seu ambiente de trabalho, principalmente em relação a ergono-
mia, que através da ginastica laboral tem por objetivo proporcionar uma melhora na qualidade de vida dos 
trabalhadores. REFERENCIAL TEÓRICO: Considera-se que a ginástica laboral é um programa de qua-
lidade de vida e de promoção do lazer, mesmo sendo realizada pelos trabalhadores durante a jornada de 
trabalho. A ginástica laboral são exercícios diários que visam normalizar capacidades e funções corporais 
para o desenvolvimento do trabalho, prevenindo doenças ocupacionais e diminuindo a possibilidade de com-
prometimento da integridade do corpo (Burgos, 2015). OBJETIVO GERAL: Promover a cinesioterapia 
aos docentes da Escola Municipal Rotary. METODOLOGIA: O projeto foi de caráter explicativo, descri-
tivo e de campo, realizado através de visitas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rotary, situada 
na rua Icoaracy Nunes, município de Santarém-Pará. A população alvo do projeto foram os colaboradores 
da referida instituição de Ensino, que trabalham pelo turno vespertino. Foi aplicado um protocolo de in-
tervenção fisioterapêutica, com duração de 3 meses, as atividades foram realizadas duas vezes na semana. 
A ginastica laboral consistia em exercícios de auto alongamento com a duração de 30 minutos, com orien-
tação das acadêmicas e supervisão da orientadora do projeto. RESULTADO: Foram comprovados efeitos 
positivos através de relatos e questionários, que os docentes obtiveram diminuição das dores articulares e se 
sentiram mais dispostos para as execuções das tarefas laborais, assim reduzindo o afastamento por doenças 
ocupacionais. Esses resultados contribuíram para motivar os docentes a participarem das atividades. CON-
CLUSÃO: Foi possível verificar que o projeto obteve êxito e os colaboradores tiveram resultados positi-
vos, na melhora de dores musculares, condicionamento físico e qualidade de vida no ambiente de trabalho. 

Palavras-chave: Fisioterapia, Saúde do Trabalhador, ginastica laboral. 
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INTERVENÇÃO NOVEMBRO AZUL: EM BUSCA DE UMA SENSIBILIZAÇÃO EM USUÁRIOS 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CARANAZAL, SOBRE A IMPORTÂNCIA 

EM REALIZAR O EXAME DO CÂNCER DE PRÓSTATA

Aline Ribeiro Lima1

Inglith Rodrigues de Lima²
Leonardo de Arruda Ferreira³

Fernanda Tabita Zeidan da Costa4

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o Câncer de próstata é o que acarreta mais óbitos na popu-
lação masculina. Cestari e Zago (2005) contribuem afirmando que, para prevenir o câncer a população deve 
ser informada sobre os comportamentos de risco, os sinais de alerta e a frequência da prevenção. Dessa ma-
neira foi realizado uma intervenção na Unidade Básica de Saúde, com os usuários do sexo masculino, sobre 
a importância da prevenção do câncer de próstata. A programação contou com a participação de toda equipe 
de saúde, como médicos, enfermeiros, agente comunitários de saúde e estagiários de psicologia, havendo a 
participação de cinquenta pessoas do sexo masculino. Foi oferecido pela equipe da UBS diversos serviços 
específicos para cuidados com a saúde, bem como, teste de glicemia, medição de pressão arterial e serviços de 
beleza, como corte de cabelo e barba, sendo distribuídos fichas de encaminhamento para exame preventivo. 
A programação foi dividida em dois ambientes, sendo o primeiro para a recepção dos usuários, e o segundo 
onde ocorria as diversas atividades, dentre estas, foi realizada pelos acadêmicos de psicologia uma roda de 
conversa, a qual foi instigado sobre as razões em realizar o exame de próstata, bem como uma escuta coleti-
va acerca dos sentimentos que envolvem as dificuldades em se fazer o exame. O estudo é classificado como 
qualitativo, de abordagem descritiva. Foi utilizado apenas materiais para a realização de dinâmicas, sendo 
denominada a “caixinha da surpresa”, visando a sensibilização dos usuários acerca dos possíveis resultados 
do exame, podendo ser tidos como surpresas para estes. Como resultados foi possível perceber a participa-
ção dos usuários da UBS, visto que, houveram muitas falas por parte destes, e muitas dúvidas em relação ao 
exame em si, em como era feito e quais as diferenças do exame de sangue (PCA) e o Toque Retal. O médico 
residente da Unidade Básica também contribuiu com as falas tidas anteriormente pelos acadêmicos, sobre 
a importância do cuidado masculino para com a saúde destes. Foi notório perceber a maior procura por 
informações sobre questões voltadas à saúde, por parte da população masculina, chamando assim atenção 
da equipe multidisciplinar.  Contudo ainda é possível perceber a dificuldade e receios existentes por parte 
dos homens em fazer o exame preventivo, e é necessário que haja uma discussão mais ampliada acerca 
dos sentimentos que envolvem essas preocupações, visto que ainda é pouco discutido por essa população. 

Palavras-chave: Câncer, prevenção, diagnóstico, saúde e homens.

Órgão-Financiador: Fundação Esperança. 
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INTERVENÇÃO PSICOLOGIA ESCOLAR: PROGRAMAÇÃO DE UM SÁBADO LETIVO, UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Aline Ribeiro Lima1

Inglith Rodrigues de Lima¹
Nilce da Silva Baltazar¹

Izabelle Lopes²

O estágio escolar como parte da grade curricular do curso de psicologia busca inserir o acadêmico no 
ambiente escolar, visando gerar nestes o conhecimento de base profissional. A Psicologia Escolar tem se 
consolidado como uma área de produção de conhecimentos, pesquisa e intervenção de psicólogos nos 
contextos educativos (CARVALHO; MARINHO-ARAUJO, 2010). Dessa forma foi realizado uma inter-
venção com alunos da escola Estadual Madre Imaculada, tendo como participantes os alunos do 2º e 3º 
ano. A programação se deu através de uma Gincana, que teve como fundamentação o esclarecimento de 
alguns temas mencionados pelos estagiários de psicologia em sala de aula. Ao todo compareceram 20 
alunos do 3º ano e 10 do 2º ano, a programação incluiu diversas atividades, relacionadas a temáticas 
solicitadas pelos alunos, através dos resultados obtidos pelos questionários aplicados em sala de aula. 
Os recursos utilizados foram mesas, caixa de som amplificada, microfone e materiais esportivos, após a 
organização os alunos foram orientados pelos acadêmicos sobre a realização das atividades. No segundo 
momento os alunos foram divididos em três grupos, sendo que cada aluno recebeu fitas e balões com 
cores diferenciadas (azul, verde e amarelo) que identificaria seus devidos grupos escolhidos aleatoria-
mente, misturando os alunos das duas turmas. Foi feito o sorteio para a escolha do tema que cada equipe 
representaria, os temas abordados foram: Drogas, Bullying e Violência. Foi explicado aos alunos como 
ocorreria as atividades durante a gincana. Em seguida foi dado o comando das atividades, cada grupo teve 
o apoio de um estagiário como orientador na realização das atividades propostas. A gincana iniciou com 
um grito de guerra elaborado pelos grupos de acordo com os temas sorteados. Como parte da proposta 
foi solicitado aos alunos uma dramatização que demonstrasse o entendimento dos mesmos em relação 
aos temas (drogas, bullying e violência), adquiridos durante seu trajeto de vida. Posteriormente, foi feito 
um jogo de perguntas e respostas relacionadas aos temas, objetivando instigar deles o entendimento sobre 
as temáticas abordadas. Finalizando a programação com partidas de futsal na quadra, com estagiários e 
alunos. As equipes foram gratificadas pela participação com chocolates, como forma simbólica de prê-
mio.  Diante do evento, notou-se a participação de todos, bem como interesse na realização das ativida-
des, desempenho, companheirismo e liderança. Além do conhecimento que os alunos possuíam diante dos 
temas colocados em evidência, sendo esses temas considerados pelos alunos como demandas da escola. 

Palavras-Chave: Psicologia escolar, Alunos, Conhecimento. 
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INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL HEPATOPROTETOR DA ALGA DO GENÊRO SPIROGYRA 
NA MALÁRIA GRAVE EM CAMUDONDOS BALB/C INFECTADOS PELO PLASMODIUM BER-

GUEI

Maria Jaqueline da Silva Portela1

Sandy Kathellen Mendes dos Santos 1

Adriano Bentes Tenório1

Alexsandra da Silva Ferreira 1

Juarez de Souza 2

Introdução: A malária é uma das mais importantes doenças parasitárias no mundo. Cerca de 40% da popula-
ção mundial está exposta à infecção, sendo a maioria residente em regiões tropicais e subtropicais. Anualmen-
te, de 300 a 500 milhões de casos são diagnosticados nessas regiões, dos quais 1,5 a 2,7 milhões resultam em 
óbitos. A maior incidência de casos de malária ocorre no continente africano, o qual é responsável por mais de 
80% das infecções no mundo. Referencial teórico: Algumas hemácias infectadas se aderem à microvasculatu-
ra do fígado e outros órgãos fazendo com que se tenha uma redução no fluxo sanguíneo, infiltração de células 
inflamatórias e liberação de mediadores pró-inflamatórios, causando alterações tissulares que caracterizam as 
formas grave da doença. Objetivo: Investigar a ação hepatoprotetora do extrato da Spirogyra sobre a compli-
cação hepática grave. Metodologia: Foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem Balb/C entre 21 a 30 
g, provenientes do biotério do Laboratório de Farmacologia do Instituto Esperança de Ensino Superior (IES-
PES). Grupos Experimentais: Mal (n=10), animais infectados pelo P. berghei através de um inoculo contendo 
106 hemácias parasitadas e que não sofreram tratamento. Grupo Mal+Spirogyra (n=10), Mal+Artemisinina 
(n=10) que sofreram tratamento com extrato e droga padrão respectivamente. Grupo Controle (n=10), que 
não recebeu tratamento. No 5° dia de infecção, foi iniciado o tratamento do Grupo Mal+Spirogyra e Grupo 
Artemisinina, o tratamento persistiu por 10 dias, sendo administrada a dose 200mg/Kg e 50mg/Kg. No 15° dia 
de infecção os animais foram sacrificados. Resultados e discussão: Os resultados obtidos foram AST, Contro-
le (189,3±13,46U/L), Mal (490,1±25,27U/L), Mal+Artemisinina (80,89±7,939U/L), Mal+Spirogyra(350,7± 
14,49/L). ALT, Controle (51,07±4,726U/L), Mal (774,4±16,24U/L), Mal+Artemisinina (34,38±4,190U/L), 
Mal+Spirogyra (86,64± 6,616/L) sendo que o nível de significância foi de p<0,0001 representa que houve uma 
diminuição significativa da enzima AST do grupo Mal+Unxia em comparação aos valores obtidos nos animais 
do grupo Mal, também houve uma redução significativa da enzima ALT do grupo Mal+Artemisina e Mal+S-
pirogyra em comparação aos valores obtidos nos animais do grupo Mal. Conclusão: Portanto, a partir dos re-
sultados a alga do gênero Spirogyra apresenta  função hepatoprotetora no controle da malária. A diminuição da 
concentração sérica de ALT é melhor indicadora para avaliação da integridade celular do fígado que a de AST, 
pois a mesma está presente em maiores quantidades no fígado, sendo mais específica para este tipo de lesão. 

Palavra-chave: Spirogyra, Plasmodium berghei e Malária.
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LIDERANÇA FEMININA: UM ESTUDO COM CINCO MULHERES DE DESTAQUE NA ÁREA 
EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PARÁ

Ana Lucila Cunha Baptista1

Carla Simone Siqueira de Oliveira¹
Daniela Batista Neves¹

Iracy Leane Batista²

Romilda da Silva Uchôa³

O crescimento da presença das mulheres no mercado atual tem contribuído para que cada vez mais conquis-
tem seu espaço na sociedade, inclusive nos cargos de liderança das mais variadas organizações. Para Albertini 
(2016,) dados de uma pesquisa realizada pela International Business Report (IBR) - Women in Busines apon-
tam que do ano de 2015 houve um considerável aumento do número de mulheres em cargos de liderança no 
Brasil e que também houve queda de 57% para 53% percentuais no volume de empresas no país sem mulheres 
em cargos de liderança. Diante do exposto, buscou-se nesse estudo como objetivo geral, detectar as estraté-
gias adotadas pela liderança feminina frente à organização sob a visão de cinco mulheres de destaque na área 
empresarial no município de Santarém-Pará. Foi realizada uma pesquisa de campo junto às cinco mulheres de 
destaque escolhidas aleatoriamente e através de questionário de cunho quantitativo e qualitativo. Constatou-
-se que 80% das participantes atuam há mais de 10 anos no mercado de trabalho, sendo que 20% estão entre 
1 a 5 anos; e que 100% das informantes consideram que para uma líder obter sucesso deve-se adotar o estilo 
de liderança democrática a qual promove a participação da equipe nas tomadas de decisão. Em relação aos 
desafios da liderança feminina ao exercer cargos de liderança, verificou-se que as maiores barreiras são o pre-
conceito por serem mulheres, além de dificuldades com a conciliação do trabalho com a família, porém, diante 
destas situações percebeu-se que as pesquisadas utilizam várias estratégias para quebrar esses paradigmas bem 
como ter disposição, compromisso, confiança em si mesma, ser comunicativa, saber ouvir, tratar todos com 
igualdade, transmitir conhecimento e nunca desanimar, capacitar-se sempre aplicando as melhores práticas 
de direção, pois é importante ter profissionais que entendam e solucionem as necessidades da empresa e dos 
clientes. Diante da pesquisa realizada, conclui-se que as mulheres possuem muito atributos, suas estratégias 
contribuem para o sucesso das organizações, provando que são tão capazes quanto os homens e que os pa-
radigmas devem ser quebrados, pois liderança não se avalia pelo gênero e sim pelo comportamento do líder.

Palavras-chave: Estratégias, liderança, mulheres.
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LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL: A SATISFAÇÃO DO CLIENTE NO PÓS-VENDA

Reuri Feitosa,1

Raul Pacheco2

Ana Betânia Ferreira Araújo3

A logística reversa de pós-venda é responsável pelo planejamento, operação e controle do fluxo físico e das 
informações logísticas correspondentes aos bens de consumo, sem uso ou com pouco uso, que por diferentes 
motivos retornam pelos elos da cadeia de distribuição direta. O destino dos mesmos, segundo Leite (2003), 
está gerando fortes preocupações por parte das empresas, governo e sociedade, visto que a questão dos impac-
tos ambientais é um fator de extrema importância que afeta o equilíbrio ecológico. Assim, as empresas bus-
cam, através da logística reversa de pós-venda, a fidelização dos clientes, logo o bom atendimento ao cliente é 
mais que um diferencial, é uma necessidade básica em qualquer negócio. Atender bem extrapola as premissas 
da boa educação: é ter sensibilidade, entendimento e técnica para transmitir ao cliente as informações que ele 
precisa saber para se decidir sobre uma compra, agregar valor ao produto e alavancar a imagem e a marca 
empresarial. A preservação de uma marca é de suma importância, para isso não há fórmulas prontas, mas in-
vestimentos constantes em tecnologia e profissionais capacitados que busquem sempre a melhoria constante 
para manter-se sempre próximo dos clientes e apresentar soluções focadas aos seus negócios. Neste contexto, 
o presente resumo tem como objetivo analisar as características do processo de logística reversa de pós-venda 
no Brasil, enfatizando uma boa relação com cliente, que é um fator primordial no mundo dos negócios no mer-
cado atual. É através da conservação e fidelização dos clientes que as empresas podem minimizar a dependên-
cia de estar continuamente conquistando novos clientes, numa frenética luta com um número cada vez maior 
de concorrente. Dessa forma, as empresas devem se preocupar com todo o processo de venda e pós venda 
saúde financeira, encantamento, fidelização e manutenção do cliente, pois são eles que mantêm as empresas 
“vivas” é indispensavelmente todo o trabalho organizacional antes, durante e depois da venda.  É preciso ter 
em mente que o processo de comercialização de um produto não acaba no momento de sua entrega, mas que, 
por vários motivos, este produto pode apresentar problemas e se fará necessário o retorno do mesmo para o 
fornecedor. Ponto crucial este, pois, qualquer inabilidade operacional nesta etapa, pode provocar a perda de 
todo o trabalho construído e efetuado pelas atividades de comercialização, ocasionando a perda do cliente 
e, mais preocupante, podendo comprometer a rentabilidade futura da empresa. Sendo assim, a satisfação do 
cliente é primordial, ao sucesso da empresa no futuro, valorização da marca e referência no mercado. Sem 
deixar de ressaltar, também, que ela certamente terá facilidade na conquista de novos clientes e uma vantagem 
competitiva em relação as suas concorrentes.

Palavras chave: Logística. Logística Reversa.  Pós-venda.
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LESÕES ORAIS CANCERIZÁVEIS – REVISÃO DE LITERATURA

Bruno Mota de Souza 1 
Verena Pereira Maia Miranda²

O câncer de boca ocupa uma posição de destaque entre os tumores malignos relatados na literatura, devido sua 
alta incidência. As informações dos registros hospitalares brasileiros mostram que a maioria dos indivíduos 
com câncer bucal chega aos hospitais em estágio avançado da doença, o que resulta em tratamentos longos e 
prognósticos desfavoráveis. O diagnóstico precoce do câncer bucal é feito pelo cirurgião-dentista, e depende 
do conhecimento do mesmo sobre os fatores de risco para o câncer bucal, bem como sobre as lesões orais 
com potencial de malignização, ou lesões orais cancerizáveis. As lesões orais cancerizáveis são alterações 
que indicam maior risco de transformação maligna em uma região. Sua presença pode ocasionalmente prece-
der o desenvolvimento de uma neoplasia maligna. Dentre as lesões orais cancerizáveis, as mais comumente 
encontradas segundo a literatura são: leucoplasia, eritroplasia, líquen plano e queilite actínica. É de suma 
importância que a tanto os cirurgiões-dentistas quanto a população tenham conhecimento sobre lesões bucais 
que podem evoluir para o câncer. Este trabalho tem como objetivo realizar uma revisão da literatura em livros 
e periódicos acerca das lesões orais cancerizáveis, bem como apresentar conceitos e principais características 
clínicas dessas lesões, com o propósito de informar cirurgiões-dentistas e a população sobre a importância do 
diagnóstico precoce do câncer bucal.
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LUTO: AS CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA AMPUTAÇÃO DE MEMBROS DECORREN-
TE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Geniely Lourenço Almeida1

Suelen Medeiros Faraco²
Nizianne Andrade Picanço²

Habia Santos de Melo²
Irani Lauer Lellis²

Luto caracteriza-se por um sentimento de tristeza profunda ocasionada comumente pela perda de um ente 
querido, porém, a perda de um membro do corpo também gera luto e consequentemente contribui para o 
desenvolvimento de patologias, como a depressão. O presente estudo teve como objetivo geral, investigar 
por meio de um levantamento bibliográfico as consequências psicossociais no processo de luto das pessoas 
que perderam membros do corpo em acidentes de trânsito. Ao que se refere aos objetivos específicos, bus-
cou-se compreender os aspectos psicossociais resultantes da perda de um membro do corpo em acidentes de 
trânsito, identificar quais as interferências nos aspectos da autoimagem e suas consequências na autoestima 
do indivíduo que perde o membro do corpo e verificar as implicações da vivência do processo de luto das 
pessoas que perderam membros do corpo em acidentes de trânsito. Tendo como metodologia, uma pesqui-
sa de referencial teórico, na qual se utilizou como recursos para coleta de dados, livros, revistas e artigos 
científicos disponíveis nas principais bases de dados desta temática como: BSV PSC, SCIELO, LILACS e 
em sites de instituições de pesquisas especializadas em luto. Constatou-se que dentre os principais aspectos 
psicossociais identificados, têm-se o sentimento de inferioridade, na qual a pessoa ao perder algum membro 
do corpo sofre alterações psicológicas, que resultam em interferências na autoimagem do indivíduo, de forma 
a descaracterizar a aparência física, ocasionando sentimento de inferioridade em relação aos outros. Verifi-
cou-se que no processo de luto ocorrem variações na forma de lidar com a nova situação que se apresenta o 
que depende em muito da singularidade de cada indivíduo, envolvendo diversos sentimentos que precisam 
ser vividos frente à perda até a elaboração deste luto. Neste sentido, conclui-se que ao vivenciar a perda de 
um membro do corpo o indivíduo esta propício a desenvolver uma série de consequências psicológicas que 
dificultam ainda mais a sua adequação a nova circunstância. Deste modo, cabe aos profissionais da área 
da saúde auxiliar no processo de reabilitação, especificamente os profissionais da psicologia, pois são estes 
que poderão contribuir com a saúde emocional da vítima, para a minimização dos impactos das doenças 
de cunho psicológico adquirido como consequência do trauma, assim como, ajudar na elaboração do luto 
referente à perda do membro e contribuir para a reestruturação de seu cotidiano com objetivo de desenvol-
ver estratégias que proporcionem uma qualidade de vida dentro das condições apresentadas pelo paciente.

Palavras-chave: luto, amputação, consequências psicossociais. 
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MAPEAMENTO LITERÁRIO DAS PRODUÇÕES EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS NA 
CIDADE DE SANTARÉM/PA

                                     

                                                       

    Kellen Maria Garcia de Sousa¹                                                                                          
Jonathan Rafael Cardo Guimarães²                                                                                                        

Prof. Thaisy Bentes de Souza³                                                                                                      

No âmbito de um projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste do Pará está sendo realizado o ma-
peamento das produções culturais em Línguas de Sinais dos surdos e produções adaptadas e/ou voltadas para 
surdos traduzidas para a Libras. O objetivo é catalogar, descrever e analisar tais produções para que poste-
riormente possam ser comparadas e categorizadas endossando as estatísticas nacionais a esse respeito. Desse 
modo, o mapeamento trará informações necessárias para diversas pesquisas a respeito da cultura e da literatura 
surda na cidade. A pesquisa pretende ser ampliada para toda a região oeste do Pará. Dentre os pontos cataloga-
dos até o momento estão: a) Produções Editoriais, midiáticas e artísticas; b) Produções com circulação livre na 
internet; c) Produção acadêmica dos cursos de graduação de instituições de ensino superior pública e privadas; 
d) Produções informais. É uma pesquisa de campo, quanti-quali, com aplicação de questionários estruturados 
nas instituições de educação básica, ensino superior, associação de surdos e de intérpretes. Como produto 
parcial do mapeamento tem-se as seguintes informações: Não há produção dirigida, produzida e/ou criada por 
surdos em Língua de sinais; existem produções em vídeos com a colaboração de surdos, uma organizada pela 
UFOPA, e outro pela Associação de Surdos, as demais produções são realizadas por ouvintes, principalmente, 
no âmbito das instituições de ensino superior; há diversos eventos educacionais para surdos promovidos, prin-
cipalmente, por escolas de educação básica; evento cultural bilíngue foi encontrado apenas um sarau realizado 
desde 2015 pela UFOPA. Com as informações constata-se que os surdos ainda não estão atentos a produção 
e divulgação de sua cultura e literatura, no entanto, não quer dizer que não reflitam sobre, mas porque não há 
apoio para tais produções, com exceção da UFOPA, nada vem sendo elaborado para que os sujeitos surdos 
divulguem sua cultura e sejam valorizados pela diversidade e diferença que a compreensão visual trás. 

