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APRESENTAÇÃO 

 

Os anais da II Semana de Pesquisa e Extensão da FACIPE discutem não apenas ciência, 

mas sim a razão de ser dessa prática: a geração do bem-estar coletivo. Essa lucidez 

ratifica a nossa crença de que em meio a novas tecnologias e a uma sociedade cada 

vez mais globalizada, está o ser humano com as suas necessidades, sonhos e esperança 

de um mundo melhor.  

Por falar em esperança, cabe lembrar o sábio pensamento do imortal Ariano Suassuna: 

“O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Prefiro ser um realista esperançonso.” 

De fato, os trabalhos aqui apresentados, em sua grande maioria assinados por jovens 

estudantes de graduação dos diferentes cursos da FACIPE, nos enchem de orgulho e de 

uma legítima convicção de que as sementes plantadas nos Programas de Extensão, 

Iniciação Científica e Monitoria vêm gerando frutos valiosos.  

 Apresentamos, portanto, uma miscelânea de temas com o objetivo de ampliar as 

discussões e o entendimento acerca de diferentes conteúdos, que vão do campo do 

Direito e da Administração a debates na área da Saúde. O grande propósito é 

disseminar reflexões, sempre com o propósito maior da ciência: o bem-comum!  

 

Prof. Pedro Paulo Procópio 

Doutor em Comunicação - UFPE. 

Coordenador de Pesquisa e Extensão da FACIPE. 
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A EVOLUÇÃO ECONOMICA E IMOBILIÁRIA NA CAPITAL CURITIBA/PR. 

Dyana Santiago de Oliveira Cavalcante 

Introdução: Mais da metade da população do planeta hoje vive em áreas urbanizadas, 

consolidando as cidades como habitat preferencial da humanidade. O espaço físico ocupado e 

transformado tem a força de um ímã que aglomera contingentes cultural e socialmente distintos, 

que compartilham cotidianamente o mesmo território embora com objetivos diferentes. 

Desenvolvimento: O território de Curitiba corresponde a 0,21% do Paraná e sua população 

15% do total do estado (IBGE-2011). A capital e a Região Metropolitana - o "efeito ímã" - 

juntas concentram 7,6% do território do Paraná e perto de um terço da população do estado. 

Junta-se a isso a concentração de 24% no PIB do estado em Curitiba, que salta para 36% 

quando considerados apenas mais dois municípios - Araucária e São José dos Pinhais. 

Atualmente o m² em Curitiba esta cotado em R$4.287,00, segundo pesquisas realizadas pelo 

Agente Imóvel, ainda de acordo com os dados fornecidos pelo Agente Imóvel, houve uma 

variação crescente de 21% nos imóveis de 1 à 3 dormitórios, isto comparando o período de 

09/2013 e 09/2014 e de +29% nos imóveis com 4 dormitórios. Este crescimento dar-se-á 

industrialização constante e intensa no município de Araucária, a capacidade de produção 

empregatícia do município de Araucária, fez com que surgisse uma crescente evasão que atingiu 

o meio rural paranaense devido à modernização da agricultura, uma parcela considerável do 

fluxo populacional convergiu para Curitiba e adjacências, atraídas, em parte, pelas 

possibilidades apresentadas no Centro Industrial de Araucária e na Cidade Industrial de 

Curitiba. Discussão e Conclusões: Atualmente, o crescimento e a valorização do mercado 

imobiliário da Capital Curitiba esta diretamente ligado ao desenvolvimento industrial da cidade 

de Araucária e São José dos Pinhais que atraem emigrantes locais e das demais regiões 

brasileiras. As projeções para investimentos públicos e privados, não apenas nesses municípios, 

mas sim em toda capital, traz como garantia a Ascensão contínua e valorização do mercado 

imobiliário local, que também reflete na economia de toda região Sul. 

Palavras-Chave: Mercado Imobiliário, Cidade Industrial de Curitiba, Evolução Imobiliária 

Curitiba. 
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A EVOLUÇÃO ECONOMICA E IMOBILIÁRIA NA CAPITAL CURITIBA/PR. 

Patrícia Cristina Rodrigues Machado 

Maria Elizabeth de Arruda Santana 

Andrezza Pimentel de Santana 

Introdução: Este estudo visa demonstrar o que são os equipamentos de proteção individual, 

bem como, deve ser o uso correto dos mesmos pelo profissional de estética na realização de 

limpezas de pele, como forma de proteção contra doenças infectocontagiosas. Na realização de 

limpezas de pele, a alta rotatividade no atendimento e o contato profissional-cliente muito 

próximo e prolongado, fazem com que o risco de exposição do esteticista a microrganismos 

provenientes do cliente, seja por meio de secreções como a saliva; fluídos como sangue; 

exsudatos provenientes da extração de acnes ou por meio de lesões na pele seja aumentado. 

Levando em consideração os fatores de risco, é que a biossegurança visa ações voltadas para a 

proteção da vida, e uma delas é o uso dos equipamentos de proteção individual, os quais 

incluem: luvas, óculos de proteção, máscara, avental e touca. Desenvolvimento: A 

biossegurança pode ser entendida, atualmente, como uma ocupação, agregada a qualquer 

atividade onde o risco à saúde humana esteja presente. Uma das ações de biossegurança para a 

proteção da saúde humana, durante a prestação de serviços é a utilização dos EPI's 

(Equipamentos de Proteção Individual). O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na Norma 

Regulamentadora 6 - NR6, da Portaria nº 3.214/1978, considera Equipamento de Proteção 

Individual (EPI), todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O uso 

dos equipamentos de proteção individual, os quais incluem luvas, avental, gorro, máscara e 

óculos de proteção, é de extrema importância, pois impedem que microrganismos, provenientes 

de clientes por meio de fluídos como o sangue, secreções orgânicas ou exsudatos, possam 

contaminar o profissional de estética. Considera que o uso do gorro evita a queda dos cabelos 

(que representam uma importante fonte de infecção, já que podem conter inúmeros 

microrganismos), na área do procedimento. Os vários tipos de aventais são usados para fornecer 

uma barreira de proteção e reduzir a oportunidade de transmissão de microrganismos. Previnem 

a contaminação das roupas do profissional, devendo ser utilizados somente na área de trabalho e 

nunca devem ser guardados no mesmo local, onde são guardados objetos pessoais. Durante a 

realização de uma limpeza de pele, a distância entre o cliente e o profissional, é bastante 

pequena. Outro fator é durante a extração, principalmente de pústulas, onde há o risco do 

conteúdo destas atingir a face do profissional. Desta forma, o uso de máscara protege tanto o 

profissional quanto o cliente. Um exemplo de situação que poderia ocorrer na estética, durante 

uma limpeza de pele, seria na extração de uma pústula, que tende, com a pressão dos dedos, 

espirrar o seu conteúdo, podendo atingir face e olhos do profissional. Outro item essencial é o 

uso dos óculos que devem ser colocados após a máscara, ficando posicionado sobre a mesma. O 

uso de luvas descartáveis deve ser indispensável, durante os procedimentos de limpeza de pele, 

em função do possível contato com sangue, secreções, exsudatos e lesões presentes na pele. 