Palavras-chave: Produção Cultural; Língua de Sinais; Educação de Surdos.1
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MEDICALIZAÇÃO E BIOMEDICALIZAÇÃO DO CORPO FEMININO: UMA ANÁLISE SÓCIO-
-ANTROPOLÓGICA DOS SIGNIFICADOS NA LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL 

SOBRE DISFUNÇÃO SEXUAL FEMININA 

Pamela Suelen de Oliveira Reis1 
André Luiz Machado das Neves2

Klaudia Yared Sadala3

Entende-se por disfunção sexual, no vocabulário biomédico, situações em que os componentes orgânicos da 
resposta sexual “normal” apresentam alguma alteração sendo por uma causa orgânica ou psicossocial. A me-
dicalização é o processo pelo qual problemas não médicos tornam-se tratados e definidos como problemas 
médicos, geralmente em tornos de doenças, transtornos, disfunções, síndromes, e já a biomedicalização tem 
sido usada para realçar a expansão e reconfiguração dos processos de medicalização impulsionados pelas 
inovações tecnológicas da biomedicina. Tem-se voltado o olhar biomédico e tecnológico no reconhecimento 
da “importância” da saúde sexual para a longevidade das relações afetivas, e como parte da saúde global e 
bem-estar do indivíduo. Objetivou-se, portanto, analisar os significados nas evidências científicas disponí-
veis das disfunções sexuais femininas na perspectiva da ginecologia, psiquiatria, fisioterapia e psicologia e, 
especificamente promover uma reflexão crítica acerca dos significados evidenciados na literatura e identi-
ficar subsídios para novos estudos que possibilitem o desenvolvimento de um novo pensar e agir no campo 
das disfunções sexuais femininas. Utilizou-se da abordagem qualitativa a partir da perspectiva sócio antro-
pológica, através de uma revisão integrativa de literatura seguindo os seis passos metodológicos propostos 
por Ganong. Foram encontrados na BVS 1.292 textos e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
17 artigos foram selecionados para análise. Destes, 15 artigos encontravam-se em inglês e dois artigos em 
português. Conclui-se que a maioria da produção se encontrou na discussão médica. A disfunção sexual, se 
caracterizou na maioria das produções como um “apêndice” de outras patologias, na qual sem essas patolo-
gias não é possível sustentar a materialidade das disfunções sexuais femininas. As disfunções sexuais femi-
ninas se articulam com o conceito de medicalização e biomedicalização. Seria mesmo possível pensar numa 
disfunção sexual, ou se faz necessário repensar essa ideia de que a ausência do prazer sexual ou da libido se 
dá em detrimento às questões relacionais de gênero ou de novas experiências na vida e, portanto, a literatura 
biomédica encontra-se tão focada num corpo mecanicista, universal e produtivo que invisibiliza às relações 
sociais e experiências subjetivas. Será que o corpo em sua plasticidade a partir de percurso de desenvolvi-
mento humano não modifica também suas formas de sentir prazer, porém o olhar universalizador e norma-
tizador do corpo e das biotecnologias, tentam enquadrar corpos em um padrão de funcionamento universal 
e quando o corpo subverte esse padrão a saída é a biomedicalização. E afinal, a disfunção sexual feminina 
existe? Ou existe por que criaram?

Palavras-chave: Disfunção sexual feminina; medicalização; biomedicalização.
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METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA

Gabriela Amorim Barreto Alvarenga1

Milene Ribeiro Durante Sena¹
Edna Galvão²

Jofre Jacob²
Silvania Yukiko Lins Takanash³

Introdução: Há um reconhecimento internacional sobre a necessidade de mudança no processo de formação 
de profissionais da área da saúde, diante das dificuldades em corresponder as demandas sociais (BARBA, et. 
al., 2012). Diante desta realidade as Instituições de Ensino Superior (IES) enfrentam desafios para romper 
com ensino tradicional, pautado na transmissão de informações, e voltar-se para uma prática de educação 
libertadora, formando um profissional ativo capaz de intervir em contextos de incertezas e complexidades 
(MITRE, et.al. 2007). Referencial teórico: As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 para a Fisioterapia 
apontam a necessidade de um Projeto Político Pedagógico construído coletivamente e fundamentado na in-
terdisciplinaridade, valorizando dimensões éticas e humanistas, apontando para isso, o desenvolvimento de 
metodologias que ressaltem a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento (BARBA, 
et. al., 2012). As metodologias ativas são embasadas no princípio da autonomia (FREIRE, 2006), fazendo o 
uso da problematização como estratégia de ensino-aprendizagem. Segundo Berbel (1998), a problematização 
permite que o sujeito ao ser inserido no campo real, reflita sobre uma situação concreta, em toda sua comple-
xidade e dinamismo, buscando soluções e transformações a partir de suas ações, a chamada práxis.Objetivo: 
Identificar as principais metodologias de ensino e suas particularidades praticadas na graduação em Fisiotera-
pia no Brasil. Metodologia: A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico nas bases de dados 
Bireme, Pubmed, Scielo e periódicos dos anos 2007 a 2015 usando os descritores: metodologia, aprendizagem 
e fisioterapia, os quais visam analisar os tipos de metodologias empregados no ensino da graduação em Fisio-
terapia no Brasil. Tratou-se de um estudo de revisão de literatura do tipo integrativa. Resultados: Os resultados 
apontam de acordo com a revisão bibliográfica, que se vivencia no Brasil um período de transição com relação 
à utilização das metodologias de ensino-aprendizagem, porém, ainda com predomínio do método tradicional 
sobre as demais estratégias como a metodologia ativa e a metodologia híbrida. Conclusão: Conclui-se que há 
a necessidade de ampliar a investigação científica acerca das metodologias de ensino vigentes no currículo da 
graduação em Fisioterapia no Brasil e suas particularidades.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem, Fisioterapia, Metodologia. 
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METODOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA A DETERMINAÇÃO DE LDL-C

Fagner dos Santos Freires 1

Mara Freires Gonçalves 2

José Olivá Apolinário Segundo 3

Atualmente a doença arterial coronariana (DAC) enquadra-se na lista das principais causas de morte do mun-
do, além de ser um grande problema na saúde pública. O risco de pessoas desenvolverem esta doença está 
diretamente relacionado aos níveis aumentados de colesterol nas lipoproteínas de baixa intensidade (LDL). 
Este trabalho tem o objetivo de descrever as metodologias disponíveis para a determinação da concentração 
plasmática de LDL-C. A concentração de LDL-C se resume em duas formas: o método enzimático direto e 
a estimativa indireta calculada através das fórmulas de Friedewald ou de Martin (recentemente concedida). 
O método direto é caracterizado por sua precisão e exatidão, supera os requisitos de desempenho do NCEP 
(National Cholesterol Education Program), não envolve a determinação dos níveis de triglicerídeos, HDL ou 
VLDL e sim a medição direta do LDL-C. Representa a melhor metodologia de maior acuracidade. A fórmula 
de Friedewald, publicada em 1972, é o mais antigo método indireto para estimar LDL-C. A estimativa é feita 
através de uma fórmula que leva em consideração três variáveis: Colesterol total (CT), Triglicerídeos (TG) e 
concentração de colesterol na HDL (HDL-C), conforme a formula: LDL-C = CT – (HDL-C) – (TG/5). Dentre 
essas variáveis, os TG tem papel decisivo na estimativa, uma vez que é uma variável de elevada variabilidade 
biológica. Pacientes que apresentem concentrações de triglicerídeos dentro das recomendações propostas, ten-
dem a apresentar resultados concordantes de LDL-C. Porém, pessoas que apresentem níveis de TG acima dos 
valores recomendados tendem a apresentar uma estimativa mais imprecisa de LDL-C, requerendo, portanto 
a todos os pacientes, jejum de 12 horas obrigatório para sua estimativa. Além disso, apresenta uma limitação 
de uso relacionada aos TG, pois valores de TG superiores a 400 mg/dL inviabilizam sua estimativa. Por outro 
lado, para os laboratórios de análises clínicas (LACs) é um custo a menos na determinação do perfil lipídico 
dos seus pacientes. Martin e colaboradores, em 2013, apresentaram uma adaptação à fórmula Friedewald, a 
chamada fórmula de Martin. Também classificada como método indireto, é uma proposta nova, pois se aplica 
uma correção que permita minimizar a variabilidade dos TG. Para esta correção, levam-se em consideração 
duas variáveis, os TG e o colesterol não HDL (Não HDL-C), conforme a fórmula: LDL-C = CT – (HDL-D) – 
(TG/x), onde x representa a correção, devendo ela numericamente estar entre 3,1 a 11,9. A grande vantagem 
que a utilização desta fórmula permite é a flexibilização do jejum de 12 horas para a determinação do perfil 
lípídico, o que traz inúmeras vantagens tanto para os LACs como pacientes, além de apresentar valores mais 
acurados quando comparados aos feitos através de Frieldewald. Dessa forma, essa pesquisa resgatou as meto-
dologias disponíveis e recomendadas para a determinação de LDL-C, apresentando características que permi-
tam eleger métodos aos LACs métodos que incrementem uma melhor resolutividade a um suporte laboratorial 
mais fidedigno ao diagnóstico das doenças cardiovasculares. 

Palavras Chave: método direto, método indireto, fórmula.
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MODELO TRADICIONAL DE ENSINO E ENSINO CENTRADO NO (A) ALUNO (A): UM NOVO 
OLHAR METODOLÓGICO

Dayani Oliveira Silva¹
Edilmara Patrícia Rocha²

Entende-se por modelo tradicional de ensino, o conjunto de práticas pedagógicas e institucionais caracteriza-
das por metodologias rígidas e mecanicistas, cujo aprendizado é abarcado principalmente pela via de retenção 
de conhecimentos pré-estabelecidos, sem que haja de fato uma formação crítica do pensamento (LEÃO, 1999). 
Compreendendo as práticas tradicionais como ineficazes, movimentos como a Escola Nova e outras formas 
de manifestação contrárias como trabalhos críticos e instituições com novos sistemas educacionais passaram a 
surgir ao longo dos anos. Carl R. Rogers, é um dos profissionais que repensou o processo de aprendizagem e 
as relações aluno (a)-professor (a) propondo assim, o Ensino Centrado no Aluno, termo utilizado amplamen-
te pelo autor, tendo como base a Abordagem Centrada na Pessoa. Tendo em vista a ineficácia dos métodos 
tradicionais, centrados nos professores, ainda presentes nas instituições de ensino, e a necessidade de novos 
olhares para as relações estabelecidas entre educador (a) e educando (a). Tem-se por objetivo geral, realizar 
uma discussão acerca do modelo tradicional de ensino e os princípios propostos por Carl R. Rogers para um 
Ensino Centrado no Aluno, e como objetivos específicos diferenciar as formas de atuação dentro dos modelos 
citados; questionar aspectos da educação tradicional presente nas práticas de ensino contemporânea; refletir 
sobre o modelo centrado no(a) aluno(a)tendo como base metodológica, a pesquisa bibliográfica de natureza 
exploratória, utilizando-se banco de danos nacionais, artigos e periódicos disponíveis em veículos de infor-
mação como o Google Acadêmico através de pesquisa de palavras-chave como “Modelo tradicional de ensi-
no”, “Ensino Centrado no aluno”, “ACP e modelo tradicional”, utilizaram-se também obras de Leão (1999), 
Aragão e Freitas (2012) e Rogers (1978). Embora várias práticas sejam criticadas e contrárias às pesquisas 
que comprovam sua ineficácia, algumas características do modelo tradicional de ensino prevalecem nas insti-
tuições de ensino a nível mundial. Em contraste com essa realidade surge o Ensino Centrado no (a) Aluno (a) 
sendo um termo utilizado amplamente por Carl R. Rogers, tendo como base a Abordagem Centrada na Pessoa 
(ACP) desenvolvida pelo mesmo. O autor em questão traz novas perspectivas acerca das relações humanas no 
processo de aprendizagem propondo estruturas horizontalizadas onde o (a) educador (a) é compreendido (a) 
como um (a) facilitador (a)/aprendiz, uma vez que o (a) aluno (a) é visto como uma pessoa criativa e capaz 
de desenvolver suas potencialidades. Tal perspectiva é contrária ao do modelo tradicional que possui como 
base principal a transmissão oral do conhecimento, este método por sua vez, apresenta uma grande dificuldade 
pois ele em si não contribui de forma eficaz, para a formação do pensamento crítico, e sim para a repetição de 
conteúdos pré-concebidos. Constata-se assim que a educação da atualidade ainda não superou o modelo tradi-
cional de ensino, com base em métodos ultrapassados e limitantes, os quais não permitem uma proximidade 
maior do desenvolvimento pleno da pessoa. Deste modo constata-se que embora os entraves presentes no fa-
zer profissional centrado no aluno, este se traduz em uma proposta de valorização do educando a qual permite 
o estabelecimento de relações de confiança e afeto, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento do (a) 
aluno (a) em diversos aspectos, tornando o ambiente escolar mais propício para uma educação libertadora.

Palavras-Chave: Aprendizagem, pessoa, relações.1 
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MUSICOTERAPIA INFANTIL: MELHOR DESENVOLVIMENTO ESCOLAR E QUALIDADE DE 
VIDA EM CRIANÇAS COM PARTICIPAÇÃO ATIVA EM ATIVIDADES MUSICAIS

Angélica Tamíres da Silva Venturim¹
Rui Guilherme de Assis ²

Msc. Thayane Branches Pereira³

A educação na escola visa o incentivo ao desenvolvimento da criança nos aspectos cognitivos, linguísticos, 
psicomotores e sócio afetivos ao mesmo tempo que garante a aquisição de novos conhecimentos. A música 
representa uma importante fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança, a reeducação através da 
música ocorre quando se utiliza metodicamente o poder dos ritmos e sons. A musicoterapia é um método que 
pode ser utilizado na área educacional, onde há inserção da música cantada ou apenas instrumental para aten-
der as necessidades dos indivíduos em todas as idades, não com a finalidade de aprender a cantar ou tocar um 
instrumento, mas que o indivíduo consiga reconhecer os sons podendo assim expressar-se através deles. Esta 
técnica busca valorizar o que a pessoa consegue musicalmente transmitir, estimula a atuação dela a partir do 
que mostra. Instiga a utilização de instrumentos, do canto, do corpo como instrumento sonoro, e a percepção 
e apropriação dos sons que envolvem o ambiente onde o participante é mobilizado a sair da postura passiva. 
O ritmo de desenvolvimento da criança depende do ambiente em que ela se encontra e quais os estímulos 
expostos a ela. O ambiente musical ao qual a criança cresce possui um importante papel no aguçamento do 
potencial de aprendizagem dos elementos da música. Sendo assim a percepção apurada dos elementos sono-
ros desenvolvida pela exposição da criança a música, levam ao desenvolvimento adequado das habilidades 
auditivas, que facilitam o processo de desenvolvimento da linguagem, bem como os mecanismos cognitivos. 
Este estudo tem por objetivo geral analisar segundo a literatura a importância da música como elemento con-
tribuinte para o desenvolvimento da inteligência e da integração da criança no meio social. É um projeto de 
pesquisa bibliográfica, exploratória e qualitativa que se baseia na investigação de conceitos variáveis para que 
seja formado um sistema coerente para descrever a interpretação do aspecto estudado. É possível perceber a 
partir deste estudo que o conhecimento pode ser estimulado com a práxis da musicalização. Pois, só assim 
pode-se atender aos diferentes aspectos do desenvolvimento humano, físico, mental, social. As atividades 
musicais realizadas na escola não visão a formação de músicos, e sim através da vivência e compreensão da 
linguagem musical, propiciar a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando 
a cultura geral e contribuindo para a formação integral do ser. Conclui-se então que, a associação da música, 
enquanto atividade lúdica em sala e aula, incluindo outros recursos dos quais dispõem o educador, facilita o 
processo de ensino-aprendizagem, por estimular a criatividade do aluno através do amplo leque de possibili-
dades que a música disponibiliza. 

 

Palavras – Chave: musicoterapia infantil, desenvolvimento cognitivo, música.
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O ATENDIMENTO DA PSICOLOGIA AO PACIENTE NO PRÉ-OPERATÓRIO: RELATO DE 
CASO

Kemyla Karem Cardoso Assunção1

O procedimento cirúrgico tende a gerar no paciente um desconforto emocional, mesmo com a existência do 
avanço tecnológico das cirurgias, pois este é um momento em que o paciente tem seu futuro incerto, podendo 
manifestar sentimentos de impotência, isolamento, medo da dor, da morte, da mutilação, de ficar incapaci-
tado, das mudanças em sua imagem corporal, fazendo com que nenhum paciente encontra-se efetivamente 
preparado para realizar uma cirurgia, no pré-cirúrgico pode-se observar a presença de sentimentos confusos 
e dolorosos que podem ter surgido desde o aparecimento da doença e ter se agravado no período da interna-
ção, tornando necessária a atuação do psicólogo neste momento (SEBASTIANI; MAIA, 2005). O psicólogo 
tem como objetivo minimizar a angústia e ansiedade do paciente, favorecer a expressão de sentimentos e 
auxiliar na compreensão da situação vivenciada, facilitar a verbalização das fantasias advindas do processo 
cirúrgico, também gerar um clima de confiança entre o paciente e a equipe; é relevante a reconstrução positiva 
da nova imagem corporal para a reestruturação do auto-conceito, uma vez que autoimagem e auto-conceito 
representam a consciência da própria individualidade (SEBASTIANI; MAIA, 2005). Assim, fez-se relevante 
a construção de um relato de caso com o objetivo de verificar o atendimento da psicologia ao paciente no pré-
-operatório, sobre um paciente de 31 anos, do sexo masculino, da cidade de Rurópolis-PA, com diagnóstico de 
Osteossarcoma em fêmur distal, com lesão em bacia. Permanecendo internado no Hospital Regional do Baixo 
Amazonas do Pará – Dr. Waldemar Penna, por 30 dias, onde houve atendimentos de psicologia com esse pa-
ciente em dias intercalados. O paciente internou para realizar exames de rotina e foi dado a ele a possibilidade 
de amputação do membro inferior afetado.  Nesse período o paciente apresentou-se lúcido, atento e orientado 
auto e alopsiquicamante, com memória preservada, pensamento lógico, comunicativo, fala normotenaz, com 
variação de humor, que manisfestavam-se de acordo com o seu quadro clínico, mas receptivo às intervenções. 
A priore houve a negação do procedimento cirúrgico, onde paciente apresentou também humor deprimido. 
Foram realizadas intervenções de psicologia com paciente na tentativa de auxiliá-lo a vivenciar esse momento 
e escutar do paciente seus medos e fantasias, bem como minimizar suas angústias. Foi observado no paciente 
o medo de não poder realizar algumas atividades e “sonhos” depois da amputação. Assim, foram realizados 
atendimentos em conjunto com Terapêuta Ocupacional, para explicar e exemplificar ao paciente sobre suas 
possibilidades de realizar determinadas atividades após sua reabilitação. Após as intervenções o paciente 
aceitou realizar a amputação, houve melhora no seu humor, de deprimido para eutímico, mantendo-se sempre 
orientado auto e alopsiquicamente. Contudo, a equipe médica de Ortopedia, Cirurgia Oncológica e Oncolo-
gia Clínica, decidiram por tratamento com quimioterapia, em função do quadro clínico do paciente. Assim, 
torna-se perceptível a relevância do atendimento de psicologia em pacientes no pré-cirúrgico, para que possa 
contribuir para a minimização de seu sofrimento e aceitação ao procedimento cirúrgico.

Palavras-chave: Psicologia, Osteossarcoma, amputação.
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O CRIME PASSIONAL SOBRE AS VERTENTES DA PSICANÁLISE NO ENFOQUE DA PSICO-
LOGIA FORENSE: FATORES QUE INFLUENCIAM Á PRATICA DO CRIME PASSIONAL

Ana Paula Liberal da Silva¹
Naira Costa Ferreira¹

Ms. Simone Pereira da Silva²
Ms. Thayanne Branches Pereira³

O presente artigo tem como objetivo geral descrever os fatores psíquicos que norteiam a prática do crime 
passional e a sua relação com a psicanálise sob o enfoque da psicologia forense, através de pesquisas de fonte 
bibliográficas, onde foram utilizados como fonte de contribuições teóricas: livros, internet, artigos científi-
cos e revistas, onde os mesmos foram estudados e analisados para aprofundar a temática em questão. Será 
utilizado também um estudo de caso obtido na literatura científica, de um filme que represente o respectivo 
tema que será abordado com intuito de buscar parâmetro sobre o caso, e assim investigar as possíveis causas 
que levam o indivíduo a cometer essa prática bem como uma prevenção com base no enfoque psicanalítico. 
Em relação ao aspecto metodológico será por utilizar uma abordagem documental. Este artigo terá contribui-
ções relevantes de autores como: Barlow (2008), Biaggio (2009), Caires (2003), Freud (1916-1917), Garcia 
(1985), Mira Y López (2013), Roland (2014), Schultz (2011), Serafim (2006), Silva (2014) e Tavares (2013), 
afim de melhor explanar a cerca da temática em questão. Identificou-se nos resultados da pesquisa biblio-
gráfica que o crime passional é aquele justificado pelo sentimento de paixão ou exercido sob forte emoção 
passageira está em evidência constantemente em veículos da mídia, onde ultimamente cada vez mais, somos 
surpreendidos por diversos casos onde o indivíduo não aceita que sua amada (o) seja de outro ou que sua 
paixão não seja correspondida. Conclui-se que o indivíduo prefere ver sua amada (o) morta (o), inerte, exa-
tamente numa condição onde ela/ele não possa pertencer a mais ninguém, assim como casos onde indivíduos 
de maneira impulsiva acabam por cometer atos delituosos.