Discussões e Conclusões: Durante a realização do procedimento, o profissional, pode se 

deparar com duas situações: pele sem solução de continuidade, que caracteriza uma pele hígida, 

sem a presença de lesões, que interrompam a continuidade do tecido.  

Palavras-Chave: Biossegurança, Estética, Doenças infectocontagiosas. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO NAS INFECÇÕES DO 

TRATO URINÁRIO 

Thiago Luiz Brito Souza 

Bruno Henrique Andrade Galvão 

Introdução: A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas mais comuns de infecção na 

população geral, sobretudo entre as mais frequentes infecções bacterianas do ser humano. 

Embora seja mais prevalente no sexo feminino, acomete pacientes do sexo masculino 

principalmente quando associada à manipulação do trato urinário e à doença prostática. A ITU 

pode ser classificada quanto à localização em ITU baixa (cistite) e ITU alta (pielonefrite) e 

quanto à presença de fatores complicadores em ITU não complicada e ITU complicada. A ITU é 

complicada quando estão presentes alterações estruturais ou funcionais do trato urinário ou 

quando se desenvolve em ambiente hospitalar. Na ITU não complicada a Escherichia coli é a 

bactéria responsável pela maioria das infecções enquanto nas ITUs complicadas o espectro de 

bactérias envolvido é bem mais amplo incluindo bactérias Gram positivas e Gram negativas e 

com elevada frequência organismos multirresistentes. Desenvolvimento: A urina é um 

excelente meio de cultura para a maioria dos micro-organismos que infectam o trato urinário e o 

crescimento bacteriano pode ocorrer na urina “in natura”, resultando em contagens elevadas em 

infecções estabelecidas não tratadas, ou mesmo por contaminação da genitália externa. No 

geral, a infecção urinária é caracterizada pelo crescimento bacteriano de pelo menos 105 

unidades formadoras de colônias por ml de urina (105 UFC/ml) colhida em jato médio e de 

maneira asséptica. Os agentes etiológicos mais frequentemente envolvidos com ITU são a 

Escherichia coli, o Staphylococcus saprophyticus, espécies de Proteus e de Klebsiella e o 

Enterococcus faecalis. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo a realização 

uma breve revisão bibliográfica, para através das evidências clínicas de rotina, evidenciar e 

discutir a importância do diagnóstico bacteriológico nas infecções do trato urinário. Discussão e 

Conclusões: O estudo da literatura corrente sobre as infecções do trato urinário evidencia uma 

predominância nos acometimentos causados por bactérias, desse modo, com base na eficácia 

dos testes diagnóstico presentes na atualidade, torna-se clara a importância dos testes 

bacteriológicos no tratamento de pacientes esse tipo de infecção. Ainda, fica claro não apenas a 

importância, mas também a necessidade do desenvolvimento de estratégias envolvendo 

diferentes esquemas terapêuticos de acordo com grupos específicos de pacientes objetivando 

maximizar os benefícios terapêuticos, além de reduzir os custos, as incidências de efeitos 

adversos e o surgimento de micro-organismos resistentes. 

 

Palavras-Chave: Diagnóstico Bacteriológico, Trato Urinário, Infecções. 
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AMÁLGAMA DE PRATA: ESTRATÉGIAS DE BIOSSEGURANÇA 

 

Sandrielle Maria da Silva 

 John Dayvison Alexandre de Lima 

Thiago Luiz Brito Souza 

Bruno Henrique Andrade Galvão 

 

Introdução: O amálgama de prata, amplamente utilizado na Odontologia, é um material 

restaurador de baixo custo e fácil manuseio, devido a algumas propriedades físicas e mecânicas. 

Em contrapartida, a presença de mercúrio em sua composição caracteriza-se como um dos 

aspectos negativos do seu uso, visto que trata-se de um metal com potencial tóxico para os seres 

vivos, sobretudo para o meio ambiente. Desenvolvimento: A exposição ocupacional é uma das 

principais fontes de contaminação, com vista nisso, estudos corroboram que o armazenamento e 

o descarte dos resíduos de amálgama também podem contribuir para a contaminação por 

mercúrio dos consultórios odontológicos, tornando susceptíveis as pessoas que nelas trabalham, 

bem como o pacientes, além disso, há ainda a contaminação do meio ambiente, decorrente do 

descarte incorreto. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma 

revisão de literatura, para caracterização e divulgação do papel do Amálgama de Prata na rotina 

odontológica e seu potencial na contaminação do ambiente de trabalho e do meio ambiente 

decorrente do descarte incorreto. Discussão e Conclusões: As observações advindas da revisão 

de literatura nos permite refletir sobre os riscos da utilização do Amálgama de Prata na rotina 

odontológica, nos levando à conclusão de que para evitar a contaminação por esse material 

tóxico, devem ser desenvolvidos programas de vigilância toxicológica, objetivando a avaliação 

contínua dos níveis de exposição de forma ampla, e adotar procedimentos, como os POPs, para 

a manipulação segura desse material, bem como a forma correta de descarte destes, afim de 

contribuir na prevenção de agravos à saúde dos profissionais, dos pacientes e na preservação do 

meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Amálgama de Prata, Meio Ambiente, Biossegurança. 
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ESTUDO DE CASO CLÍNICO: UM MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO, 

CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA. (PRÉ-ECLÂMPSIA) 

 

Amanda Figueiredo dos Santos 

Izabelita Cabral de Melo 

 Jôsy de Oliveira Ribeiro 

Julianne Damiana da Silva Vicente. 

 

Introdução: Conhecida como a doença das teorias, permite que a revisão da sua etiopatogenia 

seja incessantemente um desafio imprescindível, não apenas para incentivar  novas pesquisas, 

mas também para conduzir as práticas clínicas. Desta forma, foi realizado um dos mais antigos 

métodos utilizados no ensino de enfermagem, o ‘’Estudo de Caso Clínico’’, no qual foi 

consumado através do prontuário de uma paciente de um Hospital Público Federal - referência 

para gestação de alto risco. Tendo como objetivo efetivar uma pesquisa sobre a pré-eclâmpsia. 