Palavras- Chave: Crime passional, psicanálise, Psicologia Forense.1
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O EDUCADOR MUSICAL E A RESPONSABILIDADE NA PESQUISA: UMA INTRODUÇÃO

Itayanna Bianca Ferreira Meireles1

Caroline Fróes de Sousa Peixoto2 

Esta pesquisa apresenta como temática o educador musical e a responsabilidade na pesquisa, e tem por ob-
jetivo, verificar como o educador musical vem sendo preparado para a responsabilidade de pesquisar. Ob-
servou-se que a pesquisa na área da educação musical em especial no Brasil, é vista por muitos educadores 
como nova, mas, o que acontece na maioria das vezes, é que esta prática acaba sendo pouco desenvolvida 
pelos educadores musicais desde o início do seu processo de formação na universidade, que por sua vez, aca-
ba incentivando somente a realização de pesquisas sobre a educação musical formal e escolar, esquecendo 
por vezes que são várias as temáticas que surgem dentro da educação musical para serem estudados, logo, a 
realização de pesquisas neste contexto vai se desenvolvendo aos poucos de acordo com as temáticas desco-
bertas pelos educadores musicais. Neste sentido de despertar o educador para a responsabilidade na pesquisa, 
faz-se necessário buscar compreender a importância de pesquisar durante o processo de formação inicial e 
continuada deste profissional, para que novos estudos sobre as diferentes temáticas musicais sejam realizados 
e divulgados.  Esta pesquisa de caráter bibliográfico, com suporte material de artigos, livros e vídeos, buscou 
contribuir para compreensão da responsabilidade que o educador musical tem ao pesquisar temas sobre a 
educação musical, desde o início do processo de formação e em sua continuação. Diante disso, o incentivo à 
pesquisa de várias temáticas na área da educação musical deve ser constante nas universidades e na formação 
continuada do educador musical, para que este profissional compreenda que a pesquisa permite novas desco-
bertas que, contribuem para o aprimoramento das temáticas relacionadas à educação musical escolar e formal,  
assim como permitir uma abordagem de temáticas variadas sobre a educação musical que surgem, ou que 
ainda não foram pesquisadas, sendo assim, será por meio da pesquisa que o educador musical pode explorar  
compreender a sua responsabilidade de investigar o que já existe e já foi estudado, ou investigar novos temas 
que venham enriquecer a educação musical e os conhecimentos deste pesquisador, que é o educador musical. 

Palavras-chave: Educador musical, Responsabilidade na pesquisa, Educação Musical.
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O EMPODERAMENTO DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SO-
CIAL DA SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Alessandro Santos Bonfim de Almeida¹ 
Deize Freitas Pontes2

Layme Sammer da Costa Ferreira Lima3

Ygor Yupanqui Oliveira Valente4

Por meio das Leis nº 8080/90 e nº 8142/90 o direito a participação popular e ao controle social em saúde ga-
rante o poder aos brasileiros de participar e decidir sobre questões relacionadas às políticas públicas de saúde 
(ROLIM; CRUZ; SAMPAIO, 2013; ARANTES et al., 2007), no entanto, apesar dessa conquista o direito a 
participação e o controle sobre as ações de saúde ainda é pouco utilizado(DOMINGUEZ, 2007), ou desva-
lorizado pela população que desconhece o potencial de sua participação na construção da saúde. Este estudo 
visa discutir através de revisão bibliográfica a função e a importância da participação e controle social nos 
processos de saúde, que ao longo dos anos constitui-se em ferramenta para que a população possa também 
colaborar no aprimoramento do sistema único de saúde, incentivando a autonomia e atribuindo poder ao ci-
dadão para cooperar na construção das ações e serviços de saúde ou questionar, avaliar e fiscalizar as práticas 
do Estado referentes ao Sistema Único de Saúde (GUIZARDI, 2006). Sabe-se que as melhorias nas condições 
de saúde sempre demandaram lutas e empoderamento dos atores envolvidos principalmente usuários, assim, 
as instâncias legais de participação existentes devem ser ainda mais exploradas pela população como forma 
de garantia da qualidade dos serviços de saúde prestados pelo Estado (DAMASCENO; BRITO; MONTEIRO, 
2010). Souza (2010) colabora dizendo, “o fenômeno do empoderamento coletivo não poderá ser ensinado 
de maneira convencional, por tratar-se de um processo gradativo e subjetivo, pois depende do envolvimento 
individual no processo de crescimento e amadurecimento pessoal através da participação popular no plane-
jamento, realização e fiscalização das ações e políticas de saúde locais”. Compreender o processo de luta e 
das ações de controle social em saúde e sua relação direta com as conquistas alcançadas na história da saúde 
brasileira, permite a reflexão sobre a importante ação da sociedade no controle das ações do Estado sobre a 
saúde, entendendo que o ato de participar ou controlar não é algo pronto, já delineado ou delimitado, mas se 
constrói cotidianamente e começa com a autorreflexão do indivíduo sobre seu papel na comunidade.

Palavras-chave: Controle social, Participação social, Movimentos sociais.
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O ENFERMEIRO NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM ENFOQUE PARA A SAÚDE 
DA MULHER

Layme Sammer da Costa Ferreira Lima¹
Deize Freitas Pontes²

Kemyla Karem Cardoso Assunção³
Alessandro Santos Bonfim de Almeida4

A população brasileira é de 190.755.799 habitantes, sendo que as mulheres representam 51,03% desta popu-
lação (IBGE, 2010). A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (BRASIL, 2004) vem promovendo 
importantes avanços em todos os ciclos de vida, resguardadas as especificidades das diferentes faixas etárias e 
dos distintos grupos populacionais (BRASIL, 2013). Este trabalho relata a experiência de educação em saúde 
vivida por uma enfermeira em uma cidade do oeste do Pará junto a um público feminino em atividade desen-
volvida no dia 08 de março de 2017, Dia da Mulher. O objetivo deste estudo foi notabilizar a importância do 
enfermeiro nas práticas educativas de promoção à saúde da mulher junto à comunidade. Como metodologia, 
utilizou-se um pré-teste com perguntas básicas sobre higiene íntima, puberdade, prevenção de câncer de colo 
do útero e de mama, climatério e menopausa. Por conseguinte, realizou-se uma palestra educativa com cerca 
de 30 minutos onde procurou-se esclarecer os principais pontos relativos às temáticas do pré-teste. No decor-
rer da palestra o vínculo de confiança foi sendo formado e as ouvintes, aos poucos, começaram a tirar suas 
dúvidas. Ao final, o pré-teste foi reaplicado, gerando, neste segundo momento, resultados mais satisfatórios. 
Com essa prática, percebeu-se aquisição de conhecimento por parte das ouvintes, desmitificação de compor-
tamentos e criação de vínculo enfermeiro-comunidade, ressaltando-se, ainda, a cascata de repasse de informa-
ções que é gerada entre as próprias mulheres. Com isso, reforça-se a ideia de que a participação do enfermeiro 
no processo de educação em saúde é de grande relevância, sendo este peça primordial no elo entre paciente e 
serviço de saúde. Uma vez que é da natureza da enfermagem o contato assíduo com o paciente, torna-se mais 
viável à este profissional a formação de vínculos com a população, o que propicia o repasse de conhecimentos, 
educação no quesito saúde, refletindo na melhoria da tríade promoção, prevenção e recuperação da saúde. 

Palavras-chave: enfermeiro, educação em saúde, saúde da mulher.1
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O LÚDICO NO ENSINO DA MATEMÁTICA E LÍNGUA PORTUGUESA MEDIADO PELO PRO-
JETO INTERDISCIPLINAR

Ana Paula Silva de Souza1
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Ederlen Danielle Serrão Gameiro¹
Thamires Luana Ferreira Pereira¹

Vanessa Sampaio da Silva¹
Ana Betânia Ferreira Araujo²

Dineide Sousa dos Santos³
  

O Projeto Interdisciplinar é um processo educativo, cultural e científico que estabelece uma relação trans-
formadora entre o Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES) e sociedade. Nesse sentido o projeto 
desenvolvido trouxe como tema “Alfabetização e Letramento”. As ações iniciaram no ano de 2016 pelos aca-
dêmicos do curso de pedagogia e foram realizadas na Escola Municipal Frei Fabiano Merz, após o diagnóstico 
de dificuldades de aprendizado com os alunos do 2º ano do ensino fundamental relatadas pela coordenação 
pedagógica da referida escola. A princípio buscou-se desenvolver com as crianças uma aprendizagem eficaz 
através da ludicidade, incluindo as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O estudo foi embasado 
nas obras de Emilia Ferreiro e Magda Soares, que enfatizam a alfabetização e o letramento como processos já 
iniciados pelo educando, porém com ações distintas e inseparáveis, destaca, ainda, a importância do professor 
na mediação de instigar a criança a ter condições sobre os aspectos sociais, cognitivos, culturais, linguísticos, 
dentre outros. O objetivo desse projeto foi contribuir no processo da aprendizagem da leitura e da matemática 
daqueles alunos. Como metodologias de trabalho foram usadas atividades lúdicas, como o bingo de palavras, 
pescaria matemática e teatro de fantoches. Concluiu-se que a partir das ações realizadas, o projeto de extensão 
proporcionou aos alunos uma significativa evolução no ensino das disciplinas em ênfase, como também na 
interação entre professor e alunos, possibilitando aos acadêmicos vivenciar experiências únicas e satisfatória 
proporcionadas pela prática docente.

Palavras-chave: alfabetização e letramento, aprendizagem, atividades lúdicas.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER COM ÊNFASE NA COLE-
TA DO EXAME PAPANICOLAU NA FUNDAÇÃO ESPERANÇA EM SANTARÉM/PA

Adriane da Silva Ramos1 
Gilcineyde da Silva Soares2

Patrícia Sousa Matos3

Hirlene Maria da Silva Santos4

O profissional enfermeiro em suas atribuições, no acolhimento possui empatia, capacidade de ouvir, transmi-
tindo assim segurança às usuárias. Respeitando sua história de vida, cultura, o nível socioeconômico e edu-
cacional, sendo indispensável o planejamento das ações de enfermagem. Segundo Cunha (2015) a partir do 
momento em que a mulher compreende o que é o câncer do colo do útero e quais os riscos que ele pode trazer a 
sua saúde, ela passa a ter maneiras de cuidado próprio passando a incorporar o exame como rotina preventiva, 
entendendo o processo da saúde doença, e conhecendo as necessidades da pratica do exame Papanicolau. O 
presente estudo teve como objetivo conhecer o papel do enfermeiro durante a realização do exame Papanico-
lau na Fundação Esperança em Santarém/PA. A pesquisa foi do tipo Exploratório com abordagem Qualitativa, 
realizada na Clínica Fundação Esperança, onde participaram as duas enfermeiras atuantes na realização do 
exame. Para coleta de dados o instrumento utilizado foi um questionário contendo cinco perguntas objetivas 
voltadas para a temática. Como resultado obtivemos 100% de respostas paralelas das participantes pesquisa-
das, que responderam as cinco questões que abordavam sobre o papel do enfermeiro na realização do exame 
Papanicolau, onde a realização do exame é atribuída ao médico e enfermeiro. O procedimento é esclarecido à 
paciente antes de realizá-lo, sendo orientado a paciente quanto ao retorno e entrega do resultado, uma vez que 
havendo alteração positiva do exame, o profissional explica a mulher os próximos procedimentos. Concluiu-se 
que a atuação do enfermeiro é essencial para incentivar o autocuidado, a realização do Papanicolau e educa-
ção da população, buscando uma maior aproximação na relação profissional-paciente e criando artifícios que 
motivem as mulheres com a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida. 
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O PENSAMENTO FREIREREANO E QUESTÃO CULTURAL DOS SUJEITOS SURDOS : UM 
DEBATE NECESSÁRIO

Kellen Maria Garcia de Sousa1                                                                                                          
 Jonathan Rafael Cardo Guimarães²                                                                                                                        

Prof. Thaisy Bentes de Souza³

Este artigo pretende discutir sobre os sujeitos surdos na ótica da pedagogia do oprimido de Freire na tentativa 
de descrever as construções históricas através dos movimentos sociais surdos em estreita relação com o campo 
cultural, e, as relações de alteridade entre surdos e ouvintes, que estabelecem significados que brindam um 
olhar urgente sobre os esses sujeitos no interior de sua própria cultura. Entendendo os sujeitos surdos como 
constituintes de culturas e identidades peculiares e detentores de saberes não valorizados; excluídos do conhe-
cimento historicamente acumulado pela sociedade; postos às margens por não saberem a palavra; questionan-
do o significado de cidadania surda e equidade social, mostra-se também, neste trabalho, a importância de se 
(re)construir o olhar sobre estes sujeitos, provocando uma (re)leitura da história, esta que, permeada pela cons-
tante busca da normatização contribui para desacelerar o processo de libertação e emancipação destes sujeitos, 
suas lutas e conquistas estabelecidas pelos movimentos surdos no Brasil e no mundo. Como metodologia a 
revisão bibliográfica das políticas legislativas voltadas para a inclusão e recorte teórico da educação de surdos 
na perspectiva dos estudos surdos em educação à luz da teoria de Freire. Entrevistas semiestruturadas para 
surdos e levantamento de dados quantitativos no acervo da associação de surdos de Santarém (ASUNSANT) 
na busca por informações a respeito dos acontecimentos mais relevantes da militância por uma educação e 
emancipação social. A importância do pensamento de Freire e sua influência no campo teórico-metodológico 
e pistemológico da Educação de surdos ao fomentar a questão política da educação gera uma compreensão em 
relação aos sujeitos surdos pelo viés cultural e linguístico, deixando de lado a deficiência (opressão). A língua 
(LIBRAS), instrumento de poder e exclusão e a busca pela construção de uma teoria pedagógica libertadora, 
que se faz primordial na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
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O PODER DA MULHER NA ATUALIDADE

Simone Pereira da Silva ¹

Raimunda Margarete Teixeira Muniz 1

                                                                                  Maria das Dores Carneiro Pinheiro2

Na semana em que se comemora do dia internacional da mulher, os meios de comunicações despontam o 
poder que a mulher está atingindo em diferentes formas, desde sua presença em diversos ambiente público e 
sua ocupação em múltiplos papeis, enfatizando o grande avanço da mulher em diversos âmbitos. No entanto 
frente essa realidade, percebe-se que a conquista desses ideais não surge sem que a mesma tenha que abdicar 
de algo. Diante disso questiona-se como estaria essa mulher contemporânea que encontra-se com tantos afa-
zeres para dar conta na vida diária? E o quanto essas mudanças têm mobilizado alterações do seu papel no am-
biente familiar dificultando as relações. Essas modificações vêm trazendo discordâncias familiares, a mulher 
passou a assumir sua sexualidade e o controle dentro do lar. Na opinião de Weissman (2009), afirma que as 
mesmas estão assumindo o comando na criação dos filhos diante da falta de potencia do pai, em função de sua 
ausência, o mesmo deixou o caminho aberto para a mulher ditar as regras no ambiente familiar. Frente a tantas 
transformações, estamos presenciando o novo formato nas mudanças de papeis. Para Roudinesco (2003), pe-
rante tantas transformações, será que estamos assistindo a um novo formato de mudanças de papeis na família 
contemporânea?   A esta conduta, o autor Weissman, olha de uma forma preocupante, destaca que vem aumen-
tando o número de adolescentes que buscam o consultório para se proteger do “poder” de suas mães. Destaca 
ainda que o homem vem mudando sua conduta diante da mulher que estar assumindo as rédeas dentro do lar.  
O presente estudo teve como propósito refletir sobre o poder mulher em diferentes contextos na atualidade. 
Metodologicamente o estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, se apoia em uma base teórica. Quan-
to aos resultados ressalta-se que as mulheres desempenham funções de: mãe, trabalhadora, responsáveis pelas 
tarefas do lar, educação filhos como também auxiliam seus companheiros nas responsabilidades do contexto 
familiar. Conclui-se que na atualidade a mulher representa um único papel, o de ser mulher que está sempre 
flutuando de um lugar para outro, isto simboliza as diferentes funções desempenhadas em sua vida diária.
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O PODER TERAPÊUTICO DO PERDÃO NA BUSCA DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO
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O presente estudo refere-se sobre a importância do perdão para a manutenção psíquica do ser humano, a partir 
do pressuposto de que o mesmo pode ser um elemento fundamental na busca do equilíbrio psicológico. Mc-
Cullough et al. (2001) apontam que o perdão é um fenômeno tanto intrapessoal, quanto interpessoal, podendo 
ser considerado como a abdicação de sentimentos e comportamentos negativos. A empatia pode ser considera-
da uma das mais relevantes variáveis facilitadoras do perdão interpessoal, mesmo que outros fatores permeiem 
esse processo. Deste modo, significa que o processo de perdoar comece pela abrangência mais vasta acerca 
do ofensor e da ofensa (PINHO, 2014). O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e 
de natureza reflexiva, sendo as bases de dados consultadas: PEPSIC (Periódicos eletrônicos em psicologia), 
SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), CAPES periódicos, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD), BVS (Biblioteca Virtual de saúde) e livros impressos referentes ao tema abordado. 
Dessa forma, objetivando investigar, a partir da literatura, a existência da relação entre o comportamento de 
perdoar e a obtenção do equilíbrio psicológico. De acordo com a Psicologia Positiva, a falta de perdão pode 
gerar psicopatologias social e/ ou individual, onde diversas investigações confirmam que perdoar e ser perdoa-
do reduz os riscos de ansiedade, depressão, pressão arterial, entre outros benefícios. Partindo desta perspectiva 
é possível perceber as contribuições satisfatórias que o ato de perdoar exerce na promoção da qualidade de 
vida do indivíduo. Perdoar não depende somente dos fatos, mas sim da consideração, da intenção e das emo-
ções do ofensor, dessa forma se torna crucial colocar-se no lugar do outro, pois o exercício da perspectiva do 
ofensor promove o perdão. Vale ressaltar a relevância do importante papel na habilidade empática humana, 
pois esta possibilita a compreensão do outro e facilita o ajustamento da própria experiência emocional. Logo o 
perdão pode ser apontado como uma habilidade social de grande relevância para o estabelecimento de relações 
sociais saudáveis. Portanto, partindo desta perspectiva, visando uma sociedade fragilizada e adoecida, onde 
constantemente ouve-se sobre depressão ou ansiedade como “o mal do século”, pressupõe-se que o ato de per-
doar gera benefícios não só aos indivíduos que oferecem o perdão, mas igualmente aos grupos sociais em que 
se fazem presentes. Levando em consideração os apontamentos levantados, o perdão pode ser caracterizado 
como uma forma de melhorar os relacionamentos intrapessoais e convívio social, através do cumprimento dos 
preceitos morais, favorecendo o desenvolvimento de comportamentos e emoções saudáveis.
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O PROFESSOR E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS: UM ESTUDO SOBRE A ALFABETIZA-
ÇÃO DIGITAL

Andrio Siqueira da Silva1

Aloisio Costa Barros2

 

Este estudo tem como foco principal mostrar a importância da orientação dos professores da rede básica de 
ensino frente as Tecnologias Educacionais, para que estes possam usar a tecnologia como um método pro-
pulsor no melhoramento da educação, e não somente usar meios tecnológicos com a mesma metodologia que 
se usava antes da chegada destas tecnologias. O professor hoje tem que está bem capacitado para o uso de 
objetos educacionais, pois a informatização altera a forma de trabalhar, mas não muda nada se a metodologia 
aplicada estiverem sala de aula estiver defasada, pois é notável que ainda tenham professores que estão na fase 
que usam a tecnologia para métodos de ensino ultrapassados, pois tecnologia é um suporte e serve como um 
mecanismo facilitador tanto para docentes com discentes, Sampaio e Leite (2013) reforçam que para melhor 
compreender a alfabetização tecnológica do professor, é necessário perceber que ao transformar, ao longo do 
tempo, as formas de produzir e reproduzir os meios de sua própria sobrevivência, o ser humano modificou 
também suas relações humanas e com a natureza. Com isso notasse que o aprender não é estático, mas sim 
processos para uma boa absorção do conhecimento para o professor, no processo de alfabetização digital do 
professor é necessário se ter um relacionamento entre o aprender, colaborar e participar de novas métodos de 
aprendizagem. Para a elaboração da temática, utilizou-se uma pesquisa com embasamento bibliográfico, atra-
vés de artigos científicos e informações sobre o tema abordado contidos no Livro Alfabetização tecnológica 
do professor. Sendo assim, a tecnologia vem de forma a fortalecer e contribuir com outros métodos de ensino, 
desta forma para se ter um bom rendimento satisfatório em sala de aula com a tecnologia, é necessário que 
o professor seja capacitado eficazmente para que o processo ensino/aprendizagem seja trabalhado de forma 
plena.
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O USO DA TECNOLOGIA NA GESTÃO DE PROCESSOS DE ATIVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
NAS EMPRESAS DE TELECOM COM VISTAS AOS USUÁRIOS DESSES SERVIÇOS, EMPRE-