Desenvolvimento: A gravidez se designa por modificações funcionais e estruturais no sistema 

cardiovascular, que são primordiais para as demandas do feto e da placenta em crescimento. A 

adaptação cardiovascular sucedida nos primeiros estágios da gravidez especifica-se por elevação 

do fluxo sanguíneo, e baixa resistência vascular. Tais alterações nessa adaptação cardiovascular 

associam-se a complicações, como: hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia(PE), crescimento 

intrauterino restrito(CIUR) ou uma conjunção desses. Os conhecimentos sobre a patogênese da 

PE mudam significativamente ao longo do tempo, refletindo a natureza heterogênea dessa 

patologia. Na fase introdutória a doença é assintomática, contudo quando o problema não é 

solucionado ou a gestação não é interrompida, progride para as formas graves, que são a 

eclâmpsia e a síndrome de HELLP (hemólise, elevada alteração hepática, diminuição do número 

de plaquetas). Pacientes com pré-eclâmpsia podem apresentar uma ampla variedade de 

manifestações clínicas, tanto maternas quando fetais, sendo que a doença pode se manifestar 

durante a gestação, no momento do parto ou no pós-parto. Discussão e Conclusões: Os 

distúrbios hipertensivos consistem nas complexidades maternas de maior relevância durante o 

ciclo gravídico-puerperal. É importante ressaltar que o acompanhamento pré-natal é um fator 

crucial para a profilaxia, como também para a condução de casos graves como a hipertensão 

gestacional. O emprego de uma estrutura conceitual como referencial teórico da assistência, 

contribuiu para a organização das etapas do processo de enfermagem, estruturando desta 

maneira cada passo, desde o planejamento até a avaliação. Seguiu-se uma estrutura sistemática e 

lógica no âmbito hospitalar, sobretudo com o uso das taxonomias NANDA e Revista Brasileira, 

direcionando-os á resolução dos problemas identificados. Em suma, pode-se concluir que o 

estudo de caso clínico fundamenta as ações de enfermagem, proporcionando uma assistência 

individual e personalizada, na qual o paciente é observado como um ser único e não como um 

conjunto de sinais e sintomas. 

 

Palavras-chave: Paciente, Hipertensão, Coleta de dados 
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS CARDIOVASCULARES EM 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM DE UMA INSTITUIÇÃO 

PRIVADA. 

Jeilane Bezerra da Silva,  

Maria Jaqueline Dias Elizandra de Cássia Oliveira 

Andrea Rosane Sousa Silva 

Introdução: Atualmente estudos envolvendo indivíduos adultos de diferentes regiões do Brasil 

avaliaram o risco cardiovascular por meio do Escore de Framingham, indicando que o risco 

cardiovascular pode ser reduzido por meio do incentivo ao estilo de vida saudável. As doenças 

cardiovasculares constituem hoje um conjunto de afecções com etiologias e manifestações 

clínicas diversas, de grande importância de morbimortalidade dos países desenvolvidos e dos 

em desenvolvimento. O Brasil, semelhante às taxas mundiais, as doenças cardiovasculares 

determinam um terço do total de mortes registradas. O perfil de mortalidade ao longo dos anos 

relaciona-se com o aumento das mortes por doenças crônicas e causas externas ou violentas. As 

doenças crônicas da modernidade estão relacionadas ao sedentarismo, ao consumo de álcool, 

tabaco e alimentação inadequada. Diante deste contexto que fatores de riscos podem ser 

identificados em estudantes de graduação como forma educativa e preventiva ao 

desenvolvimento de doenças cardiovascular? Desenvolvimento: As doenças cardiovasculares 

vêm preocupando estudiosos e profissionais da área de saúde no Brasil e no mundo. O último 

relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, no final de 2008, atribuiu às doenças do aparelho 

circulatório a responsabilidade da principal causa de mortalidade em todas as regiões brasileiras. 

Da mesma forma, as projeções para o ano 2020 apontam a doença cardiovascular como à causa 

principal de mortalidade em todas as regiões do planeta. Atualmente, sabe-se que os países em 

desenvolvimento vêm contribuindo mais marcadamente para essas estatísticas. Isto pode ser 

atribuído à redução da mortalidade por causas infecto-parasitárias, ao estilo de vida sedentário e 

às mudanças socioeconômicas ligadas à urbanização, elevando os fatores de risco para as 

doenças cardiovasculares. Independentes das formas de intervenção tomadas com a finalidade 

de prevenção e controle dessa classe de doenças, o número de mortes relacionadas às doenças 

cardiovasculares é grande; ganhando destaque como fatores de risco o sobrepeso/obesidade e 

sedentarismo, considerados uma pandemia diretamente proporcionais com a elevação da 

pressão arterial. Discussão e Conclusões: As mortes por doenças cardiovasculares revelam um 

número alarmante, o que leva a reflexão de que é imprescindível a utilização de políticas de 

prevenção e controle mais efetivas visando a reversão deste quadro mundial, mormente, no 

Brasil. Busca-se, através do estudo proposto identificar, e mais além, inferir nos hábitos de vida 

da população pesquisa, a fim de plantar uma nova forma de pensar na vida, ou seja, de forma 

mais saudável prevenindo não só doenças cardiovasculares, mas várias outras morbidades que 

incapacitam os indivíduos.  

 

Palavras-Chave: Enfermagem, Fatores Cardiovasculares, Prevenção. 
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PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS POR 

GRADUANDOS DE CURSOS DE SAÚDE DA FACULDADE INTEGRADA DE 

PERMABUCO/FACIPE 

Brunna Andrade de Lima 

Danyelle de Souza Santana 

Bruno Henrique Andrade Galvão 

Introdução: A higienização das mãos (HM) é um dos pilares da prevenção e controle de 

infecções relacionadas a assistência a saúde por ser reconhecida mundialmente como medida 

primária e muito importante.  As mãos são o principal meio de transmissão de microrganismos 

por um profissional de saúde, esta transmissão pode se dar por contato direto ou indireto, por 

este motivo a HM é de suma importância para a prevenção de infecções hospitalares, sendo esta 

a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação destas 

infecções. Apesar de sua importância, a adesão por parte dos profissionais de saúde é um dos 

maiores desafios para as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar. Acredita-se que com 

medidas de controle possam ser evitadas pelo menos um terço das infecções, e a HM é uma das 

mais adequadas. Desenvolvimento: O estudo foi caráter descritivo, foi realizado questionários 

com os discentes onde o objetivo geral foi avaliar a percepção de alunos da FACIPE – campus 

Saúde em relação à HM. Obedecendo aos seguintes critérios: Participação da IES para a 

qualidade da educação voltada a HM; Conhecimento dos alunos em relação ao tema abordado; 

A prática e a importância da realização de higienização das mãos dos discentes e Eficácia de 

ações educativas. Sendo assim foram separados por cursos para a descrição dos resultados, 

participaram 37 alunos do curso de Odontologia, correspondendo a 32% do total de 

participantes; 25 do curso de Biomedicina, correspondendo a 22% do total de participantes; 22 

do curso de Estética e Cosmética, correspondendo a 19% do total de participantes; 19 do curso 

de Enfermagem, correspondendo a 17% do total de participantes; e 11 do curso de Radiologia 

correspondendo a 10% do total de participantes. Dentre os participantes 76% é do sexo 

feminino e 24% do sexo masculino, tendo como quantidade de participantes final 114 discentes.  

Discussão e Conclusões: Através dos resultados obtidos, podemos afirmar que os discentes dos 

cursos de saúde da instituição privada em questão, apresentam o conhecimento de que infecções 

podem ser transmitidas através das mãos e que a HM é um importante meio, e mais barato, de 

evitar a disseminação de agentes biológicos em serviços de saúde. Apesar deste conhecimento é 

possível observar que os alunos não a praticam de forma correta, devido a uma má qualidade da 

educação voltada a HM por parte dos docentes da IES, falta de aulas teórico/práticas sobre o 

tema e/ou falta de estímulo de realização da HM durante as aulas práticas. Observou-se ainda 

que a IES, apesar de apresentar dispensadores de álcool, não realiza a manutenção adequada, 

culminando com a falta da preparação alcoólica para uso dos discentes. Através dos resultados 

obtidos é possível observar que a percepção da importância da HM por parte destes alunos 

existe, mas os mesmos ou não a realizam ou a realização da forma errada. Demonstrando assim 

que estão cientes da transmissão de micro-organismos através das mãos, mas que por fatores 

como falta de estímulo e ações de conscientização, não levam esta prática para suas vidas 

profissional. Desta forma estes estudantes podem vir a tornarem-se profissionais que coloque 

em risco a segurança dos pacientes dos serviços de saúde como também sua própria segurança. 

Palavras-chave: Higienização das mãos, infecção, educação.   
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CENÁRIO ATUAL DO MERCADO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL E COMERCIAL - 

PORTO ALEGRE/RS 

César Renan de Oliveira Silva 

Introdução: Todo ser humano é acompanhado da necessidade de ter um lar, isto nos leva a 

formação de um mercado imobiliário com fins residenciais, todavia, em uma sociedade 

organizada e evoluída, surge ainda a necessidade de estabelecer as organizações em imóveis 

comerciais. O resumo em questão, é destinado à apresentar uma breve análise do mercado 

imobiliário de Porto Alegre, que se apresenta como um bom lugar para residir em virtude de 

suas áreas arborizadas e espaços de lazer, o que proporciona um padrão elevado no que diz 

respeito a qualidade de vida daqueles que nesta cidade residem e ou desenvolvem suas 

atividades profissionais. Pesquisas realizadas em 2013 concluem que a cidade vivencia um 

aquecimento no mercado imobiliário. Desenvolvimento: Em 2013 a capital atingiu a 7° posição 

no cenário imobiliário do Brasil, com valor geral de vendas atingindo 2,5 bilhões, com a 

comercialização de 59 projetos sendo 4.761 unidades e 73 torres. Destes projetos 20% são 

voltados para imóveis comerciais. Nos principais bairros da cidade o preço mediano por m² 

custa R$ 5.881,30, tendo preços variáveis entre R$ 5.208,00 a R$ 8.532,00. A oferta e a 

demanda na cidade para venda de imóveis apresentam os seguintes indicadores: 14% dos 

consumidores buscam imóveis com 1 dormitório, enquanto a oferta gira em torno de 9% do 

total de imóveis oferecidos. Os que buscam imóveis com 2 dormitórios são 42% superando a 

oferta que apresenta 35% de projetos. As pessoas que procuram imóveis com 3 dormitórios 

somam 36%,e  deparam-se com a oferta de aproximadamente 47% . As pessoas que buscam 

imóveis com a partir de 4 dormitórios deparam-se com a oferta de 8,50% com demanda para o 

mercado de 8,14% quase equivalentes entre si. Para aluguéis os números mostram que existe 

mercado para imóveis com n° de dormitórios ou por m². Demanda por m² conclui-se que até 

60m² temos a 41,64% de interesse com oferta de 30,63%. De 61-150m² demanda de 42,42% 

com oferta de 34,44%. De 151-250m² demanda de 7,71% com oferta de 12,07%.De 251-400m² 

demanda de 4,39% com oferta de 10,37%.A pesquisa em relação a oferta e demanda de imóveis 

para alugueis por número de dormitórios apresenta os seguintes dados: Imóveis com 1 ou 2 

dormitórios apresenta cerca de 81% de demando na região e 60% de oferta. Imóveis com 3 ou 

mais dormitórios possuem demanda de 18% com oferta de 40%.  Discussão e Conclusões: 

verificou-se que o mercado imobiliário residencial possui uma grande demanda ocasionada pela 

ascensão das categorias sociais menos favorecidas, que tornam a procura por apartamentos entre 

1 e 2 dormitórios elevadas. Em relação aos imóveis destinados ao setor empresarial, a região 

apresenta condições favoráveis para novos projetos, tentando alavancar o índice de 

investimentos nesta categoria, porém com preços voláteis no período mencionado. 

 

Palavras-chave: Mercado Imobiliário, Residencial e Comercial, Porto Alegre – RS. 
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CONTROLE BIOLÓGICO DA DENGUE POR FUNGOS EM TEMPOS DE EPIDEMIA 

 

Thiago Luiz Brito Souza¹, Luiz Fillipe Batista de Almeida², Bruno Henrique Andrade Galvão²  

 

Introdução: A Dengue, caracterizada como um grave problema de saúde pública, é considerada 

a mais importante arbovirose que afeta o homem, ocorrendo anualmente cerca de 50 milhões de 

casos em todo o mundo, transmitida através da picada da fêmea do mosquito vetor Aedes 

aegypti. Desenvolvimento: Desse modo, frente a tantos esforços de controle biológico desse 

vetor, os fungos foram os primeiros agentes patogênicos de insetos a serem utilizados no 

controle de pragas. Ainda, aproximadamente 80% das doenças de insetos têm como agentes 

etiológicos os fungos. Diante dessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo realizar 

um levantamento bibliográfico pelas bases de dados sobre a utilização do fungo 

entomopatogênico Metarhizium anisopliae avaliando seu potencial para controle biológico da 

dengue. Discussão e Conclusões: Embora somente um produto baseado na espécie Lagenidium 

giganteum (Laginex) tenha sido comercializado até agora, pesquisas para o controle dos 

mosquitos transmissores da malária Anopheles gambiae e Anopheles stephensi demonstraram 

que os fungos M. anisopliae e Beauveria bassiana foram patogênicos e virulentos contra a forma 

adulta desse vetor; e levando, complementarmente, em consideração a grande variabilidade 

genética desses entomopatógenos, M. anisopliae, se mostrou uma grande esperança para o 

combate da Dengue, pelo controle biológico do Aedes, uma vez que penetra através da cutícula, 

produzindo uma extensão lateral das hifas que eventualmente proliferam e consomem os tecidos 

dos órgãos internos do inseto. Há, sobretudo, estudos que indicam que M. anisopliae seja 

incapaz de crescer em temperaturas acima de 35°C, cujos resultados de patogenicidade não 

mostraram nenhum efeito tóxico, patogênico ou adverso cujos roedores neutralizaram 

eficazmente os fungos. 

  

Palavras-chave: Controle Biológico, Fungos, Dengue. 