SAS DA REGIÃO OESTE DO PARÁ
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A informática tem ocasionado melhorias de qualidade nas empresas de ramos afins, que buscam ganhar espaço 
em um mercado extremamente concorrido, o qual não admite erros, dúvidas ou medo, dessa forma essas em-
presas buscam fortalecer seus negócios mercadológicos lançando mão de projetos, e esses inserindo processos 
com finalidades definidas no ramo de negócios das empresas prestadoras de serviço de Telecom e das empre-
sas usuárias, seja serviço de dados, voz ou vídeo conferência. Esse trabalho objetivou mostrar as principais 
técnicas usadas pelas empresas de Telecom no intuito de melhor gerir, em especial, dois processos pertinentes 
às mesmas, são os processos de ativação e recuperação, em atendimentos internos e externos. As análises des-
ses processos podem levar a identificação dos pontos fortes e pontos fracos na gestão dos mesmos e definindo 
a importância do conhecimento técnico que os gestores das empresas devem ter, e com isso tornar todas as fer-
ramentas tecnológicas de grande utilidade e eficiência para a sustentabilidade e melhora da qualidade dos ser-
viços prestados, buscando total equilíbrio nas empresas através do cumprimento de prazos (backlog), e assim, 
tendo clara possibilidade de cumprir suas metas contratuais, melhorando qualidade nos atendimentos e a satis-
fação de seus clientes. A pesquisa fundamentou-se em bibliográfica com a abordagem qualitativa.  O trabalho 
investigativo mostrou que hoje a Telecom passou a ser fator fundamental para o crescimento das empresas no 
mercado em que estão inseridas, e não ter gestores que tenham percepção para esse avanço tecnológico tende a 
tornar essas empresas como possíveis concorrentes ao insucesso. Sabe-se que a aceleração da mudança, com o 
processo da globalização e desregulamentação dos mercados, trouxe tecnologias com um alto grau de comple-
xidade e alto valor de investimento, por isso o aumento da difusão da informação, comunicação e conhecimen-
to requerem das empresas flexibilidade e adaptabilidade. Estas empresas fazem inovações no sentido amplo, 
incluindo desenvolvimento tecnológico, como estratégia de marketing e novas práticas gerenciais. O gerencia-
mento da inovação significa que as corporações devem integrar as tecnologias com inovações de mercado orga-
nizacional. O incremento do processo de aprendizado é fundamental para o crescimento e competitividade das 
empresas. O gerenciamento da inovação é fato que exige integração das dimensões tecnológicas, organizacio-
nal e mercadológica que tem importância fundamental para a compreensão das diferentes formas de inovação 
dos gestores. Conclui-se que há um interesse crescente pela estratégia da empresa de Telecom que traz cada 
vez mais novas tendências mundiais de crescimento do terceiro setor e da participação empresarial, sempre 
refletindo sobre reais interesses e quem realmente é beneficiado por estas ações. Constata-se que neste campo 
da inovação tecnológica, o que prevalece é o relacionamento da empresa inovadora com seus usuários-líderes.
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ORGANIZAÇÃO DEPARTAMENTAL E ESTRUTURAL DA ESCOLA PEDRO ÀLVARES CA-
BRAL EM SANTARÉM-PARÁ 
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O Projeto Interdisciplinar (PI) é um processo educativo baseado no tripé (ensino, pesquisa e extensão) que 
viabiliza a relação transformadora entre os acadêmicos do Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES) e 
a comunidade, a fim de conhecer a realidade investigada, obtendo conhecimento a partir dos dados coletados 
e planejando ações que associam teoria e prática. Diante do exposto, buscou-se trabalhar no presente projeto 
o tema departamentalização em uma escola no bairro do laguinho. Departamentalização é a organização da 
empresa, a mesma tem como objetivo maior organizar a estrutura interna da organização e facilitar a ordem 
de trabalho, a organização dos departamentos dentro do ambiente empresarial ou institucional. De acordo 
com Oliveira (2002, p. 120) “departamentalização é o agrupamento, de acordo com o critério especifico de 
homogeneidade das atividades e correspondentes de cursos (humanos, financeiros, materiais e equipamentos) 
em unidades organizacionais”. O presente estudo teve como objetivo verificar a organização departamental 
e estrutural da Escola Pedro Álvares Cabral, localizada na rua 24 de outubro, bairro Laguinho. Utilizou-se 
como metodologia uma pesquisa de campo por meio da técnica de observação.Com os resultados obtidos, a 
partir do levantamento realizado na instituição, percebeu-se que sua estrutura física carece de reparos e de 
organização, tanto em arquivos quanto em materiais de escritório, de limpeza, etc. Observou-se ainda, que a 
escola se encontra com várias dificuldades em seu ambiente de atuação, tais como a sobrecarga de serviços, 
isto é, falta de funcionários para cargos específicos; problema na estrutura física, como goteiras no teto, 
bebedouros e banheiros com defeitos, falta de iluminação; excesso de quinquilharias; escassez em recursos 
para a organização de arquivos; entre outros. Para o bom funcionamento da instituição faz-se necessário uma 
boa organização, tornando-a apropriada para os funcionários e alunos. Entre as atividades sugeridas, as quais 
serão executadas no próximo semestre por meio das intervenções do PI (projeto interdisciplinar) será realizada 
ações com o intuito de arrecadar fundo monetário para ajuda no déficit estrutural da escola e também palestras 
motivacionais acompanhadas de um profissional na área de psicologia. 
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O Projeto Interdisciplinar é uma proposta de intervenção que visa articular ensino, pesquisa e extensão, 
envolvendo as disciplinas do semestre letivo em curso, viabilizando a relação transformadora da sociedade. 
Neste resumo pretende-se abordar aspectos teóricos que nortearam a intervenção realizada com o grupo 
de hiperdia do Posto de Saúde do Bairro da Floresta – Santarém/PA. No primeiro semestre letivo de 2016 
foi realizada atividade denominada “Sexualidade e autoimagem corporal da pessoa na terceira idade”, que 
teve como base norteadora a disciplina “Psicologia da Sexualidade”. Guerra e Caldas (2010) consideram 
que o processo de envelhecimento é visto como algo danoso na vida do ser humano, cheio de dificuldades 
físicas, psíquicas e sociais, estereótipos que podem acarretar inúmeros problemas como exclusão, inutilidade, 
preconceito e desvalorização da pessoa idosa. Segundo Secchi et al. (2009), a imagem corporal é uma 
percepção que integra os níveis físico, emocional e mental. Diante desses fatores, propôs-se investigar o 
autoconceito das pessoas idosas participantes do grupo de hiperdia do posto de saúde do bairro da Floresta 
com relação às mudanças físicas geradas pelo envelhecimento e enfatizar a diferença entre sexualidade e ato 
sexual. Participaram quinze idosos hipertensos cadastrados e usuários do Posto de Saúde. A ação contou com 
uma palestra de uma docente do curso de Psicologia do IESPES sobre a importância da autoestima e uma 
dinâmica intitulada “Urso de Pelúcia”. Com os participantes em círculo, um urso de pelúcia passou de mão 
em mão, e cada pessoa foi convidada a reproduzir, no urso, comportamentos que lhe causavam bem ou mal. 
No final foram abordadas a importância do afeto e do cuidado com o corpo, a atenção e o processo de empatia, 
destacando a relação destes aspectos com a sexualidade e o cuidado com a imagem corporal. A intervenção 
pode levar conhecimentos relacionados à valorização da imagem corporal e a desmitificação da sexualidade 
somente como ato sexual, alcançando satisfatoriamente o objetivo proposto. Através dos relatos orais foi 
possível observar deficiências na autoestima devido alguns ainda dependerem de terceiros para a realização 
de tarefas rotineiras e até mesmo relacionadas à sua própria higiene. Logo, o conhecimento levado pelo grupo 
de acadêmicos e pela professora possibilitou uma orientação para os idosos que, até então, era desconhecido: 
a importância da autoimagem para a valorização da autoestima. Em qualquer fase da vida o que importa é o 
bem estar e, desde que praticado de maneira saudável, o sexo pode ser uma atividade muito importante para 
melhorar a autoestima do idoso. Ainda que estes corpos não sejam mais mistério na terceira idade, é preciso 
quebrar preconceitos e estereótipos em relação à sexualidade dos idosos.
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 OS ANSEISOS QUE NORTEIAM A PRÁTICA DO TERAPEUTA INICIANTE
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A passagem da vida acadêmica para a vida profissional é marcada por inseguranças e muitos desafios indepen-
dente da área de atuação, pois é neste momento em que se espera que seja colocado em pratica todo conheci-
mento adquirido no decorrer da graduação, porém, além de um bom embasamento teórico faz-se necessário 
dominar os construtos que norteiam o percurso da profissão. Neste sentido entende-se que o profissional psi-
cólogo deverá basear sua atuação de acordo com o código de ética que regula sua profissão. De acordo com 
a literatura, outro fator que contribui para consolidar a insegurança tipicamente comum à saída do meio aca-
dêmico para o âmbito profissional está diretamente relacionado à ansiedade que consiste em uma previsão de 
situações futuras, ou em presença de situações consideradas desagradáveis geradoras de pressão psicológica 
para o individuo.  Um dos fatores que podem contribuir para a frustração do terapeuta iniciante dar-se através 
desta insegurança na escolha e domínio dos instrumentos aplicados no desenvolvimento de sua pratica, pois 
é neste momento que surgem varias duvidas, não somente quanto à aplicabilidade, mais principalmente na 
forma de conduzir o processo e a escolha do material apropriado para o atendimento, fator este que evidencia 
sua insegurança. O presente estudo busca refletir sobre anseios do profissional da psicologia em seu processo 
de atuação. Metodologicamente o estudo caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, se apoia em uma base 
teórica. Conclui-se que é essencial levar em consideração todo o contexto de inserção do profissional e que o 
momento que difere da realidade acadêmica para prática como profissional, causa um nível de insegurança e 
ansiedade, sendo que há necessidade de suporte com supervisão durante os primeiro período de atuação, con-
tribuindo para o fortalecimento da pratica profissional, suporte e segurança em suas ações.
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PERSPECTIVA DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITA-
LAR PARA LEIGOS: VISANDO O SUPORTE BÁSICO DE VIDA
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O atendimento pré-hospitalar caracteriza-se como o conjunto de medidas e procedimentos técnicos que 
objetiva dá suporte de vida à vítima, podendo ser básico ou avançado. O atendimento pré-hospitalar é 
destinado às vítimas de trauma, violência, urbano, mal súbito e distúrbios psiquiátricos entre outros. Visando 
a estabilização do paciente de forma eficaz, rápida e com equipe preparada para atuar em qualquer ambiente. 
O SBV é definido como a primeira abordagem da vítima e abrange a desobstrução das vias aéreas, ventilação 
e circulação artificial. O acesso precoce ao serviço de emergência, o atendimento avançado e a desfibrilação 
precoces são acrescentados a essas manobras. A metodologia será utilizada para fundamentar a pesquisa tem 
como a aplicação de questionários. Ressalta-se que a pesquisa documental traz como característica relatos e 
notificações feitas através de documentos científicos de origem confiável e da coleta de dados por meio dos 
questionários. O interesse por esse tema surgiu por trata-se de um problema de saúde pública, relacionado á 
falta de conhecimento e capacitação de leigos sobre o SBV. Por trata-se de atendimento extra-hospitalar, vale 
ressaltar que o mesmo é o atendimento emergêncial em ambiente extra-hospitalar, ou seja, fora do ambiente 
hospitalar, às vítimas de traumas, seja por acidente de trânsito, choque elétrico, queimaduras, desmaios ou 
outras situações são atendidas no local em que ocorre o evento, recebendo todos os cuidados necessários 
para manutenção e estabilização da saúde até que seja removida com segurança pela equipe especializada e 
receba todas as assistências necessárias para a manutenção de sua saúde. Esse trabalho tem como objetivo 
conhecer as percepções dos moradores sobre o protocolo de Suporte Básico de Vida. Os resultados esperados 
foram alcançados, pois o presente estudo demonstra através dos questionários o grau de conhecimento dos 
pesquisados sobre SBV em etapas. Portanto, no primeiro momento antes da realização da palestra foi aplicado 
o questionário para a valiar o grau de conhecimento do intrevistados sobre a temática, ao coletar os dados 
houve um aproveitamento de 67%  relacionado a Soporte Básico de Vida, enquanto no segundo momento 
após a realização da palestra, ao avaliar os questionários foi possível observar que houve um aproveitamento 
de 100% por parte dos entrevistados que participaram da pesquisa. Conclui-se que o Suporte Básico de Vida é 
um conjunto de procedimentos que visam proporcionar um atendimento rápido e eficaz as vitimas no próprio 
local do acidente, que pode ser realizado por pessoas da área da saúde ou leigos devidamente treinados. No 
entanto, é necessário divulgação e treinamento dessa técnica para que mais e mais pessoas tornem- se capazes 
de salvar vidas.

Palavras-chave: obstrução das vias aéreas, suporte básico de vida, treinamento de leigos
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PESPECTIVA DAS MULHERES SUBMETIDAS AO 
ABORTAMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM PA, NO PERÍODO DE 2015 A 

2016

Beatriz Pena Uchôa1

Bruna Matos Porto¹
Rafael da Silva Braz¹

Andréa de Sousa Costa²

O abortamento apresenta um grave problema de saúde pública, estima-se que ocorra, considerando apenas o 
Brasil, mais de 1 milhão de abortamentos induzidos ao ano, sendo uma das principais causas de morte no país, 
por atravessar um emaranhado de aspectos sociais, culturais, econômicos, jurídicos, religiosos e ideológicos. 
O interesse por esse tema surgiu devido ao abortamento representar um grave problema de saúde pública, 
principalmente em países em desenvolvimento, o que influencia diretamente no que se refere ás medidas 
preventivas estabelecidas pelas entidades governamentais e estudadas pelos acadêmicos da área da saúde, 
levando em consideração o alto índice de abortamento no Hospital Municipal de Santarém PA, relacionada 
ao número de mulheres submetidas aos procedimentos e a forma de tratamento realizada por cada uma delas 
no pós procedimento. Esse trabalho tem como objetivo identificar a incidência de aborto por morte fetal no 
Hospital Municipal de Santarém-PA, no período de 2015 a 2016. Com metodologia do tipo quantitativa e 
abordagem descritiva, visando o histórico dos tipos de abortos registrados nos dados secundários da Instituição 
em questão. Ressalta-se que a pesquisa documental traz como característica relatos e notificações feitas 
através de documentos científicos de origem confiável como no caso os prontuários das pacientes que foram 
submetidos ao aborto.  De acordo com as pesquisas bibliográficas os dados coletados serão posteriormente 
analisados, interpretados e representados graficamente. Com base na análise e interpretação dos dados, será 
feita a discussão dos resultados da pesquisa. Sobretudo, o presente estudo obedecera a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde que estabelece diretriz e normas regulamentadoras quanto aos aspectos éticos 
da pesquisa envolvendo seres humanos: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça. Observa-se 
que o abortamento é uma das principais causas de morte materna no mundo e principalmente em países em 
desenvolvimento. Abortamento é a expulsão do ovo 22 semanas de gestação ou concepto pesando menos 
que 500 gramas. Justifica-se o aborto como a única saída para situações angustiantes que uma gravidez não 
desejada pode trazer. No entanto a pior angústia vem após o aborto, é interessante ressaltar que as consequências 
psicológicas causadas pelo aborto são pouco mencionadas nas literaturas. Portanto, considera-se que ocorre o 
maior número de violência contra as mulheres, baixo nível educacional, baixa condições socioeconômicas e 
falta de políticas em educação e saúde.
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EM CRIANÇAS E SUAS CAUSAS: UMA REVISÃO BI-
BLIOGRÁFICA

Daniela Santos da Silva1

Jaiane Cristina dos Santos Nascimento¹
Michely Santos de Souza¹
Jocileia da Silva Bezerra²

A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como uma condição súbita e inesperada de deficiência 
absoluta de oxigenação tissular seja por ineficiência circulatória ou cessação da função respiratória ou ainda, 
como a interrupção brusca, inesperada e potencialmente reversível da eficácia do batimento cardíaco ou da 
respiração espontânea do paciente (SILVA, 2011). De acordo com Matsuno (2012), a parada cardíaca súbi-
ta em crianças é pouco comum. A etiologia da parada cardíaca em crianças pode ser de dois tipos: parada 
cardíaca por hipóxia ou por asfixia, e parada cardíaca súbita. A parada causada por hipóxia é o mecanismo 
fisiopatológico mais comum de parada cardíaca na criança, e a mesma ocorre como evento terminal de hipó-
xia tecidual progressiva e acidose, secundárias à insuficiência respiratória, choque ou insuficiência cardiopul-
monar. A PCR é uma situação dramática, responsável por morbimortalidade elevada, mesmo em situações de 
atendimento ideal. Na PCR, o tempo é variável importante, estimando-se que, a cada minuto que o indivíduo 
permaneça em PCR, 10% de probabilidade de sobrevida sejam perdidos (PAZIN FILHO, 2003). O estudo 
objetivou-se Identificar os fatores que causam a parada cardiorrespiratória em crianças. Para estudo foi utili-
zado á revisão da literatura a partir de artigos científicos encontrados nos seguintes bancos de dados: Scielo, 
Medline e Google acadêmico. Como resultados contatou-se, que a causa nas crianças, geralmente, ocorre pela 
parada cardíaca decorrente da progressão da insuficiência respiratória e/ou do choque, associada à hipoxemia 
e acidose, sendo bem menor a incidência de parada cardíaca por arritmias cardíacas na faixa etária pediátrica 
do que no adulto. A parada cardíaca súbita em crianças é geralmente associada a arritmias cardíacas, espe-
cificamente a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, sem pulso. Para que a criança vítima de uma 
Parada Cardiorrespiratória tenha um bom prognóstico, é importante que o profissional ou a pessoa que vai 
socorrer saiba reconhecer as causas da falência respiratória, o que mais frequente para a evolução da PCR 
pediátrica.  Os cuidados prestados, durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o acesso ao sistema de 
emergência e a oferta de suporte de vida avançada à criança em parada cardiorrespiratória, são cruciais, para 
minimizar sequelas que podem levar a óbito essas crianças.
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PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE A VACINA HPV E ASSISTÊNCIA DA ENFERMA-
GEM: REVISÃO DA LITERATURA

 

 Helen Patrícia Vinhote de Sousa1

Inglia Ferreira Costa²
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 Lucio Thadeu Macedo Meireles4

Papilomavírus humano, conhecido também como HPV, é um vírus que se instala na pele ou em mucosas, e 
afeta tanto homens quanto mulheres. Atualmente, a infecção por HPV é a infecção sexualmente transmissível 
(IST) mais frequente, ou seja, é a principal infecção viral transmitida pelo sexo. A população-alvo da vaci-
nação contra HPV será para adolescentes do sexo feminino, na faixa etária de 11 a 13 anos. Em 2015, serão 
vacinadas as adolescentes na faixa etária de 9 a 11 anos e, a partir de 2016, serão vacinadas as meninas de 9 
anos de idade. Meninos na faixa etária de 12 a 13 anos já podem ser vacinados contra o HPV pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). A faixa-etária será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos os me-
ninos com 9 anos até 13 anos. O objetivo deste estudo é conhecer a percepção dos adolescentes sobre a vacina 
HPV e a assistência da enfermagem conforme perspectivas da revisão da literatura disponível. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, cuja pesquisa baseou-se em artigos publicados na internet. 
Este estudo bibliográfico revelou que os adolescentes em pesquisa pouco conhecem a importância da imuniza-
ção contra o HPV, restringindo-se somente na prevenção de uma doença, na qual eles não têm conhecimento 
correto, o que chamou atenção dos pesquisadores. Nota-se a deficiência na educação em saúde não somente 
desses adolescentes, mas também, dos pais e/ou responsáveis. Portanto, percebe-se que o enfermeiro tem o 
papel principal na educação em saúde, contribuindo assim, com o esclarecimento dos adolescentes e pais so-
bre a vacina, e trabalhar de forma estratégica com sua equipe de enfermagem, para que possa ser feito a busca 
ativa desse público, e assim, aproximá-los da esquipe de enfermagem e diminuir o índice de adolescentes que 
não foram imunizados com a vacina contra o HPV. 
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PERCEPÇÃO SOBRE CRIME AMBIENTAL NO MEIO URBANO

                

   Fernanda Tabita Zeidan de Souza1

Thiago Mendes de Souza2

Desde o aparecimento do ser humano neste planeta, existe uma interação entre ele e o meio.  Esta interação 
faz parte do desenvolvimento do homem, entretanto a humanidade vem perdendo o amor e o respeito pela 
natureza, o que está sendo agravado pelo desenvolvimento da tecnologia. Atualmente, voltado para as técnicas 
utilizadas na industrialização de produtos para o crescimento da economia, o ser humano parece ter perdido 
o sentimento de que somos parte da natureza, que a vida sobre a Terra constitui uma unidade. Utilizando 
o poder de transformar o meio ambiente, ele modificou rapidamente o equilíbrio dos ecossistemas, sem se 
conscientizar de que os recursos naturais são finitos, se forem esgotados, consequentemente as espécies vivas 
ficam frequentemente expostas a perigos que podem ser irreversíveis. Portanto o meio ambiente é o resultado 
das recíprocas relações entre sociedade e natureza num espaço e tempo concretos. O ambiente se gera e se 
constrói ao longo do processo histórico de ocupação e transformação do espaço por parte de uma sociedade. 
Diante disso, a atual relação existente entre o homem e o meio ambiente situa-se numa perspectiva estrita-
mente utilitária, voltada exclusivamente para a exploração econômica, trazendo sérios prejuízos à vida no 
Planeta. Diante disso é possível afirmar que a grande maioria dos prejuízos causados ao meio ambiente podem 
ser considerados crimes ambientais e essa situação tem se agravado com o passar do tempo, não somente pelo 
desconhecimento do que é o crime ambiental propriamente dito, mas também de políticas que promovam esse 
conhecimento. Dessa forma o presente estudo tem como objetivo geral apontar quais as principais percepções 
sobre crime ambiental no meio urbano através de um levantamento bibliográfico realizado nas bases de dados 
SCIELO e LILAC´s. Diante disso, a literatura aponta que o principal fator é a falta de conhecimento pela po-
pulação sobre o que se constitui como crime ambiental e como ele se caracteriza no meio urbano resultando 
assim a falta de eficácia no cumprimento das leis. Portanto, somente a partir do conhecimento e da formação 
de uma consciência crítica desta realidade, o ser humano é conduzido a mudanças de valores, hábitos e atitu-
des, optando por comportamentos menos agressivos com relação ao meio ambiente no qual vive.
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PERCEPÇÃO SOBRE MAL ESTAR DOCENTE DE MESTRANDOS EM EDUCAÇÃO NA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
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Os professores são cada vez mais atingidos por distúrbios psicológicos devido, sobretudo, as condições em 
que se exerce a ação docente.  Uma das definições mais aceitas para conceituar o mal-estar docente é a de 
esteve (1999). Para o autor, o mal estar se coloca como consequências constantes de caráter negativo que 
comprometem a personalidade do professor como decorrência das condições psicológicas e sociais em que 
se desempenha à docência. E ainda, se apresentar com um estado de crise da profissão docente provenientes 
de diversos fatores calhados da condição desse trabalho. O objetivo desta pesquisa foi abordar a percepção 
sobre mal estar docente de mestrandos em educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, através de 
um estudo de campo com abordagem qualitativa e descritiva, com seis alunos do Mestrado em Educação da 
UFOPA-2016 que atuam no ensino superior das diversas instituições de ensino superior em Santarém-PA. 
A coleta de dados foi realizado através da aplicação de um questionário semiestruturado.  Quanto a análise 
de dados foi realizada através da modalidade da análise temática conforme Bardin (2009). Os resultados 
mostraram que a maioria dos participantes da pesquisa são do sexo feminino (66%); e que a média de idade 
destes foi de aproximadamente de 36 anos. Entre as formações destes profissionais estão: Administração, 
Informática, Licenciatura plena em letras e música, Licenciatura plena em letras/inglês e Serviço social. Os 
docentes relataram que atuam no ensino superior em média de 6 anos. Também exercem uma jornada de 
trabalho na docência em média de 27 horas semanais, sendo que a carga horária citada mínima foi de 8 horas 
e a máxima de 40 horas semanais.    Quanto a percepção dos docentes sobre o mal estar docente, os mesmos 
relataram que trata-se de um processo de adoecimento relacionado ao trabalho; estado de desmotivação do 
docente relacionado a profissão; uma sensação de desvalorização profissional e trata-se de uma situação de 
problemas no ambiente de trabalho. Nota-se que os docentes referem como fatores que colaboram para o mal 
estar docente o sentimento de desvalorização profissional e a ausência de infraestrutura adequada para exercer 
a função. Ressalta-se que entre os aspectos citados sobre à insatisfação quanto a profissão que exerce, os 
docentes relataram: a falta de interesse de próprio aluno; burocracias desnecessárias no ambiente de trabalho; 
falta de reconhecimento e clima organizacional ruim. Sendo que entre os principais acometimentos na saúde 
decorrentes da sua profissão docente, os participantes citaram: o estresse, a desmotivação, a ansiedade, o 
esgotamento físico e mental, a cefaleia permanente, a alopecia e a gastrite. Considera-se a necessidade de 
ações e programas voltados ao trabalho docente como forma de reduzir ou eliminar os acometimentos na 
saúde destes profissionais, colaborando para a melhoria da produtividade deste.
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PERFIL HEPATOPROTETOR DA UNXIA CAMPHORATA L.F. SOBRE CAMUNDONGOS DE 
LINHAGEM BALB/C INFECTADOS COM MALÁRIA GRAVE INDUZIDA PELO PLASMODIUM 

BERGUEI
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Introdução: São as espécies P. vivax e P. falciparum que são responsáveis pelo maior número de infecções por 
malária. O P. berghei apresenta alterações hepáticas que assemelham a malária grave produzida pelo P. falcipa-
rum. Referencial teórico: Dentro do gênero Unxia apenas uma das espécies já foi estudada: Unxia camphorata 
L.f. (são-joão-caá). Segundo o uso popular, Bussman caracteriza o chá das suas partes aéreas em um poderoso 
colagogo, usado na medicina popular, principalmente nos distúrbios do fígado. No extrato de U. camphorata 
foram identificados compostos flavonóides apigenina e acacetina Objetivo: Avaliar o perfil hepatoprotetor 
do extrato hidroalcoólico das flores da U. camphorata sobre a função hepática na malária grave. Metodolo-
gia: Foram utilizados camundongos fêmeas da linhagem Balb/C entre 21 e 30g provenientes do biotério do 
Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES). Grupo Mal (n=10) animais infectados pelo P. berghei atra-
vés de um inoculo contendo 106 hemácias parasitadas e que não sofreram tratamento farmacológico. Grupo 
Mal+Unxia (n=10) animais que foram infectados pelo P. berguei através de um inoculo contendo 106 hemácias 
parasitadas e tratadas com o extrato. Grupo Controle (n=10), que não recebeu tratamento. Grupo Mal+Artemi-
sinina (n=10) com animais que foram infectados pelo P. berguei e tratadas com o fármaco padrão. No 5° dia 
de infecção, foi iniciado o tratamento do Grupo Mal+Spirogyra e Mal+Artemisinina, o tratamento persistiu 
por 10 dias, sendo administrada a dose 200mg/Kg e 50mg/Kg respectivamente. No 15° dia de infecção os 
animais foram sacrificados e em seguida realizadas as análises bioquímicas das enzimas AST e ALT. Resul-
tados e discussão: Os resultados obtidos foram AST, Controle (189,3±13,46U/L), Mal (490,1±25,27U/L), 
Mal+Artemisinina (80,89±7,939U/L), Mal+Unxia (51,60,1±17,96U/L). ALT, Controle (51,07±4,726U/L), 
Mal (774,4±16,24U/L), Mal+Artemisinina (34,38±4,190U/L), Mal+Unxia (61,20±17,30U/L) sendo que o ní-
vel de significância foi de p<0,0001 representa que houve uma diminuição significativa da enzima AST do 
grupo Mal+Unxia em comparação aos valores obtidos nos animais do grupo Mal, também houve uma redução 
significativa da enzima ALT do grupo Mal+Artemisina e Mal+Unxia em comparação aos valores obtidos nos 
animais do grupo Mal. Conclusão: Os resultados demostram que possivelmente a U. camphorata apresenta 
função hepatoprotetora, consequência dos seus compostos, estudos mais aprofundados precisão serem reali-
zados para confrontar ou afirmar qual o composto responsável pela ação.  
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PESQUISANDO A SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ DO TIPO POLINEUROPATIA INFLAMA-
TÓRIA DESMIELINIZANTE AGUDA: RELATO DE CASO
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Mariane Santos Ferreira2

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Guillain-Barré incomum patologia neurológica de origem autoimune, em 
que ocorre desmielinização e inflamação dos nervos periféricos procedendo na sensação de parestesias de 
membros inferiores e superiores. REFERENCIAL TÉORICO: Atualmente a Síndrome de Guillain-Barré, 
tem ganhado visibilidade em todo o país por conta da associação com a infecção por Zika Vírus, o que denota 
que existirá um maior quantitativo de indivíduos em busca de serviços de saúde que ancorem cuidados para 
afecções raras. A síndrome é relativamente rara, sua incidência anualmente é 1-4 casos em 100.000 habitantes e 
compreende-se em quatro subtipos, de acordo com seu comportamento eletrofisiológico e sua fisiopatologia. OB-
JETIVO: Relatar um caso de um paciente da Unidade de Terapia Intensiva, diagnosticado com a Síndrome 
de Guillain-Barré do tipo Polineuropatia Inflamatória Desmielinizante Aguda. METODOLOGIA: O estudo é 
do tipo descritivo, os dados foram coletados em um hospital da rede pública do município de Santarém – PA, 
através de entrevista e prontuário eletrônico. RESULTADO: Paciente 53 anos, sexo masculino, iniciou com 
quadro de lombalgia, evoluindo para parestesias e fraqueza nos membros inferiores, apresentando quadro 
sugestivo de diparesia facial, possui diagnóstico de artrite reumatoide há cinco anos. Internado há 23 dias na 
UTI, traqueostomizado em suporte ventilatório PVC, cultura de secreção traqueal positiva para pseudômonas, 
com significativa diminuição de força em membros inferiores em grau III, hemodinamicamente estável, no 
exame de eletroneuromiografia de membros superiores e inferiores, evidenciou comprometimento difuso das 
fibras sensitivas e motoras e predominantemente desmielizante, revelando o diagnóstico de Síndrome de Gui-
llain-Barré polineuropatica. CONCLUSÃO: A maior parte dos pacientes observa-se os sintomas iniciais por 
sensação de parestesias em membros inferiores, principalmente nas extremidades distal seguido dos membros 
superiores. Em 60% a 70% dos diagnosticados com a Síndrome, apresentam alguma patologia aguda conse-
quente, entre 1 – 3 semanas antes do inicio do quadro, o sistema respiratório é prejudicado. O tipo polineu-
ropatia é a mais comum e estudada, representando 85% a 90% dos casos, mediada por anticorpos, de inicio 
tanto por infecção viral ou bacteriana prévia, através da eletroneuromiografia que evidenciará a diminuição da 
velocidade de condução nervosa, padrão que indica uma desmielinização, ao prognóstico, somente 15% dos 
pacientes ficarão sem qualquer deficit residual posterior a dois anos do início da doença.
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POLITICAS PUBLICAS: AS INFLUENCIAS DA MIDIA NO COMPORTAMENTO DA SOCIEDA-
DE CONTEMPORANEA

Dayana de Oliveira1

Nayara Fabrícia da Silva Queiroz 2

Fernando Mello3 
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A temática políticas públicas é um assunto que abrange conhecimento específico em diversas áreas, em que 
cada decisão tomada irá influenciar a sociedade no seu modo de vida. O governo tem a função de fomentar 
projetos que irão contribuir na vida em sociedade, onde a população é beneficiada por esses projetos garan-
tindo uma boa qualidade de vida no lugar onde vive. A mídia expõe que muitas dessas políticas públicas não 
são realizadas deixando a desejar e fazendo com que a população passe a reivindicar por direitos e respostas 
da gestão governamental por estruturas com boas condições. A mídia tem um papel de repassar informações 
que chegam ao conhecimento da população, fazendo com que a sociedade mostre a sua indignação, e assim 
tendo diversas reações, como greves, manifestações, protestos em diversas situações, tudo isso afetando o 
modo de pensar. O objetivo deste estudo é destacar a influências da mídia no comportamento humano da so-
ciedade contemporânea. A metodologia foi do tipo descritivo, com procedimentos técnicos, usou-se a pesquisa 
bibliográfica, em que utilizou-se como coleta de dados desta temática: artigos científicos, livros e revistas que 
abordasse o assunto de uma forma nítida de informações e de fácil compreensão, descrevendo características 
atuais da população contemporânea, possibilitando a mídia como um fator causador de mudanças de compor-
tamento devido aos meios de comunicação. Identificou-se nos resultados, que a mídia exerce grande influencia 
no comportamento humano e consequentemente no pensamento crítico, onde a vida e a interação humana tem 
controle por meios de comunicação, pois o sujeito acaba vivendo a partir de conceitos definidos por esses 
meios. É um processo em que a sociedade vai se modificando através dessas informações transmitidas, sendo 
que a comunidade acaba absorvendo e logo repassa essas informações sem ao menos saber o que de fato ocor-
reu com um discurso em relação as políticas públicas. Conclui-se que desse modo as políticas públicas vem 
sendo apresentada e debatida pela mídia de forma manipuladora, levando uma opinião formada para aqueles 
que à ouvem e desse modo mostrando que há uma certa influência causada pela mídia.  
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PROJETO DE EXTENSÃO “ABC BRINCANDO NO HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMA-
ZONAS” – RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Quézia Fragoso Xabregas4

Este trabalho tem por finalidade compartilhar as experiências vivenciadas no Projeto ABC Brincando no 
Hospital Regional do Baixo Amazonas no período de 2014 a 2016. O projeto é uma parceria entre o Instituto 
Esperança de Ensino Superior – IESPES, através do Curso de Pedagogia e o Hospital Regional do Baixo Ama-
zonas do município de Santarém-Pa, tendo como objetivo assegurar assistência educacional para as crianças 
em tratamento de saúde, de pequena e longa permanência em internação no HRBA, garantindo-lhes os direitos 
constitucionais, educacionais e sociais, mediante ao processo de escolarização educacional. Este projeto está 
em conformidade com o Parecer CNE/CEB nº 17/2001, que destaca que a educação escolar deve ser oferecida 
a alunos impossibilitados de frequentarem as aulas em razão de tratamento de saúde, e deve ser oferecida por 
meio de um atendimento especializado, para as crianças em internação hospitalar ou atendimento ambulato-
rial. Desta forma, seu atendimento educacional deve obedecer ao disposto na LDB – Lei 9394/96 e nas Dire-
trizes Nacionais de Educação Especial na Educação Básica. O projeto foi implementado no HRBA em outubro 
de 2013 com acompanhamento de três acadêmicas voluntárias de Pedagogia/IESPES e em 31 de janeiro de 
2014 teve seu lançamento oficial no hospital. É um projeto inédito na região Oeste do Pará e de relevância 
social, pois proporciona aprendizado não somente às crianças atendidas por contribuir para sua escolarização, 
como também para as acadêmicas de pedagogia por adquirir conhecimentos na área do atendimento educacio-
nal no contexto hospitalar. Durante o ano de 2014 o projeto foi desenvolvido em forma de voluntariado por 
acadêmicas de Pedagogia e no ano de 2015 o projeto foi submetido ao edital do Programa Incentivo Docente à 
Pesquisa e Extensão/IESPES, tendo sido aprovado como Projeto de Extensão, passando a ter uma acadêmica 
como bolsista e seis voluntários. O Projeto tem como metodologia de trabalho, desenvolvimento de atividades 
lúdicas e pedagógicas, envolvendo: leitura dirigida, contação de história, pinturas livres e direcionadas. No 
período de três ano foram realizados 913 atendimentos de crianças hospitalizadas em tratamento de câncer, 
sendo que em 2014 foram 349 atendimentos, em 2015, 304 e em 2016, 260 atendimentos. Durante esses três 
anos, foi possível percebermos a importância deste projeto para cada criança, considerando o tempo ocioso, as 
fragilidades, tensão e solidão por se encontrar afastada do contexto familiar e escolar. Consideramos também 
que o hospital é um lugar que pode oferecer atendimento educacional, desenvolvendo sua função social vol-
tadas para a humanização da saúde.
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PROJETO INTERDISCIPLINAR: AUTOCONHECIMENTO PSÍQUICO E FÍSICO DOS ADOLES-
CENTES DO BAIRRO DA FLORESTA ABORDANDO O TEMA BULLYING
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Ruy Guilherme Castro de Assis 4

O Projeto Interdisciplinar é uma forma de integração dos acadêmicos com a comunidade, buscando conhecer 
e interagir diretamente com a realidade local. Neste sentido, os acadêmicos do 6º semestre de Psicologia, 
acompanham alunos adolescentes na faixa etária de 13 aos 17 anos da Escola Municipal Maria Uchoa, da 
turma de 1º ano do ensino médio do bairro da Floresta, realizando atividades pontuais durante o semestre. 
Desde o ano de 2013, abordam o tema “Autoconhecimento Psíquico e Físico dos Adolescentes”, enfatizando 
a importância de orientar e sensibilizar quanto ao fenômeno do Bullying no ambiente escolar, evidenciando 
os prejuízos e ameaças que essa prática representa para saúde mental dos alunos. Alguns comportamentos 
agressivos são esperados durante a adolescência, no entanto a prática de atos violentos, caracterizados por 
agressão entre os pares não deve ser negligenciada ou tratada como parte do desenvolvimento. De acordo com 
Olweus (1991), pesquisador pioneiro sobre violência entre pares na escola, caracteriza o Bullying por meio 
de atitudes agressivas, sejam elas ações físicas, psicológicas ou sociais, que sejam intencionais e repetidas, 
no qual ocorrem sem motivação evidente, adotados por um ou mais estudantes contra outros(s), causando 
angústia, executadas dentro de uma relação desigual de poder. As atividades aplicadas nas intervenções 
na Escola Maria Uchoa incluíram uma dramatização realizada pelas acadêmicas, seguidas de uma palestra 
sobre como identificar o Bullying, e da importância de tomar as devidas providências quando este ocorrer. 
As acadêmicas tentaram sensibilizar os alunos a perceber o Bullying como uma ameaça real à saúde mental, 
investigando o entendimento dos mesmos em relação ao tema, bem como as possibilidades do surgimento 
de psicopatologias advindas do fenômeno. Em um segundo momento foi promovida dinâmicas de quebra-
gelo sobre a temática Bullying, bem como a apresentação de um audiovisual associado a temática. Os alunos 
demonstraram interesse pelo tema, advindo de um grande desconhecimento acerca dos diversos prejuízos 
causados pelo Bullying. Durante a intervenção, os alunos questionaram sobre as práticas da violência. O 
trabalho demostrou a necessidade de olhar o Bullying como um fenômeno social e as formas de enfrentá-
lo e preveni-lo, para que esta problemática não ganhe maiores proporções no ambiente escolar. Ao final foi 
aplicado um questionário para os alunos, com perguntas relacionadas ao tema. Foi possível repassar aos 
alunos a compreensão das várias formas de como o bullying se manifesta e os principais procedimentos de 
intervenção para o combate deste, por meio de ações psicopedagógicas, que levem em consideração aspectos 
sociais, psicológicos e econômicos dos envolvidos.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS INTERDISCIPLINARES

     Eli Conceição de Vasconcelos Tapajós Sousa1
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A educação tem por finalidade contribuir para a formação do homem pleno que seja capaz de conhecer a si 
mesmo e ao mundo no qual está inserido. Este trabalho tem como objetivo propor reflexões quanto às práticas 
educativas interdisciplinares. Utilizou-se como metodologia a revisão da literatura. A Interdisciplinaridade, 
como prática pedagógica, exige uma postura de flexibilidade, de compromisso por parte dos educadores, 
pois esta pressupõe a interação e a integração. E porque não dizer uma ação conjunta que, através do diálogo 
e da troca de experiências, possam ser implementadas novas propostas educativas visando a superação das 
práticas vigentes da pedagogia do verticalismo, conteúdista, alienada e dissociada da realidade. O sentido da 
ação disciplinar tem como pilar fundamental o homem e a mulher, seres dotados de infinita capacidade que, a 
escola, com a prática que vem assumindo, acaba por desmotivar e não incentivar. A necessidade da interdis-
ciplinaridade, segundo Fazenda (1994), impõe-se não só como forma de compreender e modificar o mundo, 
mas também como uma exigência na busca de restabelecer a unidade perdida. Essa discussão no campo edu-
cacional teve início por volta da década de 70 e foi a grande responsável pela ideia de totalidade dentro do 
campo das ciências humanas. Essa discussão serviu como base para que na década de 80 o movimento que 
caminhava na busca de teorias deixasse o abstrato e passasse ao prático, passando a contribuir também para as 
novas discussões na década de 90. Japiassú (1976) defende a interdisciplinaridade como um processo de in-
tegração que nega o esfacelamento, a fragmentação do conhecimento. É uma prática coletiva, sem submissão 
ou supervalorização de um determinado conhecimento.  Interdisciplinaridade não se fala, se vive. É questão de 
atitude. Atitude de não acomodação, de luta, atitude contra as limitações, luta para que o espaço do professor 
seja redignificado e pra isso é necessário ousadia. Ousar contra o saber fragmentado, contra o conhecimento 
positivista que está arraigado à prática educativa há séculos. Uma prática alienada da realidade, com repasses 
puramente técnicos que em nada contribuem para a formação de homens e mulheres aptos a compreender e 
atuarem na realidade em que vivem e o mais importante: aptos a construírem e reconstruírem a história, sendo 
agentes no processo de transformação. Paulo Freire (2006) nos alerta afirmando que tudo que venha contra a 
humanização do homem, que venha manipulá-lo ou tratá-lo como um eterno ignorante, faz-se necessário re-
ver, repensar e até mesmo excluir. Não estamos falando aqui em anulação do que a ciência produziu, mas uma 
proposta, um olhar, um repensar das práticas tradicionalistas. A escola precisa reconstruir suas concepções e 
suas relações. Educação é movimento, é dinâmica, é construção, é reconstrução, é interação. 
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE OSTEOARTROSE DE JOE-
LHO: REVISÃO DA LITERATURA
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizou uma pesquisa entre os anos de 2000 a 2010, onde 
foi percebido um aumento significativo da população adulta, com destaque para o aumento da participação 
da população idosa, onde em 1991 era de 4,8%, em 2000 era 5,9% e em 2010 chegou a 7,4% (IBGE, 2010). 
Com a chegada da idade avançada, muitos idosos sofrem de doenças e agravos crônicos não transmissíveis 
(DCNT), resultando em um processo incapacitante, pois afeta sua funcionalidade, o que dificulta e impede do 
mesmo em desempenhar atividades cotidianas de forma independente, comprometendo assim sua qualidade 
de vida (BRASIL, 2006). Como exemplo de DCNT está a Osteoartrose, que também é conhecida como Ar-
trose, Osteoartrite ou Doença Articular Degenerativa, que se refere a uma lenta e progressiva degradação da 
cartilagem articular e do osso mais próximo, sendo que o primeiro se refere a um tecido elástico que recobre 
as extremidades ósseas e amortecem os impactos (BARTMANN, 2012). Baseado em tais informações fez-se 
necessário a realização de uma revisão da literatura sobre esta temática com o objetivo de verificar a quali-
dade de vida de pacientes diagnosticados com Osteoartrose de Joelho. Assim, buscou-se realizar a coleta de 
informações através de buscas de artigos nacionais no “google acadêmico”, onde foi percebido a dificuldade 
de encontrar pesquisas nacionais sobre este tema, contudo, foram encontrados quatro artigos com pesquisas 
sobre qualidade de vida em pacientes com Osteoartrose de Joelho, realizadas nas cidades de São Paulo, Caja-
zeiras – PB, Lauro de Freitas- BA e Capão Redondo -  SP. Todos os participantes com idade acima de 50 anos, 
de ambos os sexos. Todas as pesquisas utilizaram como instrumento o medical outcomes study – 36 (SF-36) 
e concluíram que a Osteoartrose de Joelho traz impactos negativos para a vida dos participantes que apresen-
taram baixos escores analisados através do Instrumento aplicado resultando em uma pior qualidade de vida, 
uma vez que apresentam limitações para a realização de atividades de vida diária que exige grande esforço 
físico, apresentam também baixa funcionalidade, o que por consequência afeta sua vida social, emocional e 
sua saúde mental. Assim, faz-se necessário a observação mais aprofundada e realização de mais estudos sobre 
as consequências da Osteoartrose na qualidade de vida de seus portadores.
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RELATO DE CASO DE IMPERÍCIA NO DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE OFÍDICO
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INTRODUÇÃO: O acidente por ofídismo atualmente vem ganhando relevância no contexto de prestar um 
diagnóstico fidedigno, por conta da variância na sintomatologia associado ao tipo de acidente. Em decorrência 
da gravidade do acidente, os profissionais da área da saúde necessitam ter domínio sobre a temática, para as-
sim prestar uma assistência especializada, pois a falta de conhecimento culmina na imperícia, podendo causar 
danos severos ou fatais ao paciente. Diante da ideia supracitada ressalta-se que segundo o código de ética do 
profissional de saúde é vedado ao mesmo causar qualquer dano ao paciente, por ação ou omissão, caracteri-
zando seus atos como imperícia, negligencia ou imprudência. REFERENCIAL TEÓRICO: Estima-se que 
ocorra no mundo 421.000 a 2,5 milhões de incidentes causados por cobras venenosas, com 20.000 a 100.000 
mortes por ano, sendo que o número de indivíduos que ficam com sequelas é maior do que o número de pes-
soas que vem a óbito. Os acidentes ofídicos segundo o gênero de serpente envolvida revela que as serpentes 
do gênero Bothrops são as maiores causadoras de injúria ao homem, com 73,1 %, em seguida vem a Crotalus com 
6,2 %, a Micrurus com 0,3% e a Lachesis com 1,1%. Sendo que a faixa etária mais acometida fica entre 15 e 
29 anos, predominando o sexo masculino com 70 % de acometimento. MATERIAL E METODOS: estudo 
descritivo do tipo relato de caso, onde os dados foram coletados a partir de informações colhidas no prontuário 
eletrônico durante o mês de março do ano 2017 em um hospital da rede pública do município de Santarém. 
RESULTADO: Paciente do sexo masculino, 16 anos, picado por animal não identificado em um quintal 
próximo a sua residência, onde o mesmo estava fazendo a limpeza do terreno. Após essa ocorrência o mes-
mo apresentou edema nos pés, febre e mialgia, procurando ajuda médica, onde foi lhe receitado antibiótico. 
Após quatro dias regrediu com fraqueza muscular extrema e dispneia, onde voltou a procurar atendimento 
médico, sendo lhe receitado medicamento para pneumonia. O mesmo teve piora em seu quadro clínico e foi 
levado para um hospital público, apresentando insuficiência respiratória aguda, acidose metabólica grave. Foi 
transferido para a Unidade de terapia Intensiva (UTI) de outra instituição, vindo a óbito mesmo com todas as 
medidas terapêuticas instituídas para reverter seu quadro clínico crítico. CONCLUSÃO: Diante do problema 
evidenciado observou-se que o conhecimento da sintomatologia de variadas doenças, é de suma importância 
para se aplicar a terapêutica correta à patologia. Neste caso, os sinais e sintomas passaram-se despercebidos 
pelos profissionais da área da saúde, ocorrendo desta forma o óbito do indivíduo, não somente pela intoxica-
ção do veneno no corpo, mas também pela demora em se diagnosticar o acidente ofídico causado por serpente 
peçonhenta. 
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RELATO DE CASO EM CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL
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Introdução: A incidência mundial da paralisia cerebral é de 2 a 2,5 por 1.000 nascidos vivos.  Revisão da 
literatura: A paralisia cerebral é uma lesão que atinge o cérebro quando este é imaturo e interfere no desen-
volvimento motor normal da criança, tendo como a principal etiologia a diminuição da pressão parcial de 
oxigênio relacionado à duração do trabalho de parto, e complicações como a pneumonia aspirativa. Objetivo: 
implementar a sistematização da assistência em enfermagem (SAE) a um menor com pneumonia em uma 
instituição do município de Santarém-PA. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 
caso. A coleta foi realizada em uma instituição hospitalar do município de Santarém-PA, no setor de pedia-
tria correspondente ao período de 20 a 29 do mês de setembro de 2016, após previa autorização de acesso ao 
prontuário e entrevista com a tutora do menor, obedecendo às etapas da SAE.  Resultados: E. S. A, 2 anos 
e 1 mês, sexo masculino, pardo, natural de Prainha-PA, admitido no setor de pediatria em 12/09/2016, com 
histórico de hipertermia intermitente, diagnóstico inicial de paralisia cerebral, pneumonia e broncoespasmo, 
Antecedentes familiares (AF): óbito materno em parturição; Antecedentes pessoais (AP): nascido a termo 
(40ª semana) de procedimento cesariano, complicação em parto condicionou anóxia cerebral, encaminhado 
à UTI que perdurou por 10 dias, tutora (avó materna) alega início das crises convulsivas aproximadamente 
ao 5º mês de vida, ao 9º mês apresentou quadro de pneumonia, faz uso de fenobarbital e valproato, realizou 
acompanhamento com fisioterapeuta por 1 ano. Os diagnósticos de enfermagem (DEs), segundo NANDA 
(2015), consistem em: 1) Padrão respiratório ineficaz relacionado à limitação do fluxo de ar, evidenciado por 
dispneia, tosse e presença de secreções; 2) Risco de infecção relacionado invasão por organismos patogênicos; 
3) Termorregulação Ineficaz relacionado à capacidade diminuída de manter a temperatura corporal dentro dos 
padrões normais evidenciado por elevações de temperatura acima de 37ºC;  4) Nutrição alterada menor que as 
necessidades corporais, relacionado ao aumento do metabolismo, evidenciado por perda de ponderal; 5) Dis-
túrbio de sono relacionado a crises convulsivas evidenciado por insônia. As intervenções assistenciais funda-
mentam-se em plano de cuidado sistematizado e individualizado, os quais incluiu:  monitoração e controle dos 
parâmetros vitais, administração de medicamentos, educação em saúde para massagem de conforto, mudança 
de decúbito a cada 2 horas, exercícios passivos, nutrição em pequenas porções e frequentes, cuidados básicos 
de higiene corporal e oral, ingesta de líquido diariamente e prevenção de ruídos agudos durante o período de 
sono e repouso. Conclusão: aplicar o processo de enfermagem possibilita agilidade e facilidade nas escolhas 
das intervenções pelo enfermeiro e favorece o alcance dos resultados.