 

 

 



 

II SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX) ISSN 2447-5238 

 

CRESCIMENTO DA RENDA FAMILIAR E DINÂMICA DO MERCADO 

IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO 

Nivea Maria dos Santos 

 

Introdução: O presente trabalho tem o objetivo de abordar a mudança no padrão de vida das 

famílias brasileiras, e apresentar a dinâmica existente na oferta de apartamentos, utilizando  

como indicadores de volume de vendas dos mesmos em um dado período. Desenvolvimento: 

para esta análise foi realizada uma pesquisa conceitual do país e descritiva e exploratória do 

Estado de São Paulo, onde analisaremos o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) relacionado 

com a dinâmica dos preços dos apartamentos nos anos de 2008 a maio 2014.. Os estudos sobre 

o mercado imobiliário indicam que externalidades como vizinhança, localização e fatores 

ambientais, entre outros, influem na precificação do bem. Estudos apontam que houve um 

aumento nos ganhos mensais de 28% dos domicílios brasileiros, segundo dados do IBOPE 

Inteligência em uma pesquisa realizada a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Dentre estes, 38% aparecem jovens de 16 a 24 anos, e 36% de pessoas entre 25 e 29 anos 

tiveram aumento. E segundo Amauri Segalla e Fabíola Perez, em texto intitulado “Como os 

brasileiros gastam”, publicado na Istoé, os brasileiros destinam 35% de seu orçamento para a 

habitação, isso é quase o dobro do que gastam com alimentação, e ainda que a renda média dos 

brasileiros cresceu cerca de 33% de 2003 a 2011. Conclusões: O mercado imobiliário de São 

Paulo apresentou no ano de 2008, ano em que ocorreu a crise econômica, uma queda no número 

de compras a partir do segundo semestre, entretanto os preços aumentaram um pouco em 

relação ao primeiro semestre, iniciando o ano de 2009 em baixa de preços e de procura. 

Contudo, a partir de maio do mesmo ano o mercado começou a se recuperar e apresentou o 

maior índice de procura por apartamentos dentre os anos analisados. No ano de 2010 o número 

de vendas foi maior no mês de dezembro. Já em 2011 houve pouca variação na demanda, 

mantendo-se quase constante com números abaixo do ano anterior, e o valor dos bens cresceram 

a taxas decrescentes. Em 2012 o mesmo ocorreu quanto à variação, mas com uma sazonalidade 

no mês de setembro onde houve o maior número de aquisições do ano. Quando, em julho de 

2013, onde foi registrado o maior aumento dos preços, o referido mês apresentou uma queda nas 

vendas. Os dados colhidos até maio de 2014 indicam que há uma baixa procura por imóveis, 

apesar dos preços estarem variando pouco, já que as taxas de aumento de preço são uma das 

mais baixas dos últimos anos. 

Palavras-chave: Mercado imobiliário, externalidades, demanda. 
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DESCARTE CONSCIENTE DE MEDICAMENTOS: UMA 

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

Camila Joyce Alves da Silva 

Leila Viviany Araújo Coelho 

 Hemilyn Caroliny Thorpe Teobaldo  

Mylena Vieira dos Santos 

Diana Malta 

 

 

Introdução: O uso de medicamentos é essencial para a manutenção da saúde da população, 

porém a facilidade de aquisição, o estoque, a dispensação de medicamentos em quantidade além 

da necessária para o tratamento, as amostras-grátis distribuídas e o gerenciamento inadequado 

de medicamentos levantam uma das discussões mais atuais, relacionada ao descarte e seu 

impacto ambiental decorrente da contaminação do meio ambiente.  Desenvolvimento: Com o 

aumento populacional e do consumo, o lixo se tornou um problema mundial. A geração de 

resíduos pelas diversas atividades de ordem antropogênica, são recentemente um grande desafio 

a ser enfrentado pelas administrações municipais, sobretudo nos grandes centros urbanos. A 

presença de fármacos, cosméticos e produtos de higiene pessoal tem sido detectada em águas 

superficiais, subterrâneas, água para consumo humano, e em solos, provenientes do descarte 

inadequado. Estes produtos são extensivamente empregados em medicina humana e veterinária 

e vem sendo considerados como contaminantes ambientais emergentes. Neste contexto, 

justifica-se uma ação educativa a respeito da problematização, para que a comunidade 

acadêmica se torne propagadora da consciência ambiental e deste modo alerte a população da 

sua responsabilidade com o meio ambiente. Discussão e Conclusões: Logo, se conclui que 

mobilizar a comunidade acadêmica por uma ética partilhada de responsabilidade com o meio 

ambiente é de suma importância para torná-los propagadores da consciência ambiental para 

sociedade. 

 

 

 

Palavras – Chave: Descarte de medicamentos, Impacto ambiental, Resíduos.  
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DIVERSIFICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CELULASE PARA PRODUÇÃO DE BENS 

DE CONSUMO HUMANO 

Luan Araújo Bezerra 

Introdução: A enzima celulase é responsável pela degradação de celulose realizando a quebra 

das ligações químicas presentes entre as unidades de glicose que formam celulose. A produção 

de celulases em escala industrial começou em meados da década de 80, visando sua aplicação 

como um aditivo para ração animal, de forma a aumentar a digestibilidade de rações por 

ruminantes e monogástricos. Em seguida, essas enzimas começaram a ser utilizadas como um 

insumo para a indústria de alimentos, cujo objetivo era de melhorar propriedades sensoriais de 

massas. Nesse setor, as celulases também começaram a atuar no processamento de bebidas, 

promovendo a clarificação de sucos de frutas e vinhos e a manutenção de uma reologia estável 

do produto final. Depois, as enzimas celulolíticas começaram a ser utilizadas em larga escala em 

indústrias: têxtil, de polpa e papel, para a modificação controlada de propriedades mecânicas da 

polpa e liberação de tintas da superfície das fibras a ser recicladas; e em lavanderia, de forma a 

aumentar o brilho, a remoção de sujeiras e a maciez dos tecidos, além de amenizar o desgaste 

das peças, notado pela formação de fiapos e pelotas após sucessivas lavagens. 

Desenvolvimento: A celulase é uma enzima utilizada na hidrólise da celulose resultando em 

açúcares fermentescíveis, utilizando temperaturas e pH adequados  para a sua produção. Através 

de pesquisas, foi constatado que em cada área da indústria, esta enzima gera efeitos benéficos 

no processo de fabricação de bens de consumo humano. Na indústria têxtil esta enzima é 

empregada na implementação de processos de biopolimento (desfibrilação de tecidos como 

algodão, linho, lã e viscose) e bioestonagem (amaciamento e desbotamento do brim) e também 

para dar melhor acabamento aos tecidos, tornando-os mais lisos, macios e com melhor 

caimento. Nessa área (indústria têxtil) atuam degradando as fibras da superfície do tecido, 

compostas basicamente por celulose. Também são utilizadas no processo de envelhecimento do 

jeans, através da remoção parcial do corante índigo. Esse processo era realizado com pedra-

pome (rocha de origem vulcânica formada quando gases e larvas formam um coloide que, por 

arrefecimento, solidifica-se sob a forma de uma rocha esponjosa) o que causava inúmeras 

desvantagens tanto aos equipamentos utilizados (máquinas de lavar e secadoras), que sofriam 

desgaste, quanto aos tecidos, que tinham sua qualidade diminuída devido à abrasão excessiva. 