Palavras-chave: paralisia cerebral, pneumonia, enfermagem.
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RELATO DE CASO EM PACIENTE COM PARAPLEGIA

Andreza Dantas Ribeiro 1

Brenda dos Santos Coutinho ¹
Herman Ascenção Silva Nunes ¹

Irinéia de Oliveira Bacelar Simplício 2

Introdução: A lesão raquimedular (LRM) acomete com maior predomínio os jovens do sexo masculino em 
decorrência do estilo de vida. Revisão da literatura: A paraplegia constitui-se como uma LRM, envolvendo 
as regiões lombotorácica ou sacral, em que ocorre o comprometimento da medula espinhal, desencadeando 
à perda da função motora e sensitiva. Está frequentemente associado a quedas, mergulhos em baixa profun-
didade, acidentes por arma branca ou de fogo e acidentes automobilísticos. As complicações mais frequentes 
em indivíduos paraplégicos estão relacionadas com a imobilidade, lesão por pressão, disfunção intestinal e 
vesical. Objetivo: Identificar os diagnósticos, intervenções e prognósticos de enfermagem aplicáveis a pessoa 
com paraplegia em uma instituição de saúde do município de Santarém-PA. Metodologia: Trata-se de um estu-
do descritivo do tipo relato de caso. A coleta foi realizada em hospital público do município de Santarém-PA, 
no período de 09 a 27 do mês de maio de 2016 mediante a autorização de acesso ao prontuário e entrevista 
com o cliente, obedecendo às etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).  Resultados: 
M.S.B.S., 41 anos, sexo masculino, pardo, natural de Santarém-PA, admitido no setor de urgência e emergên-
cia, com histórico de hipertermia intermitente há 3 dias, diagnóstico inicial diabetes mellitus tipo 2, paraplegia 
há 21 anos, lesão por pressão infectada em regiões abdominal e sacral, grau IV, devido cuidado prejudicado 
em domicilio, após três dias realizou procedimento de limpeza cirúrgica e admitido na clínica cirúrgica. Os 
diagnósticos de enfermagem (DEs), segundo NANDA (2015), consistem em: 1) Imobilidade relacionado a 
incapacidade de deambulação, evidenciada pela paraplegia; 2) Integridade da pele prejudicada relacionado à 
perda sensorial permanente e à imobilidade; 3) Retenção urinaria relacionada ao nível de lesão, evidenciado 
por sonda vesical de demora; 4) Déficit de autocuidado para banho, 5) Risco de infecção relacionado a uso 
de cateteres em ambiente hospitalar, evidenciado por acesso venoso central em subclávia direita; 6) Perfusão 
tissular periférica ineficaz relacionada a imobilidade evidenciado por edema em membros inferiores. As inter-
venções assistenciais fundamentam-se em plano de cuidado sistematizado e individualizado, os quais  incluiu:  
banho no leito, higiene do couro cabeludo, massagem de conforto em áreas integras, curativo asséptico em 
lesão por pressão, mudança de decúbito a cada 2 horas, exercícios ativos e  passivos, verificação e controle 
dos parâmetros vitais, orientação quanto à necessidade de uma alimentação hiperproteica e hipoglicídica em 
pequenas porções e frequentes, sensibilização da família quanto aos cuidados básicos de higiene. Conclusão: 
Após duas semanas de cuidado, obteve-se um bom prognóstico, evidenciado pela evolução cicatricial da lesão 
por pressão e alta hospitalar.
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RELATO DE UMA INTERAÇÃO SOCIAL NO ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA DA CO-
MUNIDADE PONTE ALTA, REGIÃO DO EIXO FORTE – MUNICÍPIO DE SANTARÉM

Gustavo da Silva Flexa1

Wilson Sabino²
                                                                                        

Introdução: Nos últimos anos, um novo processo de ensino vem se desenvolvendo, para formar 
profissionais da área da saúde. Este processo, além das bases teóricas e práticas, inclui um conjunto de outras 
atividades denominada: “mergulho na experiência”. Isto nos é possibilitado pelos encontros com os comuni-
tários no contexto social em que vivem. Referencial Teórico: A sustentação de estratégias para mudanças nos 
serviços e formação em saúde parte do diálogo das universidades com a rede de gestão da política da atenção 
em saúde e com os órgãos de controle social neste mesmo campo. Entender o contexto e a conjuntura deste 
campo da saúde é um exercício para sentir-se um profissional comprometido com o SUS (JUNQUEIRA, et 
al. 2013).  Para tal o ato de cuidar deve ser incorporado a todos os profissionais que pretendem trabalhar nesta 
área, construindo e sugerindo melhorias, dialogando com os modos e práticas dos atuais profissionais desta 
referida área. É fundamental esse olhar em benefício de um novo modo de agir (MERBY, 2013). Objetivo: 
Este estudo teve como objetivo relatar a experiência de uma interação social no assentamento agroextrativista 
da comunidade Ponte Alta – Eixo Forte no município de Santarém. Metodologia: o presente relatório tem 
seu foco na experiência de vida das famílias da Comunidade de Ponte Alta, teve como método de pesquisa a 
entrevista com os comunitários, a fim de se adquirir dados que proporcionem o alcance do objetivo.  O relato 
descritivo e reflexivo foi utilizado durante a coleta de dados, acompanhada de observação e aproximação da 
realidade vivida pelas pessoas em foco. Resultados: No decorrer dos encontros, através das conversas e do 
contato com o ambiente familiar estabeleceu-se um vínculo afetivo entre os sujeitos, onde buscamos ouvir e 
compreender melhor as peculiaridades de vida de cada um. Experiências todas elas, muito significativas que 
ajudam na formação profissional e acabam por serem levadas como exemplos de vida. Conclusão: A expe-
riência de interação social logo no início do curso de saúde proporcionou o conhecimento da realidade dos 
comunitários, possibilitando principalmente, a criação de vínculo com estes. Todo este processo acabou por 
ressignificar a nossa maneira de pensar e agir de como atuar na área da saúde.
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RELAÇOES AMOROSAS NA MATURIDADE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Celso Pires Rothebarth1

Ms.Neusivan Lima²
Ms. Thayanne Branches Pereira³

Este estudo tem como escopo apresentar uma síntese das referências sobre a maturidade e os relacionamentos 
amorosos nesta fase da vida. As pesquisas atuais no campo da psicologia referentes ao tema, destacam infor-
mações, tais como, segundo Papalia (2013) a partir dos vinte e cinco anos de idade o organismo começa a 
envelhecer, e o período de declínio mais acentuado se da após os sessenta e cinco anos de idade, nesse meio 
tempo se encontra a maturidade, arbitrariamente definido como a idade entre 45 e 65 anos de vida. e. Eliot 
Jaques (1967) cria a frase crise da meia idade, como sendo um período estressante entre os 45 e 55 anos de 
idade. Antonucci et al. (2001) afirmam que o casamento, o divórcio e a coabitação influenciam grandemente 
a vida dos indivíduos, especialmente na maturidade. Bauman (2004) observa que as mulheres vem mudando 
sua atuação na sociedade nas ultimas décadas, assumindo tarefas antes tipicamente masculinas e com isso 
gera a necessidade de mudanças também nos indivíduos do sexo masculino, em especial no que tange os 
relacionamentos amorosos ou casamentos. Silva (2009) descreve um grande numero de tipos de relaciona-
mentos na atualidade, alterando o padrão namoro, noivado, casamento, e esses novos arranjos podem facilitar 
relacionamentos, ou gerar insegurança aos mais conservadores. Cano et al. (2009) citam que os casamentos 
no brasil, duram em media dez anos e meio, oque permite aos indivíduos chegarem a maturidade com dois 
ou mais relacionamentos em sua bagagem e Simoneti (2009) observa que os descasados maduros são aqueles 
que fracassaram em seus primeiros relacionamentos por não saber lidar com as emoções durante os relaciona-
mentos fracassados, e que se não aprenderem a lidar com essas emoções terão novos fracassos. Esta pesquisa 
tem como objetivo geral identificar as barreiras encontradas por homens e mulheres maduros no momento de 
iniciar relacionamentos amorosos, e objetivos específicos conceituar maturidade sob a ótica de vários autores, 
classificar os tipos de relacionamentos mais frequentes na maturidade, detectar as prioridades dos indivíduos 
maduros na hora de iniciar relacionamentos e identificar o percentual de homens e mulheres disponíveis a 
novos relacionamentos na maturidade. Esta pesquisa teve como fonte, base de dados como: Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), PEPSIC (periódicos eletrônicos de psicologia) 
e Google Acadêmico. No que se refere aos resultados desta pesquisa, pode se destacar que as alterações sociais 
das últimas décadas têm influenciado grandemente os relacionamentos amorosos, e o posicionamento de cada 
individuo em relação a estas mudanças é fundamental para encontrar e manter um relacionamento duradouro.
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RELAÇÃO MÃE E BEBÊ NO PROCESSO DA GESTAÇÃO, IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO AFE-
TIVO MATERNAL
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Nelly Mara Marinho Vinhoti 4 

O vínculo afetivo materno é considerado imprescindível para que o bebê se desenvolva de forma saudável em 
todas as fases da vida. A relação mãe e bebê se constitui desde o período pré-natal, e é influenciada pela in-
teração estabelecida com o mesmo, bem como, as próprias sensações, emoções que essa mãe vivencia.  A 
gestação é um evento complexo, com mudanças de diversas ordens; é uma experiência repleta de sentimentos 
intensos que podem dar vazão a conteúdos inconscientes da mãe. Este trabalho teve como objetivo instigar o 
público de gestantes a refletir sobre como tem percebido o vínculo mãe-bebê no período de gestação. No dia 
21 de novembro de 2016, foi realizado a intervenção com o grupo de gestantes, usuárias da Unidade Básica 
de Saúde do bairro do caranazal.  Inicialmente foi feito o acolhimento das gestantes, esclarecendo primordial-
mente o papel do psicólogo no contexto da saúde, em seguida foi feita uma explanação acerca das vivências 
gestacionais, informando acerca da importância do vínculo mãe e bebê, assim como, as possíveis consequên-
cias da ausência deste, sendo enfatizado como se promove o vínculo mãe e filho na gestação, orientando como 
algumas ações podem ser benéficas para isso, dentre elas, a musicoterapia, contar histórias, conversar com o 
bebê mesmo ainda na barriga, Para realização das atividades foi utilizado apenas material áudio visual, e o mo-
mento da interação foi efetivado na sala de espera da Unidade Básica.  Como resultados, pôde-se perceber que 
as gestantes se mostraram bastante participativas, foi notório constatar a ausência de conhecimento por parte 
das gestantes, sobre a importância da vinculação afetiva com o bebê, resultando em muitos questionamentos 
sobre o assunto. Houveram alguns relatos de experiências passadas, gestantes que já estiveram grávidas, con-
tribuíram relatando como o vínculo foi promissor quando trabalhado e que pode gerar uma boa relação de mãe 
e filho, e como isso é imprescindível na saúde mental do indivíduo.  Dessa forma, constatou-se que a relação 
maternal ainda que indispensável para o desenvolvimento saudável do bebê, mostra-se como, um assunto que 
necessita ser melhor abrangido e discutido em diversas áreas, visando um melhor entendimento deste, para 
assim, refletir na importância dos cuidados mãe e bebê. 

Palavras-chave: Vínculo, Gestação, Mãe/bebê.  

¹Acadêmica do Instituto Esperança de Ensino Superior- IESPES. E-mail: inglithy_limaa@hotmail.com
²Acadêmica do Instituto Esperança de Ensino Superior- IESPES. E-mail: nil.tm@hotmail.com
³Docente do Instituto Esperança de Ensino Superior- IESPES. E-mail: fernandazeidan@hotmail.com
4Docente do Instituto Esperança de Ensino Superior- IESPES. E-mail: nmsvinhote@gmail.com



XIV JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO IESPES

LIVRO DE RESUMOS297

RETINOPATIA DIABÉTICA POR FOTOCOAGULAÇÃO A LASER E ANGIOGRAFIA FLUORES-
CEÍNA

   

Robinei costa1

Silvia Diniz²

A retinopatia diabética (RD) é uma das complicações do diabetes mellitus e continua sendo uma importante 
causa de cegueira. Essa doença se caracteriza por modificar estruturalmente os vasos sanguíneos da retina. O 
objetivo deste trabalho é apresentar a Fotocoagulação a laser no tratamento e a Angiografia Fluoresceína como 
método de diagnóstico de Retinopatia Diabética, especificando a aplicação do laser árgon em paciente com 
risco de perder a visão e no diagnóstico descrever o procedimento básico com a fluoresceína na aquisição de 
imagens dos vasos sanguíneos da retina. A metodologia admitida por esse estudo se baseou numa abordagem 
bibliográfica a partir das ideias de ÁVILA (2003), Bosco et. al. (2005), Novais et al (2015) e LIRA (2005). A 
fotocoagulação de doenças da retina com raio laser teve início a partir de uma série de estudos clínicos nos 
EUA e na Europa, no qual foi constatado os benefícios gerados na aplicação de raio laser no tratamento de 
retinopatia diabética ÁVILA (2003). O laser terapêutico árgon comprovou ser eficaz no tratamento designa-
do, fotocoagulação, quando o alvo é tratar os vasos sanguíneos da retina, além de agir nas complicações que 
pode resultar na perda da visão do paciente Bosco et. al. (2005). Na fotocoagulação é usado o laser árgon com 
comprimento de onda especifico, para provocar a destruição de aéreas isquêmicas da retina e de vasos sanguí-
neos anormais. Para regredir a perda da visão, o laser é centralizado na retina lesada próxima a mácula para 
diminuir vazamento de fluído. Se o objetivo for reduzir o risco de distorção da retina e de hemorragias vítrea, 
o laser é focalizado para toda retina, conservando-se a mácula. Segundo Novais et. al. (2015) A angiografia 
fluoresceína é o exame padrão ouro para avaliação dos vasos sanguíneos da retina em paciente com retinopatia 
diabética. O diferencial desse exame é por avaliar dinamicamente os padrões do trânsito do contraste, permi-
tindo o estudo sequencial do fluxo sanguíneo na retina de forma simultânea, fornecendo suporte diagnóstico 
a impressões clínicas evidenciadas nas alterações da dinâmica fluídica resultante de processos patológicos 
oculares LIRA (2005). Nesse exame é administrado por via endovenosa, uma molécula não toxica e altamen-
te fluorescente, a fluoresceína, que difunde-se pelos vasos sanguíneos da retina, até ser secretado pelos rins, 
deixando a urina com um tom amarelado. Em seguida é realizado a aquisição de imagens para registrar o 
contraste na região do epitélio pigmentar e visualizar a circulação retiniana e sua estrutura funcional. A reti-
nopatia diabética constitui uma grande ameaça para a saúde, por causar a perda da visão, por isto, a aplicação 
dos métodos apresentados favorece a chance do paciente viver com melhor qualidade de vida tratando a partir 
do diagnostico apurado da doença. 

Palavras-chave:: Retinopatia Diabética, Fotocoagulação, Angiografia Fluoresceína.
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SINOPSE DAS EXPERIÊNCIAS DA EaD NO MUNDO 

Aldilene Lima Coelho 1

Tania Suely Azevedo Brasileiro 2

Introdução: Por meio da Educação a Distância (EaD) inúmeras pessoas têm conseguido concluir sua forma-
ção nas últimas décadas. Esta forma de ensinar a distância se faz presente em nossa sociedade em âmbito glo-
bal desde outrora; hoje, a EaD se apresenta mais intensa em todo mundo, devido a conjuntura das sociedades 
modernas e graças as Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC’s). Referencial teórico: Cortelazzo 
(2009), Hack (2011), Gomes (2009), Luzzi (2007), Nunes (2009), Torres e Fialho (2009), Ventura (2006), den-
tre outros, abordam sobre a trajetória e as características desta modalidade de ensino que tem se desenvolvido 
continuamente. Objetivo: Neste recorte de uma pesquisa de mestrado inconclusa, buscamos aludir o contexto 
histórico das experiências do ensino a distância ao redor do mundo. Metodologia: Para atender ao mote pro-
posto, realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca do contexto histórico da EaD, buscando conhecer sua 
trajetória de desenvolvimento. Resultados e discussões: À luz dos estudos realizados por Nunes (2009), Hack 
(2011) e Luzzi (2010) vislumbramos que a EaD faz parte do cotidiano de muitos países, nas diversas áreas, 
como: agricultura, saúde, aos interesses das industrias, treinamento de professores … e até mesmo para fins 
militares, utilizada como forma de capacitar soldados norte-americanos no período da segunda guerra mun-
dial. O primeiro registro sobre a oferta do ensino a distância foi publicado na Gazette de Boston (EUA) em 
1728, no anúncio Caleb Philps, oferecendo aulas por correspondência. No meio acadêmico, as Universidades 
de Oxford e Cambridge na Grã-Bretanha foram as pioneiras, ofertando cursos de extensão (NUNES, 2009). 
Cortelazzo (2009) aponta que na Austrália, nas duas primeiras décadas do século XX foram implementadas 
as primeiras inciativas de EaD. Segundo Gomes (2005), a trajetória de desenvolvimento da EaD foi permeada 
por fases, nomeadas de “geração”, tendo em 1833 a primeira geração, do tipo “ensino por correspondência”, 
até a quarta geração iniciada a partir de 1994, e que perdura nos dias atuais, com o nome de “aprendizagem em 
rede”. Quanto as experiências da EaD no ensino superior ainda são consideradas recentes, se comparadas com 
a modalidade presencial. Uma das pioneiras na oferta desta modalidade de ensino, de forma exclusiva desde 
1946, foi a University of South America, na África do Sul, primeira na utilização das mídias na educação 
(HACK, 2011). Conclusão: A partir das pesquisas dos autores supracitados, vislumbramos que a história da 
EaD não foi construída de forma repentina e nem tão pouco linear. Ademais, compreendemos que em tempos 
hodiernos, com o apoio das TIC’s, a Educação a Distância pode suscitar oportunidades, em qualquer lugar do 
globo terrestre, de um aprendizado mais interativo, seja na Austrália, no Japão, na Rússia, na Costa Rica ou 
até mesmo no Canadá, país que apesar das dimensões continentais e de possuir regiões de difícil acesso, foi 
um dos pioneiros a introduzir a EaD de forma massiva.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DOMICILIAR: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Introdução: O presente resumo foi elaborado com base em uma experiência vivenciada por acadêmicos de 
enfermagem com um paciente idoso, acamado, pós-cirúrgico por amputação da segundo os membro inferior 
devido a complicações do Diabetes Mellitus. Revisão de literatura: A Sistematização da Assistência de En-
fermagem (SAE) é a metodologia científica utilizada pelos enfermeiros para empregar seus conhecimentos 
durante a assistência ao paciente, através dela, as intervenções de enfermagem são fundamentadas em uma 
base teórica o que eleva a qualidade da assistência. De acordo com Tannure e Pinheiro (2015), esta metodolo-
gia consiste em cinco etapas: Histórico de enfermagem, que determinará o estado inicial do paciente, consiste 
em uma coleta de dados; Diagnóstico de enfermagem é a interpretação dos dados coletados e identificação 
dos problemas; Planejamento de resultados: é o estabelecimento de prioridades para os problemas; Prescrição 
de enfermagem: são as intervenções da enfermagem propriamente dita; Avaliação da Assistência de Enferma-
gem: acompanhamento da evolução do paciente após os cuidados. Objetivos: Este estudo teve como objetivo, 
descrever uma experiência na qual a SAE foi utilizada, contemplando todas as suas vantagens para o enfer-
meiro e pacientes. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem qualitativa, do 
tipo relato de experiência, realizado no período de 25 à 28 de maio de 2016 em uma residência do bairro do 
santaremzinho do município de Santarem-Pará. Este relato foi baseado na vivência de acadêmicos do curso de 
enfermagem durante aulas práticas da disciplina de Metodologia da assistência de enfermagem na qual foi im-
plantada a SAE como forma prestar assistência ao paciente. Resultados: Por meio as SAE, vários diagnósticos 
encontrados no paciente logo no primeiro dia: Constipação, Privação de sono, Tensão no papel do cuidador, 
Deambulação prejudicada, Baixa autoestima situacional e Risco de integridade da pele prejudicada. Em cima 
destes diagnósticos, foram elaborados resultados esperados com limite de tempo estabelecido para melhora 
do paciente e feita as prescrições de enfermagem baseadas nos diagnósticos que o mesmo apresentava. No 
decorrer das visitas alguns diagnósticos foram acrescentados como o de Dor aguda e alguns retirados, como 
o da constipação. Ao final das visitas, podemos constatar uma ampla melhora no quadro do paciente com a 
exclusão da maioria dos diagnósticos encontrados no primeiro dia de visita. Conclusão: A Sistematização 
da Assistência de Enfermagem é uma tecnologia de grande relevância, tanto para o enfermeiro quanto para 
o paciente, pois garante um atendimento mais qualificado, de forma segura e integral buscando proporcionar 
ao paciente desde o bem estar físico e psíquico até as necessidades sociais e espirituais. Com o cumprimento 
de todas as etapas de sistematização em sua respectiva ordem durante a assistência, foi possível observar uma 
grande melhora no quadro de diagnósticos de enfermagem identificados no paciente o que evidencia a rele-
vância da metodologia para o enfermeiro.