Na produção de bebidas para produção de suco de frutas e nos processos de vinificação, 

facilitando na extração de sucos e a maceração para produção de néctares de frutas por 

romperem a rede de celulose que ajuda reter o líquido nas células vegetais são usadas também 

para a extração de pigmentos e aromatizantes presentes na casca da uva na produção de vinho. 

Discussões e conclusão: A procura por esta enzima tem aumentado muito devido a sua 

utilização no processo de produção de etanol a partir de resíduos vegetais como bagaço e palha 

de cana, talos, sabugo e palha de milho, cascas de arroz e demais grãos, além de restos de 

madeiras, não somente na indústria de biocombustíveis, mas em diversas, outras empresas. 

Observa-se que os micro-organismos podem ter um valor rentável a sociedade visto que os 

mesmos são essenciais para a geração de produtos de forma sustentável (sem agredir ao meio 

ambiente) para a utilidade humana e sem dúvida, sem eles, alguns produtos não teriam o devido 

valor que têm hoje no mercado. 

 

Palavras-Chave: Celulase, utilização, humana. 
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DÍVIDA DE IMÓVEL NA PLANTA CRESCE DURANTE A CONSTRUÇÃO 

 

Cristina Maria Vieira Nunes 

 

Introdução: O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação preliminar da atual situação do 

mercado imobiliário na compra de imóveis na planta na cidade de São Paulo - SP. Através de 

uma pesquisa quantitativa, exploratória e descritiva podemos perceber que, apesar de São Paulo 

ser o município brasileiro com maior valorização do m² de lançamentos imobiliários, existe nos 

últimos meses um crescimento da dívida deste imóvel durante o processo de construção por 

parte do comprador. Desenvolvimento: Vemos, através dos dados, que o INCC (Índice 

Nacional da Construção Civil), que corrige o valor dos imóveis na planta, subiu 21,34%, 

enquanto que o INPC (Índice Nacional Preços Consumidor), que é usado como base para 

reajuste salarial, subiu 14,14%. Essa grande diferença de crescimento tem causado uma baixa no 

poder de pagamento deste comprador na hora do financiamento na entrega das chaves. Entre os 

anos 2008 e 2013 foram coletados dados dos quais pudemos fazer um comparativo. O índice 

FipeZap (medidor de oferta e demanda de imóveis no mercado) em relação ao CUB (Custo 

Unitário Básico), nos apresenta, em alguns momentos, oscilações de grande proporção e em 

outros momentos uma estabilidade. Observando dados, como por exemplo, em 2009 em o 

índice FipZap se apresenta no primeiro semestre constante e só a partir do segundo semestre 

com um leve crescimento, porém ao final do ano teve uma pequena queda. No mesmo período 

observou-se que o índice CUB tem um resultado contrário a este, ou seja, no primeiro semestre 

com pouca expressão de crescimento e no final deste semestre teve um aumento, porém todo 

segundo semestre foi constante. Discussão e Conclusões: Alguns fatores vêm contribuindo para 

esse desaquecimento da economia imobiliária, como, em primeiro momento, a discrepância 

entre esses índices, dos quais um depende do outro para uma melhor e maior fluidez de 

negócios. E, outra vertente que destacamos é a inflação proveniente do aumento da facilidade de 

acesso ao crédito e da renda média da população. Sabendo-se que em um cenário anterior, o 

crescimento do INCC (período 2006 à 2010) a média de crescimento girava em média de 4%, 

enquanto que a média do ano de 2011 até agora, que é de 7%. Podemos observar que houve a 

duplicação da média deste crescimento.  

Palavras-Chave: Mercado imobiliário, inflação, São Paulo.  
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ESCORE DE FRAMINGHAM: RISCO CARDIOVASCULAR EM ESTUDANTES 

Edjanêr Maria Silva Sales 

Flávia Nataly Pereira da Silva 

Andrea Rosane Sousa Silva  

Elizandra de Cássia Oliveira 

Introdução: Atualmente estudos envolvendo indivíduos adultos de diferentes regiões do Brasil 

avaliaram o risco cardiovascular por meio do Escore de Framingham, indicando que o risco 

cardiovascular pode ser reduzido por meio do incentivo ao estilo de vida saudável. As doenças 

cardiovasculares constituem hoje um conjunto de afecções com etiologias e manifestações 

clínicas diversas, de grande importância de morbimortalidade dos países desenvolvidos e dos 

em desenvolvimento. Diante deste contexto que fatores de riscos podem ser identificados em 

estudantes de graduação como forma educativa e preventiva ao desenvolvimento de doenças 

cardiovascular? Desenvolvimento: O último relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, no 

final de 2008, atribuiu às doenças do aparelho circulatório a responsabilidade da principal causa 

de mortalidade em todas as regiões brasileiras. Da mesma forma, as projeções para o ano 2020 

apontam a doença cardiovascular como à causa principal de mortalidade em todas as regiões do 

planeta. Atualmente, sabe-se que os países em desenvolvimento vêm contribuindo mais 

marcadamente para essas estatísticas. Isto pode ser atribuído à redução da mortalidade por 

causas infecto-parasitárias, ao estilo de vida sedentário e às mudanças socioeconômicas ligadas 

à urbanização, elevando os fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Hoje uma das 

ferramentas mais utilizadas para calcular o risco cardíaco total é o Escore de Framingham. 

Através deste é possível estimar, num período de dez anos, se uma pessoa pode ou não 

apresentar angina, infarto do miocárdio ou morrer de doença cardíaca; sendo o risco classificado 

em: baixo quando o escore é inferior a 10%, intermediário quando está entre 10 e 20% e alto 

quando é superior a 20%. Porém se o usuário apresentar mais do que um fator de risco baixo/ 

intermediário ou mais de um fator alto risco, é necessário calcular o escore de Framingham. Se 

o usuário apresenta um parente de primeiro grau com doença arterial coronariana (DAC) 

prematura, multiplica-se a estimativa pelo fator correção 1.5. Se existe mais de um parente de 

primeiro grau com DAC prematura, multiplica-se a estimativa por 2; se o usuário tiver 

ascendência sul-asiática, multiplica-se a estimativa pelo fator de correção 1.4; se o usuário 

apresentar obesidade (IMC ≥ 30 kg/m² – especialmente aqueles com obesidade central – 

homens com circunferência abdominal ≥ 102 cm [asiáticos ≥ 92 cm] e mulheres com 

circunferência abdominal ≥ 88 cm), multiplica-se pelo fator de correção 1.3. Discussão e 

Conclusões: As mortes por doenças cardiovasculares revelam um número alarmante, o que leva 

a reflexão de que é imprescindível a utilização de políticas de prevenção e controle mais 

efetivas visando a reversão deste quadro mundial, mormente, no Brasil. Busca-se, através do 

estudo proposto identificar, e mais além, inferir nos hábitos de vida da população pesquisada, a 

fim de plantar uma nova forma de pensar na vida, ou seja, de forma mais saudável prevenindo 

não só doenças cardiovasculares, mas várias outras morbidades que incapacitam os indivíduos.  