Palavras chaves: Cuidado, Sistematização da Assistência de Enfermagem, Paciente domiciliar.
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SOFRIMENTO EMOCIONAL: A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA COGNITIVO-COMPORTA-
MENTAL ACERCA DA PSICOSSOMÁTICA 

Lorenna de Lima Batista Conceição1

Thayanne Branches Pereira² 

Este trabalho visa oferecer uma contribuição teórica acerca da temática que envolve a psicossomática e seus 
aspectos médicos-psicológicos, e também conceituar a terapia cognitivo-comportamental como um conjunto 
de técnicas estruturadas e embasadas em teorias fidedignas para o tratamento de diversas psicopatologias, 
porém, neste caso, com enfoque na somatização de pacientes em quadros psicossomáticos. Mello-Filho et al. 
(2010) considera que toda doença é de ordem biopsicossocial, e a partir desse novo olhar, o termo “somatiza-
ção” tem uma nova concepção e perde o seu caráter de influência da mente sobre o corpo e passa a ser uma 
especificidade. Segundo Beck (2013) a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia de curta duração e 
estruturada com técnicas bem elaboradas, a fim de alcançar a modificação de crenças disfuncionais e avaliação 
dos pensamentos automáticos do paciente. O objetivo deste estudo é apontar o sofrimento emocional como 
influência nas patologias físicas e utilizar a teoria cognitivo-comportamental e suas técnicas como métodos 
eficazes de tratamento com pacientes em quadros psicossomáticos. O presente estudo é classificado como 
pesquisa descritiva e os procedimento técnicos são de base bibliográfica, onde foram utilizados bases de dados 
científicos como: Scielo, Pepsic, Biblioteca Virtual em Saúde – BVS e livros impressos referentes à temática 
abordada. De acordo com a revisão bibliográfica realizada foi possível validar a teoria cognitivo-comporta-
mental como abordagem eficaz para o tratamento de pacientes somáticos, visto que toda doença é de ordem 
psíquica a partir da relação mente-corpo-ambiente como mecanismos de produção de patologias, pode-se con-
siderar que o sofrimento emocional e os pensamentos e crenças disfuncionais levam ao adoecimento físico e 
posteriormente, ao agravamento desses quadros clínicos. A terapia cognitivo-comportamental é de curta dura-
ção e estruturada com a finalidade de identificar, avaliar e modificar os padrões de pensamentos disfuncionais 
e os erros cognitivos, de forma que o paciente consiga amenizar os seus sintomas. Conclui-se que, a partir da 
concepção de doença sociossomática, ou seja, a relevância da interação corpo-mente-ambiente no processo 
saúde-doença, pode-se considerar o sofrimento emocional e as interações sociais como fatores relevantes no 
adoecimento do ser humano e, dentro da prática clínica da psicologia, as contribuições teóricas e técnicas da 
terapia cognitivo-comportamental demonstram a eficácia no que se refere à reestruturação cognitiva de paci-
entes que estão em sofrimento emocional, através de um processo terapêutico colaborativo terapeuta-paciente. 
O método se caracteriza em amenizar sintomas, prevenir recaídas e reestabelecer padrões cognitivos funcio-
nais, promovendo bem-estar e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
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SUSTENTABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO DE EMPRESAS QUE 
ADERIRAM A GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS 

Jhon Linyk Silva Castro1
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Nélly Vinhote4

 

A Gestão Ambiental é antes de tudo um hábito de comportamento humano, tanto dentro quanto fora das 
organizações. O desenvolvimento urbano e a oferta de serviço implicam em modificações no meio ambiente, 
porém é necessário se ter conhecimento dos efeitos causados e como fazer o planejamento para minimizar 
tais modificações. Desde a década de 70 e 80 o meio ambiente vem ampliando um grande espaço nas redes de 
comunicação, esse é o reflexo que demostra a preocupação das autoridades na sociedade e as empresas. A in-
terferência do ser humano sobre os recursos naturais, causando o seu comprometimento, tem feito com que se 
discuta e se implemente cada vez mais ações que envolva as questões ambientais, visando o planejamento para 
minimizar impactos negativos no ambiente, prevalecendo uma eficiência na qualidade de vida das populações 
e gerações futuras. Esta pesquisa teve como objetivo analisar o gerenciamento de projetos ambientais em em-
presas sustentáveis. Para a realização deste trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico descritivo, 
com base em cinco artigos científicos, obtidos nas bases de dados eletrônicos. Como resultado foi possível 
verificar dentro desse contexto que muitas empresas estão adequando-se as normas de padrão ambientalmente 
legais, buscando a eficiência da sustentabilidade, desenvolvendo atividades relacionados ao uso consciente 
dos recursos naturais, e minimização de impactos gerados. Com tudo, o trabalho de pesquisa contribuiu para o 
conhecimento acadêmico e científico, aprimorando a visão do funcionamento de gestão de projetos ambientais 
em empresas que buscam melhorias na qualidade do meio ambiente.
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SÍNDROME DA FACE DE PANDA: VISTA PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (RM)

Bruna Gomes Printes¹ 
Victor Fabricio Costa Printes¹ 

Antônio Junior Amorim²

Segundo Peres e Fornaciari (2002) a doença síndrome da face de panda é uma transmissão recessiva do me-
tabolismo do cobre, com deficiente excreção biliar e consequente depósito do metal do fígado, córnea, rins e 
cérebro. O gene responsável localiza-se no braço longo do cromossomo 13. A prevalência varia de 1:30.000 
a 1:200.00. As manifestações clínicas predominantes são neuropsiquiátricas e hepáticas, podendo também 
ocorrer anemia homolítica, artropatia, osteoporose e doença renal. Sabemos que as doenças hereditárias meta-
bólicas são patologias genéticas que ocorrem por erros inatos no metabolismo numa visão geral elas são raras, 
contudo se reunirmos os 500 tipos dessas doenças veremos que afeta um em cada 2.500 recém-nascidos. Tais 
erros ocorrem por não haver um funcionamento eficaz de uma enzima/proteína e isso leva a um defeito no 
transporte das proteínas fazendo com que haja acúmulo das mesmas e assim, tornam-se tóxicas ou diminuem 
o funcionamento de outras substâncias importantes, logo quanto mais rápido o diagnóstico for feito maior será 
a probabilidade de cura, porém sabemos que os elevados custos tardam esse procedimento – como a ressonân-
cia magnética (RM). Objetivo mostrar a qualidade do exame da síndrome da face de panda em Ressonância 
Magnética (RM) quando aplicada aos estudos do Sistema Nervoso Central (SNC). Metodologia contou com 
a consulta direta a livros impressos e disponíveis na biblioteca do Instituto Esperança de Ensino Superior 
(IESPES), Santarém-PA e artigos científicos/ acadêmicos hospedados em sites da Internet. Um aspecto a ser 
destacado no que tange a pacientes com manifestações neurológicas da síndrome as imagens de Ressonân-
cia Magnética (RM) mostram alterações de sinal no putâmen, em especial na sequência T2, com frequência 
maior que as alterações observadas no tronco cerebral que caracterizam a face de panda essas modificações no 
putâmen (hipersinal periférico) são igualitariamente sugestivos na doença e persistem num maior prazo após 
o tratamento. Segundo Valença et.al(1989) a hipointensidade dos núcleos lenticulares detectada na 2° eco da 
sequência ponderada em T2 ,é o fato mais relevante no estudo em ressonância magnética efetuada no doente. 
Indica a existência de uma substância paramagnética (cobre) que condiciona o encurtamento de T2 devido à 
difusão dos protões em gradientes magnéticos locais. Conclusão, mesmo com a realização de uma tomografia 
computadorizada (TC) a qual detalha os tecidos moles numa definição excelente, ainda assim não é possível 
encontrar zonas de hiperdensidade seja no fígado seja no sistema nervoso central (SNC) para atestar a presen-
ça da patologia, em contrapartida temos o que se pode chamar de padrão-ouro para estudo e detecção da pa-
tologia: a Ressonância Magnética (RM) sobrepondo-se a tomografia usando aparelhos com baixa intensidade 
no seu campo magnético e melhor visualizado na sequência T2.
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TECNOLOGIA E SALA DE AULA: AVALIANDO O USO DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NA 
WEB PELOS DOCENTES DO INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR NO  PROCES-

SO ENSINO/APRENDIZAGEM

Andrio Siqueira da Silva1

Aloisio Costa Barros2 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma universidade particular localizada na cidade de Santarém, cuja refe-
rência foi o IESPES – Instituto Esperança de ensino Superior, para avaliar o impacto do uso da Web pelos 
docentes, auxiliando o processo ensino/aprendizagem dos graduandos na instituição, até onde esse método 
facilita ou não para o aprendizado. Percebesse que ao longo dos tempos o uso de ferramentas tecnológicas 
estão presente na vida da sociedade contemporânea, e destacando sua presença nos ambientes educacionais, 
com isso mudando a forma de como as pessoas se comunicam, aprendem, se expressão e trabalham, tendo 
em vista que estas tecnologias não podem ser consideradas uma panaceia que vai resolver todos os problemas 
na educação, mas sim como uma ferramenta a mais que que é usada para ajudar o processo de ensino/apren-
dizagem, juntamente com outras ferramentas, Sampaio e Leite (2013) sustentam que assim como qualquer 
instrumento, as tecnologias que servem para comunicar e produzir podem se adequar a variados objetos pré-
-estabelecidos pelo sistema educacional ou pela escola. Por isso faz-se necessária a reflexão sobre seu papel no 
ambiente escolar. Como metodologia para avaliar os resultados foi desenvolvida uma pesquisa quantitativa de 
múltipla escolha, onde foram respondidas por uma amostragem especifica de professores de diferentes cursos 
de graduação da instituição demonstrando as vantagens ou desvantagens da tecnologia na sala de aula. Obser-
va-se então que 83% dos Docentes sempre utilizam com frequência a Internet em sala de aula, logo é possível 
perceber a importância desta no dia a dia na busca das mais diversas informações, também se notou que 60% 
dos entrevistados destacam a importância da Internet no ensino. Sendo assim, os resultados obtidos foram sa-
tisfatórios, a Internet é uma ferramenta que possibilita auxiliar nos outros métodos de ensino e aprendizagem.
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TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO COMO MEIO PROPULSOR PARA A CRESCENTE PRO-
DUTIVIDADE DE ALIMENTOS NO BRASIL

Deleon Damasceno Freitas1 
Aloísio Barros2

O presente resumo tem por objetivo de examinar a expansão tecnológica como fator resultante no aumento 
da produção agrícola no Brasil com uso de tecnologias. Atualmente, a forma como o produtor realiza suas 
atividades no campo vem se alterando da forma tradicional, tal fator deve-se aos avanços das tecnologias que 
estão tão atuantes no campo quanto nas grandes cidades. Pois, com o uso das TICs-Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação na agropecuária, traz como benefícios agrícolas e econômicos a melhoria da gestão da 
produção e da propriedade rural, disseminando importantes informações do setor, melhoria no planejamento, 
monitoramento e acompanhamento de produção integrada e o acesso aos mais recentes resultados de pesquisa 
na área (GELB; VOET, 2009). Diante disto, esta pesquisa será de caráter bibliográfico com base em pesquisas 
de campo onde já se utiliza tecnologias aplicadas a lavoura, por exemplo: aeronaves não tripuladas (drones), 
maquinas eficiente e irrigação automatizada com sistemas de sensores e previsão do clima; para esclarecer 
como  a inclusão das TICs na agricultura impacta em avanços positivos, contribuindo em maior produção de 
alimentos para saciar a fome no pais e no mundo; reduzir insumos tóxicos ao meio ambiente e propiciar que 
as próximas gerações possam viver bem melhor. Queirós et al. (2014) mostram como a agricultura de precisão 
(AP) tem se beneficiado da utilização das tecnologias da informação e comunicação na agricultura. Rusten 
e Ramirez (2003), citados por Queirós et al. (2014), apontam que o conhecimento tecnológico é um compo-
nente importante para o desenvolvimento do setor agrícola e que as AgroTIC aceleram o desenvolvimento do 
setor por organizar e facilitar a transferência do conhecimento entre os atores que atuam no setor. Portanto, 
espera-se que a inclusão das Tecnologias da Informação possa atingir o máximo na agricultura e, propiciar 
melhores condições de vida, saúde e renda aos produtores e uma crescente oferta de alimentos na mesa dos 
consumidores. 
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TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL EM PACIENTES GRAVES HOSPITALIZADOS EM UNI-
DADE DE TERAPIA INTENSIVA
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O presente estudo, retrata que os pacientes em risco nutricional permanecem hospitalizados durante um perío-
do de tempo 50% maior do que os pacientes saudáveis, gerando aumento nos custos hospitalares. A desnutri-
ção e os desvios nutricionais ocasionam a redução da imunidade, aumentando, portanto o risco de infecções, 
hipoproteinemia e edema, bem como a redução de cicatrização de feridas, aumento do tempo de permanência 
e consequente aumento dos custos hospitalares, entre outras consequências. De acordo com a pirâmide alimen-
tar observa-se os grupos energéticos, reguladores e construtores, onde este último, é de extrema importância 
para o crescimento e manutenção do organismo que constroem e reparam o corpo, como a pele, os músculos, 
ossos e outros. A nutrição enteral é a alternativa terapêutica que viabiliza a manutenção do estado nutricional 
em pacientes com impossibilidade parcial ou total de manter a via oral como rota de alimentação, devendo ser 
adotada como via de escolha, sempre que o trato gastrointestinal não estiver funcionante, portanto, visa ofere-
cer todos os nutrientes necessários para a manutenção da vida, o crescimento celular e tecidual, minimizando 
ou revertendo o impacto da desnutrição e/ ou subnutrição. Por se tratar de terapêutica de alta complexidade, 
não isenta de complicações, o planejamento e a implementação da nutrição enteral devem integrar o trata-
mento dos pacientes, especialmente nos indivíduos desnutridos. Segundo alguns autores, o exame físico deve 
enfocar sinais de deficiência proteico-calórica, como as condições do músculo temporal, sinais específicos de 
deficiência de micronutrientes, como anemia ou glossite, estado de hidratação e edema. Objetiva-se analisar 
o impacto da terapia nutricional enteral de pacientes graves hospitalizados em unidade de terapia intensiva. A 
pesquisa de abordagem descritiva com revisão bibliográfica incluiu artigos que utilizaram como base de da-
dos Medline, Scielo e Lilacs. O estudo demostrou que os pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva, 
necessitam de cuidados no que se refere ao tempo certo e tipo alimentos para a administração de cada refeição 
bem como os cuidados com a higiene na manipulação da mesma, desta forma, diminuirá complicações que 
podem ser geradas minimizando os riscos para o estado geral. No entanto, considera-se que a nutrição enteral 
é de suma importância para os pacientes em estágios críticos que necessitam receber dietas e cuidados que são 
indispensáveis para os mesmos.
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TRANSTORNO DE PÂNICO E A EFICÁCIA DA PSICOTERAPIA 

 
Ana Kelly Souza Maia1
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A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2001) em uma declaração oficial divulgada expõe que 450 milhões 
de pessoas no mundo são acometidas de alguma doença mental. Julga-se que cerca de 4% desta estimativa 
incluem  transtornos de ansiedade, dentre eles, destaca-se o transtorno de pânico, que será abordado neste 
estudo. Assim, a Síndrome do Pânico é um transtorno de ansiedade marcada inevitavelmente pelo surgimento 
de ataques bruscos e periódicos de pânico. Alguns desses ataques podem incidir em lugares ou ocasiões 
em que já ocorreram anteriormente, ou ainda que sejam disparados a partir de uma situação inerente. Por 
consequência, com a repetição das crises aos poucos, os que sofrem deste transtorno começam a experimentar 
insegurança e pouca confiança em ficar sozinhos ou até mesmo em sair à rua sem companhia. Dessa forma, o 
presente estudo tem como objetivo geral apontar a eficácia do tratamento psicológico no campo da psicoterapia 
descrita na revisão da literatura para pessoas com o transtorno de pânico. Usando como metodologia, uma 
pesquisa de referencial bibliográfico, ao qual se utilizou como recursos de coleta de informações, artigos 
científicos disponíveis nas principais bases de dados desta temática, como BVS PSI e SCIELO e livros. A 
Classificação Internacional de Doenças (CID-X) descreve o transtorno de pânico como: iterados ataques de 
excessiva ansiedade não se restringindo a um determinado caso ou circunstância, sendo, logo, imprevisíveis. 
Portanto, uma das fobias dificulta o diagnóstico. Os sintomas são variados e diferentes em cada pessoa, os 
mais comuns são: palpitações, dor no peito, sensação de desfalecimento, tonteira e sentimentos de ficção 
(despersonalização ou desrealização). Ocorre também o medo de estar morrendo, enlouquecendo ou perdendo 
o controle e geralmente as crises duram alguns minutos, mas podem ser mais prolongadas. Muito se debate 
sobre as causas do transtorno de pânico a despeito de este problema parecer contornar múltiplas causas; 
genética, neurobiológicas, psicológicas, neuroquímicas, o mesmo na maioria das vezes se inicia e se mantém 
por conta de fatores psicológicos. Posteriormente, segue as manifestações corporais no indivíduo que ao sentir 
medo e ansiedade pensa que acontecerá um ataque cardíaco, devido à ocorrência das sensações produzidas 
por idealização de perigo ratificando mais ainda a concepção de um ataque cardíaco imediato, provocando o 
aumento da intensidade dessas sensações e assim por diante. Ligeiramente, portanto, e em forma de espiral, 
ocorre a crise de pânico. O tratamento indicado é o psicológico ou psiquiátrico, haja vista que o tratamento 
medicamentoso nesses quadros funciona apenas como um paliativo, não atuando nos fatores geradores do 
caso. Sendo que os fatores causadores de pânico serão modificados pelo acompanhamento psicoterapêutico. 
Desse modo, nos resultados, identificou-se que pacientes com o respectivo transtorno, buscam  inicialmente 
assistência médica devido considerar seus sintomas um indicativo de doença física, no entanto não encontram 
um diagnóstico preciso do que está ocorrendo em seu corpo, tardando assim o tratamento psicológico, 
persistindo a doença, e consecutivo a várias tentativas de justificativas biológicas, busca-se auxílio com o 
profissional da psicologia.  
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TRANSTORNO DISSOCIATIVO DE IDENTIDADE: SIMULAÇÃO COMO DESAFIO NO ÂMBI-
TO DA PSICOLOGIA JURÍDICA

Emanuelle Beatriz da Silva Castro1

Fernanda Tabita Zeidan de Souza2

O Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI), ou transtorno de personalidade múltiplas, de acordo com 
Fiorelli e Mangini (2012), é aquele em que o indivíduo aparenta duas ou mais personalidades distintas, uma 
delas sobressaindo a cada momento. Cada uma é completa (memórias, comportamentos, preferências) e fla-
grantemente diferente uma da outra, à qual não tem acesso. Prevalece uma identidade primaria, portadora do 
nome correto do indivíduo. A disseminação crescente de informações sobre o transtorno abre precedente para 
os mais diversos usos dessas informações. Mais especificamente, a utilização como fomento para a simulação 
psicopatológica no âmbito jurídico. Ao simular o transtorno o sujeito tem plena consciência que passará a 
ser amparado e visto diante do Código Penal brasileiro como indivíduo inimputável. O artigo 26 do código 
declara sobre a inimputabilidade: “É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento 
mental incompleto ou retardo, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter 
ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. O objetivo desse estudo é expor quão 
perspicaz deve ser o trabalho do psicólogo para a identificação da simulação de transtorno no trabalho jurídico. 
Foi realizado uma revisão bibliográfica com livros com a temática da psicologia jurídica, artigos online da 
plataforma SCIELO. Com um conhecimento sólido do transtorno o indivíduo pode alegar “não se lembrar do 
que fez” e “não saber o que acontecia com ele naquele momento”, afirma Fiorelli e Mangini (2012). A partir 
do exposto recomenda-se cuidado no diagnóstico dentro do jurídico, já que os relatórios produzidos pelo 
psicólogo dentro da equipe irão auxiliar nas decisões judiciais, cabendo então a ele na equipe técnica ter uma 
percepção apurada e estar sempre atento, porque a simulação constitui uma perigosa possibilidade no acober-
tamento de ações criminosas. 
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TRAUMA PSIQUICO E ABUSO SEXUAL: OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES ENCARCERADAS

Aldenira Maria Coelho Nunes1
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Izabelle Coelho Lopes²
Thayanne Branches Pereira³

O presente estudo abordou a noção do trauma psíquico em mulheres vítimas de abuso sexual, a partir dos 
aspectos psicológicos da violência contra mulheres encarceradas. Teve-se como objetivo identificar quais as 
consequências psicológicas da violência sexual do ponto de vista físico e emocional das mulheres vítimas en-
carceradas, uma vez que, segundo Sá et al., (2009), a violência tem sido apresentada recentemente como um 
grave problema de saúde e a exposição à violência entendida com um fator de risco para problemas de saúde 
e, em especial, da saúde mental. A pesquisa tem seu foco voltado principalmente para as consequências das 
ações da violência sexual no período em que estas mulheres estão privadas de suas liberdades. Ressalta-se que, 
as consequências psíquicas, também chamadas de traumas psicológicos, são aquelas que não podemos ver, 
não é no corpo da vítima, mas sim no seu psicológico, na sua forma de agir e se comportar, como por exemplo, 
os transtornos sexuais, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, entre muitos outros, e esses traumas 
podem influir na vida profissional, sexual, afetiva e social das vítimas. Ao que concerne a trajetória metodo-
lógica realizou-se através de pesquisas bibliográficas, do tipo exploratório, ao qual a coleta de dados ocorreu 
por meio de artigos científicos, livros e revistas sobre o tema. A partir dos resultados encontrados, observar-se 
a importância de encaminhamentos para possíveis diagnósticos deixados pelo trauma da violência sexual e 
posterior acompanhamento, uma vez que, os danos causados pela violência deixam marcas profundas, com-
prometendo o bem estar e a qualidade de vida das vítimas.
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO: UM ESTUDO NA EMPRESA J.O. TREINAMENTOS 
SOB A PERCEPÇÃO DOS COLABORADORES

Josafá Santos Ferreira1

Osmar Patrick Pereira Oliveira¹
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Romilda da Silva Uchoa³

Compreende-se que um dos grandes patrimônios dentro de uma empresa é o capital intelectual, ou seja, os 
recursos humanos propriamente ditos, diante disso, é importante capacitar esses itens de dinamização, para 
que se desenvolvam e contribuam com o processo de crescimento da organização. Nesse sentido faz-se ne-
cessário o desenvolvimento desta pesquisa que tem como problemática: qual a contribuição do treinamento e 
desenvolvimento para a organização na percepção do colaborador? Este trabalho é um estudo de caso na em-
presa J.O. Treinamentos, o objetivo geral foi identificar a importância do treinamento e desenvolvimento para 
alavancar a organização sob a percepção dos colaboradores e como objetivos específicos: conhecer o ponto de 
vista dos colaboradores sobre o termo Treinamento; detectar os tipos de treinamento desenvolvido pela orga-
nização; perceber se o treinamento contribui para a execução eficiente e eficaz das atividades do funcionário; 
e averiguar a forma como o desenvolvimento influencia para o crescimento pessoal e profissional do colabo-
rador. Para atingir os objetivos utilizou-se como método uma pesquisa bibliográfica e de campo, com enfoque 
quantitativo e qualitativo, o qual teve como instrumento de coleta de dados um questionário aplicado in loco, 
e como objeto de estudo, 12 colaboradores da organização, especificamente do setor de vendas. A análise dos 
resultados obtidos apresenta, que com a pesquisa foi possível verificar que a maioria com 58% são do sexo 
feminino e 42% masculino, identificou-se também que 75% dos colaboradores veem o treinamento como algo 
essencial e 25% que é importante para alcance dos objetivos; os colaboradores consideram que o treinamen-
to é mais eficiente quando a empresa utiliza treinamentos no local de trabalho 58%, On-Line (E-Learning) 
25% e fora do local de trabalho 17%; Foi unânime descreverem que o treinamento os capacita para executar 
suas atividades de maneira eficiente e eficaz; e que o desenvolvimento profissional e pessoal vem através do 
conhecimento promovido pelos treinamentos.  Ao concluir este trabalho identificou-se a boa aceitação e com-
preensão dos colaboradores de que os treinamentos não são apenas formalidades, mas necessários para que os 
mesmos alcancem os objetivos propostos, e consequentemente, alavanquem a empresa.
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TUBÉRCULOS E ATIVIDADE HIPOGLICEMIANTE: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Yasmim Portela Machado de Aguiar1
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Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica de alta prevalência no Brasil e é considerado um problema de 
saúde pública. No Brasil, 12,4 milhões de pessoas são acometidas por DM no ano de 2011, e a previsão é que 
este número aumente para 19,6 milhões de pessoas até 2030. Dentre os tipos de DM, o tipo 2 compreende 90% 
dos agravos presentes no mundo e está intimamente relacionado com o excesso de peso e o sedentarismo. A 
resistência à insulina, desenvolvida tipicamente em portadores de DM tipo 2 pode interferir diretamente sobre 
o metabolismo de lipídios resultando em alterações glicêmica e dislipêmicas, dando assim uma grande visibi-
lidade ao metabolismo de carboidratos e lipídio. Neste sentido, a proposição do estudo foi levantar subsídios 
para evidenciar a importância dos tubérculos no controle da glicemia plasmática em diabéticos. A metodologia 
foi descritiva/documental, através da revisão da literatura de artigos relacionados a esta temática.  É notável 
em muitos países, bem como no Brasil, o uso de fitoterápicos é uma opção medicamentosa que se adequa às 
necessidades de vários municípios no atendimento primário à saúde, por apresentar menos efeitos adversos 
quando comparados aos fármacos sintéticos. Estudos feitos com os extratos de Momordica charantiae e Eu-
genia Jambolana L. protegeram os glomérulos dos efeitos prejudiciais do diabetes e impediram o aumento 
do volume da urina, a excreção de albumina na urina e a hipertrofia renal, como também causaram redução 
na taxa de glicose no plasma. Pesquisa feita com a Ipomoea aquática Forsk, Nali, consumida no Srilanka, 
apontam que ela possua atividade hipoglicêmica igual à insulina, seu extrato aquoso foi tão efetivo quanto à 
tolbutamida na redução do nível de glicose no sangue dos ratos diabéticos. Na mesma linha, o extrato meta-
nólico das raízes de Sida cordifolia L. apresentou característica hipoglicemiante e o mecanismo de ação pode 
ser atribuído à liberação da insulina através do estímulo das células beta do pâncreas. Diversos estudos com-
provam que as folhas e os subprodutos da Ipomoeas batatas L. também apresentam atividade hipoglicemiante, 
haja vista que se trata de um vegetal de baixo custo, fácil acesso e bastante consumido pela população brasi-
leira. Dessa forma estudos realizados com alguns extratos de tubérculos demonstram resultados terapêuticos 
hipoglicemiantes no controle da glicemia e consequentemente do diabetes.
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UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO ACERCA DA PSICOTERAPIA ONLINE: IMPLICAÇÕES, VAN-
TAGENS E DESVANTAGENS

Inglith Rodrigues de Lima1
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Thayanne Branches Pereira4

O presente estudo aborda a temática sobre a psicoterapia online como uma possível modalidade viável 
de tratamento terapêutico. A psicoterapia, segundo o Conselho Federal de Psicologia – CFP (2000) é uma 
das diversas práticas do psicólogo, constituindo-se em um processo científico de compreensão, análise e 
intervenção realizada por meio da aplicação de métodos e técnicas psicológicas que visa propiciar ao cliente 
condições para que ele possa enfrentar seus conflitos e/ou transtornos psíquicos. No Brasil a prática só poderá 
ser realizada, segundo o CFP como prática empírica voltada para a pesquisa, após a devida autorização deste, 
o que pode ser interpretado como um incentivo ao estudo. Ao pensar em atendimento realizado pela internet, 
Meyer e Prado (2006) afirmam não haver dúvidas de que um dos principais desafios é se pode-se chamar esse 
fazer de psicoterapia e se pode haver relação terapêutica sem que haja qualquer tipo de contato presencial 
face a face. Pieta e Gomes (2014) contribuem sobre as vantagens da psicoterapia online: oferecer baixo custo, 
maior acessibilidade, anonimato e diminuição de estigmas. A partir de uma revisão bibliográfica como traje-
tória metodológica, este estudo tem por objetivo compreender as práticas terapêuticas realizadas pela internet, 
bem como o entendimento de suas vantagens e desvantagens. Para facilitar a busca de literatura concernente 
ao tema foram utilizados alguns descritores, como: psicoterapia, internet, eficácia, online e crítica e consultas 
em bases de dados no Scielo, Pepsic e Conselho Federal de Psicologia. De acordo com a pesquisa realizada é 
notório compreender a psicoterapia online como um desafio a ser traçado, visto que existem nuances que de-
vem ser melhor discutidas, podendo interferir na efetividade dessa modalidade de atendimento, bem como as 
desvantagens deste serviço como: os riscos da falta de segurança da internet, preocupação com o sigilo e com 
a dependência tecnológica, falhas de comunicação e o estabelecimento da relação terapêutica à distância, este 
último tornando-se assim um dos maiores desafios dessa modalidade. É importante ainda, atentar-se para o fa-
zer terapêutico abordado, de forma que se reconheça a atuação do psicólogo de acordo com as modernizações 
tecnológicas, facilitando a busca pelo tratamento psicoterápico. Dessa forma, se torna necessário discutir as 
vantagens da prática abordada, levando em consideração o contexto o qual o indivíduo está inserido e outros 
fatores importantes, como a dificuldade do deslocamento do paciente até o consultório, também reforçam a 
vantagem da prática online, bem como excessos de compromissos e dificuldade em verbalizar suas intimi-
dades face a face. Diante da busca pelo entendimento acerca do tema abordado foi possível compreender a 
psicoterapia online como um fazer que busca espaço, seja ainda de forma experimental, visando futuramente 
ser reconhecida, ainda que cercada de desafios e desaprovações, mas que deve ser entendida como um novo 
possível campo de atuação no que diz respeito aos avanços na prevenção e promoção de saúde mental.
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UM OLHAR HUMANIZADO NO ÂMBITO HOSPITALAR COM FOCO NOS ATENDIMENTOS 
PSICOLÓGICOS
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A inserção do psicólogo no âmbito hospitalar vem crescendo progressivamente. Nesta perspectiva, destaca-
-se a importância deste profissional em dispor-se de um olhar humanizado para com o indivíduo. A interação 
humanizada entre profissionais que atuam no âmbito hospitalar e paciente resulta na facilitação da compreen-
são do diagnóstico avaliado, uma vez que o relacionamento passa a transcorrer com maior clareza, isto é, a 
confiança e o respeito vigorizam a fluência na comunicação durante um atendimento que desperta no paciente 
uma sensação de maior cuidado e atenção. Na semiologia médica, o profissional busca identificar possíveis 
fatores que causam as alterações tanto físicas e mentais, estudando sempre seus sintomas e seus sinais. Na 
semiologia psicopatológica, o profissional busca aprofundar o estudo dos sinais e sintomas nas doenças psí-
quicas. Segundo Deslandes (2006), a humanização envolve uma nova prática de atendimento. Trata-se de uma 
estratégia política mais ampla que disponibiliza o acolhimento e o vínculo entre profissional paciente. Assim 
sendo, Mascaro (2010) afirma a importância de realizar um diagnóstico diferenciado, isto é, proporcionar um 
atendimento que tenha como base a atenção e o respeito às pessoas que se encontram adoecidas e apresentam 
dificuldades de qualificar e/ou compreender o real significado de sua patologia. Os psicólogos ou profissionais 
da saúde devem estar atentos aos relatos de cada paciente para identificar os possíveis sinais e sintomas obje-
tivando chegar a um diagnostico da queixa apresentada. Diante dessas informações, expõe-se que o objetivo 
da pesquisa visa compreender a importância do olhar humanizado no contexto hospitalar. Como metodologia 
optou-se em realizar uma pesquisa bibliográfica através da coleta de dados realizada em livros e artigos cientí-
ficos. No que tange os resultados, os estudos destacam a importância dos atendimentos humanizados uma vez 
que esta atuação predispõe a clarificação da semiologia nos pacientes. Cabe aos psicólogos conceder o suporte 
para a inserção e prática do atendimento humanizado. Diante do que foi analisado, conclui-se que do olhar e 
escuta humanizada colabora cada vez mais para a melhoria do ser humano em vários aspectos, proporcionan-
do condições humanas no relacionamento profissional e paciente respeitando sua vida, sua dignidade e suas 
potencialidades.
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UMA ANÁLISE SOBRE AS PERSPECTIVAS DO USO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL NA VI-
SÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Alexandre Thomas1

Angel Pena Galvão2

A difusão da Robótica Educacional tem oportunizado a professores e alunos um ambiente de ensino mais 
interessante e diversificado. A robótica tem sido um elemento promissor no processo de aprendizagem, 
propondo-se a modificar a práxis pedagógica na escola, na perspectiva de um novo modelo de aprender e 
ensinar, fazendo uso de diversos recursos disponíveis no mercado para o desenvolvimento de projetos cujo foco 
está robótica educacional. Baseado nesse contexto, o presente resumo tem por objetivo descrever os resultados 
obtidos da oficina de Robótica Educacional intitulada “Aprendendo eletrônica usando Arduino” aplicada para 
20 estudantes de ensino superior de Santarém / Pará através do projeto de Extensão do Instituto Esperança 
de Ensino Superior - IESPES. Para construção dos dados, foram aplicados questionários com 7 perguntas 
fechadas aos alunos participantes da oficina onde foi observado uma alta taxa de aprovação referente à oficina, 
além de demonstrarem uma significativa importância do tema na inserção do currículo escolar. A oficina 
foi organizada com os seguintes eixos de formação: conceitos de microcontroladores; introdução à placa 
de prototipação Arduino; introdução a programação; criação de variáveis, comandos de seleção e repetição, 
modularização; portas de entrada e saída; portas analógicas. O modelo de Arduino utilizado nas aulas foi 
Uno R3, sendo que durante as aulas os alunos em grupos recebiam um kit que continha (arduino, protoboard, 
fios jumpers, display, resistores) para realizar as atividades propostas. Os alunos realizaram a montagem de 
protótipo de display eletrônico controlado por Arduino. Durante as oficinas foram abordadas as temáticas 
de raciocínio lógico, intensidade de luminosidade para tela do display, eletrônicos e físicos com cálculos e 
inserção de resistores para o produto final. Seguindo esse pensamento, conclui-se que a robótica educacional, 
pode ser uma forma de se garantir a inserção de tecnologia ao currículo escolar. O aspecto interdisciplinar, 
característico desse ambiente propicia abertura a novas aprendizagens e maior autonomia intelectual dos 
alunos. No que se refere às escolas públicas isso pode se constituir em uma possibilidade de acesso a conteúdo 
de cunho tecnológico, geralmente negado à parcela da população menos favorecida economicamente. Com 
os resultados obtidos até o presente momento constata-se que o projeto é de grande relevância segundo os 
próprios alunos participantes, sobretudo no quesito motivação com os estudos e acreditam que seria uma 
excelente opção de inserção da robótica no currículo escolar.
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URETROGRAFIA VETERINÁRIA
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Este resumo cientifico é uma abordagem bibliográfica a partir das ideias de Hurd (2007). O exame de uretro-
grafia veterinária é uma técnica radiológica realizada com o uso de meio contraste radiopaco administrado 
diretamente na bexiga do animal pelos métodos retrógado ou de esvaziamento. Este procedimento é útil na 
avaliação fisiopatológica da uretra. Objetivo geral deste estudo é apresentar parâmetros gerais sobre o exame e 
especificamente, descrever as indicações do exame, apresentar meio de contraste usado, citar os equipamentos 
empregados, as projeções necessárias, descrever a realização do procedimento e relatar possíveis observações 
para a execução do exame. Para realização da uretrografia é necessário o uso de sedativos ou anestésico, deve 
ser introduzido cuidadosamente um cateter urinário na bexiga do paciente por onde será injetado o meio de 
contraste, posicionar o animal em decúbito lateral e preparar o equipamento com o chassi no local adequado. 
É um procedimento empregado na investigação de disúria, fraturas pélvicas incontinência urinária, hematúria, 
defeitos da mucosa, deslocamento ou desvio da uretra, calculo, obstrução e avaliação da glândula prostática. 
Utiliza-se agente de contraste radiopaco a base de iodetos orgânicos solúveis em água com doses variáveis 
entre 06 e 10 ml/kg de peso. Os equipamentos necessários para o momento da realização do exame são: ca-
teter uretral, gel lubrificante, seringa e válvula de fechamento. São utilizadas projeções lateral e ventrodorsal 
do abdome caudal logo após a ministração dos enemas. O exame é realizado em duas etapas: a primeira com 
contraste e segunda sem contraste, os dois métodos (retrógado ou esvaziamento) diferenciam-se apenas na se-
gunda, onde, no primeiro é aplicado compressão externa à bexiga e a exposição é feita no momento da micção, 
no segundo método é aplicado um bolo de contraste no momento da aquisição das imagens. Faz-se necessário 
que o paciente esteja em jejum de dose horas (trato intestinal livre de material fecal). O diagnóstico por ure-
trografia apresenta grande eficácia nos estudos patológicos uretrais por disponibilizar de imagens detalhadas 
devido ao uso de meios de contrastes radiopacos.
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VIVÊNCIAS EMOCIONAIS NO EXERCÍCIO DA MATERNIDADE NA ADOLESCÊNCIA 

Airton Douglas Reis Teixeira1

1Nazareth Delgado Matos Rodrigues2 
Izabelle Coelho Lopes 3

Thayanne Branches Pereira 4

O presente estudo é base para uma ponderação sobre os aspectos psicológicos vivenciados no processo de 
gravidez na adolescência. A adolescência sendo uma fase comumente citada como conturbada e de muitas mu-
danças biológicas e emocionais; a condição de gestante neste período, tanto para mãe/adolescente quanto para 
as demais pessoas do âmbito familiar; e os impactos que essa gravidez na adolescência poderá originar; pro-
blemas na construção da subjetividade da adolescente, uma vez que as adolescentes encontram-se em fase do 
desenvolvimento psicológico, ao qual pode ocasionar diversos conflitos psíquicos, problemas como a evasão 
escolar, abandono afetivo familiar e do parceiro, perda de expectativas futuras e até ocasionar reações físicas 
ao extremo sofrimento psicológico e quanto poderá repercutir durante todo o processo de desenvolvimento 
dessa adolescente e seu núcleo familiar. Este trabalho tem como objetivo geral conhecer e analisar os impac-
tos decorrentes da vivência da gravidez em adolescentes. E como processos metodológicos, a pesquisa foi de 
cunho bibliográfico e exploratório, em que a coleta realizou se através de livros, artigos e bases de dados sobre 
a temática. Através de pesquisa exploratória, com fulcro em estudo bibliográfico com abordagem qualitativa. 
Identificou-se resultados de pesquisa bibliográfica que a existência de diversas implicações sociais que vitimi-
zam as adolescentes gestantes como, baixo rendimento escolar, chance elevada de completar a escolaridade, 
redução de oportunidades no mercado de trabalho é muitas vezes visto como um ponto final do processo de 
adolescência, devido às implicações biopsicossociais que acarretam, e podem ser considerados como um dos 
processos de interferência da gravidez na adolescência. Conclui-se ser de estrema relevância o desenvolver 
desta pesquisa, uma vez que a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública no Brasil que tem 
frequentemente aumentado e alastra-se diariamente, vitimando milhares de jovens.
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VOCALIZAÇÃO HUMANA: UM INSTRUMENTO DE INDENTIFICAÇÃO DE EMOÇÕES

Ingrid Mendes Pantoja1

Maelly Larissa Mendes Pantoja2

O comportamento verbal é um dos principais modos de comunicação entre os seres humanos. Esta vocaliza-
ção produz um sinal acústico comunicativo, e por meio disso é possível identificar informações do falante, 
demonstrados pelos aspectos prosódicos, como a entonação da voz. Os falantes podem modificar o tom de 
voz para sinalizar a finalidade de manter o canal comunicativo aberto com outro falante/ouvinte, logo podem 
ter situações em que a mensagem vocal (a entonação) contradiz a mensagem verbal (semântica), como o sar-
casmo por exemplo. Nesse sentido, o presente estudo tem por objetivo avaliar se os ouvintes identificam a 
emoção tristeza e alegria, de modo que a mensagem vocal contradiz a verbal. Para o estudo foram utilizados os 
parâmetros acústicos da entonação da voz das emoções alegria e tristeza categorizados por Mehrabian (1967). 
Foi utilizada uma gravação em áudio com 20 frases afirmativas com estrutura gramatical que denota alegria, 
como por exemplo “Eu gosto de você”; e com 10 frases que possuem uma estrutura gramatical que refere tris-
teza “Eu não gosto de você”; sendo que essas variaram nas duas entonações de voz que representam a emoção 
alegria e tristeza. Participaram do estudo 20 universitários, entre 18 e 30 anos, de vários cursos de graduação. 
Foram apresentados aos participantes 20 frases diferentes, variando em entonação de voz das emoções alegria 
e tristeza, ou seja, em um total de 40 frases. Após a apresentação de uma frase, a tarefa do participante era 
registrar em uma folha de respostas a opção correspondendo a sua escolha de acordo com a emoção que classi-
ficar ter ouvido: tristeza, alegria, nenhuma das anteriores. Os resultados mostraram que 82,8% das marcações 
dos ouvintes foi identificado a emoção nas frases pela entonação da voz do falante. Estes resultados indicam 
que o controle pela Estrutura Gramatical foi bastante reduzida quando comparada com a entonação da voz. 
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WEB DESIGN: A UTILIZAÇÃO DO GERENCIADOR DE CONTEÚDO WORDPRESS NA CRIA-
ÇÃO DE LANDPAGES PARA EMPRESAS

Dargleison Luis da Silva Pereira1

Thiago Ferreira da Costa Mota1
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No design, uma das coisas mais importantes é a criatividade, aplicando tudo o que for necessário para fazer um 
site mais dinâmico possível atendendo as necessidades do cliente. Pode-se afirmar isso conforme Guilermo 
(2002. P17) “Design está associado à ideia de planejar, projetar, conceber e designar, e não de desenhar como 
geralmente é traduzida”. A forma de se utilizar o Wordpress é através de uma página web ou aplicativo que 
gerencia conteúdo para web, desenvolvido em PHP com banco de dados MySQL, foi feito especificamente pra 
se desenvolver páginas web, sem esquecer da funcionalidade e das características aplicadas que devem estar 
presentes na estrutura, pois não se deve apenas apelar pela estética e estilo de uma página sem ser funcional. 
Nos últimos anos a busca pelo design na web cresceu abundantemente, portanto o ramo tende a crescer e ne-
cessitar de cada vez mais informações e avanços tecnológicos e também estudos e adaptação dos Designers 
para novas ferramentas. Quando se fala em web design, é de imprescindível importância se ter bastante co-
nhecimento com respeito à usabilidade, ou experiência de usuário na web para que possa ser feito um trabalho 
de qualidade pois há uma infinidade de sites e o diferencial nesse ramo é a facilidade em acessar informações 
com fluidez. O desenvolvimento web é algo diferenciado para um programador, haverá ferramentas a ser uti-
lizadas para o desenvolvimento mais antes de tudo tem que haver uma análise do programador para se essas 
ferramentas são adequadas para o uso da criação de uma página web, e dentre elas o HTML5 e o CSS3 que 
são mais utilizadas na ambiente web, essas duas tecnologias estão em constante avanço com atualizações para 
novos dispositivos que surgem no mundo.
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