 

alavras-chave: Enfermagem, Fatores Cardiovasculares, Prevenção. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO IMPRESSO PARA 

ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS A DESCARTE DE MEDICAMENTOS 

 

Netânias Davys Soares da Rocha  

Ana Rafaela Barboza Felix da Silva 

Marilene Pessoa de Souza  

Diana Jussara do Nascimento Malta 

 

Introdução: O Brasil está entre os maiores consumidores mundiais de medicamentos, tendo o 

descarte efetuado pelo consumidor final como maior lacuna na legislação. E estes produtos são 

extensivamente empregados em medicina humana e veterinária e vem sendo considerados como 

contaminantes ambientais emergentes. De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA nº 5, de 5 de agosto de 1993, artigo 3º, os resíduos de 

medicamentos encontram-se no Grupo B, o qual engloba os resíduos químicos, caracterizados 

pela presença de substâncias químicas. Desenvolvimento: O desenvolvimento de material 

educativo impresso (MEI) auxiliará na mobilização e conscientização da comunidade acadêmica 

a cerca da melhor forma de descarte de medicamentos. Sendo assim, foi realizada uma revisão 

através de artigos em uma base de dados (Scielo), utilizando-se as seguintes palavras-chave 

“Descarte de medicamentos, Impacto ambiental, Resíduos” entre os anos de 2009 e 2012, para 

posterior elaboração do MEI. Discussão e Conclusões: A elaboração de material educativo para 

os acadêmicos tem como objetivo reforçar as informações apresentadas verbalmente, 

maximizando o conhecimento e consequentemente aumentando a probabilidade de adesão e 

sucesso da campanha de descarte de medicamentos. Este trabalho visa fortalecer a consciência 

ambiental entre a comunidade acadêmica e deste modo reverter-se em contribuições para a 

sociedade e o meio ambiente. 
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A IMPORTÂNCIA DA PASTA ANTIBIÓTICA CTZ PARA CRIANÇAS E PACIENTES 

ESPECIAIS NA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS. 

Amanda Almeida 

Aline Iara 

 Rafaela Fernanda.  

 

Introdução: Este projeto visa analisar a importância da pasta antibiótica CTZ composta por 2 

antibióticos em proporções iguais Tetraciclina e Cloransefemicol ambos com 500mg. Juntos 

com óxido de zinco e mistura com Eugenol no uso em crianças no bairro dos Coelhos em 

Recife. Desenvolvimento: Buscamos compreender que essa pasta realiza terapia pulpar em 

pacientes com necrose ou lesão em pulpotomia que é o canal em crianças com dentes decíduos. 

E o uso do CTZ dente decíduo pode realizar em única sessão no dente necrosado é muito bom 

realizado em crianças e em pacientes especiais que já é indicado para esses fins. Diferente do 

medicamento Formocresol que é acompanhado em 2 sessões. Esse trabalho desenvolvido no 

Recife, no hospital Instituto Materno Infantil (IMIP) pelos cirurgiões dentistas com 

especialidade em odontopediatria. O CTZ é o material aberto para mais estudos, o que 

inviabiliza a única contraindicação que o CTZ não pode ser visado em dentes anterior, pois 

causa escurecimento devido a Tetraciclina. Discussão e Conclusões: O estudo traz como 

principal resultado que depois de 6 meses do uso da pasta antibiótica o CTZ não apresenta 

nenhum processo infeccioso, realiza a função rápida e eficaz do tratamento evitando os 

regressos do paciente ao consultório que o dente permanente nasce sem nenhuma alteração.  

 

Palavras – Chave: CTZ, Formocresol, Medicamento 
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AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS EM LEITE 

EM PÓ COMERCIALIZADOS EM RECIFE –PE 

Amanda Ferreira Ventura 

Kêmeron Leal Meneses 

Bruno Henrique Andrade Galvão 

 

Introdução: O leite contaminado por resíduos de antibióticos é considerado adulterado e se 

torna impróprio para o consumo, pois representa alto risco para a saúde do consumidor. A 

presença desses resíduos no leite pode causar efeitos indesejáveis, como seleção de cepas 

bacterianas resistentes, no ambiente e também no consumidor, hipersensibilidade e em 

indivíduos alérgicos a essas substâncias, possível choque anafilático, desequilíbrio da flora 

intestinal, além de efeito teratogênico.  Desenvolvimento: O presente trabalho tem como 

objetivo Verificar a presença de antibióticos em leites em pó comercializados na Região 

Metropolitana do Recife. Serão colhidas 20 amostras de leites em pó (integral), marcas distintas 

predominantes na região. As analises serão realizadas no Laboratório de microbiologia da 

FACIPE, as embalagens serão submetidas a uma limpeza com água e detergentes e realizado 

desinfecção com álcool à 70%. Em seguida, será realizada a homogeneização do conteúdo por 

agitação durante um minuto, segundo as recomendações do fabricante para se obter a amostra 

líquida dentro da capela de fluxo laminar utilizando instrumentos esterilizados para a separação 

de uma alíquota de 150mL em Erlenmeyer para cada amostra do leite a ser analisado. Discussão 

e Conclusões: Espera-se que os resultados aqui obtidos comprovem a qualidade do leite em pó 

comercializados na cidade de Recife/PE, se adéqua, ou não aos padrões estabelecidos pela 

Legislação vigente, e se as características sensoriais, como cor e aromas próprios dos leites 

apresentam aspectos variáveis. 

 

Palavras – Chave: Microbiologia, Presença de antimicrobianos, Antibióticos  
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A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA NA VIDA ACADÊMICA E A PADRONIZAÇÃO 

DOS PROCESSOS  

Amanda Ferreira Ventura 

Camila Joyce Alves da Silva 

Miryan Kamila Dantas Silva 

Bruno Henrique de Andrade Galvão 

 

Introdução: Com a criação do Sistema Universitário Brasileiro, que teve inicio em 1968, as 

universidades buscaram um conjunto de normas, para regulamentar esse sistema. Foi criada a lei 

Federal nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, que fixou normas de funcionamento do ensino 

superior e instituiu em seu artigo 41 a monitoria acadêmica. Desenvolvimento: No ensino 

superior, especialmente na área das ciências biológicas e da saúde, as aulas práticas em 

laboratórios consolidam o aprendizado do referencial teórico explanado em sala de aula, 

integrando teoria-prática, permitindo que o aluno visualize ações, reações, estruturas micro e 

macroscópicas, além de executar e vivenciar, de forma real, procedimentos e técnicas, levando-

os a desenvolver efetivamente as habilidades e competências inerentes à sua formação 

profissional. Os procedimentos operacionais padrões tem uma grande importância para 

desenvolvimento das atividades nas aulas práticas, pois garantem padronização dos 

procedimentos, colaborando para melhor compreensão dos acadêmicos com a melhoria da 

didática e auxilio na segurança das aulas, além de dar suporte ao trabalho dos monitores, que 

fazem uso dos POPs como forma de direcionamento para administração das aulas. Foram feitas 

pesquisas bibliográficas em artigos acadêmicos, livros e apostilas, para embasar o presente 

trabalho. Discussão e Conclusões: A experiência adquirida com a monitoria perdura no 

intelecto do aluno – monitor, e vai além do titulo, é o conhecimento adquirido pela troca de 

informações que são obtidas através do professor e dos outros alunos, ajudando também no 

convívio social, onde se aprende a lidar melhor com as pessoas.   

 

 

Palavras – Chave: Aula Prática, Monitoria, POPs. 
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MICOSES SUPERFICIAIS E VERÃO 

 

Netânias Davys Soares da Rocha 

Marilene Pessoa de Souza 

Thiago Luiz Brito Souza  

Bruno Henrique Andrade Galvão 

Introdução:Micoses superficiais são infecções cutâneas causadas por fungos que se limitam às 

porções queratinizadas e semiqueratinizadas da pele ou à sua superfície,aos pêlos e às unhas, 

não acometendo a derme, o tecido celular subcutâneo, ossos, articulações e órgãos internos. Em 

geral não há anticorpos séricos e o contágio inter-humano é frequente. Quando encontram 

condições favoráveis ao seu crescimento, calor, umidade, baixa de imunidade ou uso de 

antibióticos sistêmicos por longo prazo, alteram o equilíbrio da pele, estes fungos se 

reproduzem e passam então a causar a doença. Desenvolvimento: O verão é sinônimo de praia, 

campo ou piscina, mas o calor e a umidade comuns nessa época do ano também propiciam a 

proliferação de fungos e micro-organismos que, por sua vez, podem se tornar grandes inimigos 

da saúde humana ao se instalarem em nossa pele. A micose mais comum é a pitiríase versicolor 

(PV), causada por um fungo chamado Malazessiafurfur que é uma levedura encontrada nas 

áreas seborreicas da pele e do couro cabeludo de adultos normais e que se tornam patogênicas 

quando encontram condições locais propícias. Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como 

objetivo realizar uma revisão bibliográfica para correlacionar o acometimento de micoses 

superficiais e às condições climáticas propiciadas pelo verão. Discussão e Conclusões: A PV 

ocorre quando as leveduras são convertidas para a forma micelar devido a certos fatores 

predisponentes, os quais podem ser classificados como fatores endógenos ou exógenos. Os 

exógenos incluem calor e umidade, o que contribui para que a doença seja mais prevalente nos 

trópicos e no verão de climas temperados. Outro fator exógeno pode ser a oclusão da pele por 

roupas ou cosméticos, o que resulta no aumento da concentração de dióxido de carbono,levando 

a alterações da microbiota e do pH. Experimentalmente a infecção tem sido induzida por roupas 

oclusivas. As lesões podem variar de hipo à hiperpigmentação. Elas são mais facilmente notadas 

após exposição aos raios solares, porque a ação do sol ativa a atuação do micro-organismo sobre 

o processo de pigmentação da pele. A pele afetada por ele não se bronzeia normalmente com os 

raios solares, como o restante da pele. Talvez por isso, a enfermidade manifesta-se 

principalmente no verão e na primavera.O estudo da literatura corrente sobre as micoses 

superficiais evidencia que a maior incidência dessas infecções nesse período é justificada pela 

elevada temperatura e umidade, a qual favorece o crescimento fúngico, embora possam se 

instalar no organismo durante todo o ano. Observou-se que ainda nesse período quando a 

sudação e o calor facilitam o seu aparecimento, manutenção ou recidiva, há uma frequência 

maior em adultos no sexo masculino, cujos fungos mais envolvidos são oTrichophyton rubrum, 

T. mentagrophytes e Epidermophytonfloccosum. 

 

 

Palavras-Chave: Micoses Superficiais, Verão, Calor. 
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O PAPEL DOS LABORÁTORIOS DE ANÁLISES PRIVADOS DA PERIFERIA DO 

RECIFE QUANTO À INCLUSÃO DA POPULAÇÃO DE BAIXA À SAÚDE. 

Kléber de Andrade Nogueira 

Tatiana Alves da Silva 

Célio Henrique de Alcântara Brandão 

Pedro Paulo Procópio 

Introdução: Este projeto visa a analisar o papel dos laboratórios de baixo custo presentes na 

periferia do Recife. Buscamos compreender sua função tanto para os biomédicos recém-

formados quanto para uma fatia muito representativa da população que não tem acesso aos 

estabelecimentos que investem em equipamentos de última geração e divulgam o seu trabalho 

nas mídias convencionais. O trabalho será desenvolvido por causa do notório viés social 

presente no objeto estudado e também pelo fato de essa observação ser capaz de conduzir a um 

panorama mais amplo, capaz de traçar um diagnóstico valoroso aos atores públicos e mesmo 

aos jovens profissionais, que visam a atuar com maior independência e de modo inclusivo em 

termos sociais.  Desenvolvimento: De acordo com Souto (1987) pensar sociologicamente é 

algo que vem da vida e para ela retorna. A partir desse pensamento, destacamos a importância 

da sociologia para a compreensão de relevantes aspectos da vida em sociedade, dentre eles, a 

saúde pública. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS) a saúde humana corresponde 

ao bem-estar físico, social e mental. Portanto, os laços de ordem social são previstos pelo órgão 

como condição básica à existência saudável dos seres humanos. A nossa preocupação surge 

exatamente das desigualdades ao acesso identificadas no Brasil e mais especificamente no 

Recife, uma metrópole regional, com cerca de três milhões de habitantes, quando somados os 

números da região metropolitana da cidade, e um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

comparado a países nórdicos em determinadas áreas da zona sul da cidade e a países como 

Gana, na África, na mesma área do município e há poucas quadras! No centro de questões 

sociais de alta complexidade, nos deparamos com uma nova realidade de Brasil. Um país 

considerado emergente, global player e respeitado por nações até bem pouco, credoras. 

Entretanto, o que nos chama atenção é o fato de que a desenvoltura econômica nacional, 

apresentada por Procópio (2012) está longe de refletir uma melhor posição no ranking mundial 

do IDH. Um dos principais aspectos de mensuração desse índice é justamente a saúde pública, o 

que nos propomos a estudar através deste projeto. Discussão e Conclusões: Entendemos o 

papel dos laboratórios de análises clínicas privados em locais de periferia do Recife para a 

promoção da saúde de indivíduos de baixa renda. Consolidamos ainda a visão crítica dos acerca 

do problema de pesquisa e também as bases da construção científica, identificando o 

quantitativo de laboratórios que funcionam na periferia do Recife, além do número de 

envolvidos no processo bem como o caráter social por eles desempenhado.  

PALAVRAS-CHAVES: Saúde, Laboratório, Recife. 
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ENFERMAGEM USANDO O LÚDICO PARA EXPLICAR A CIÊNCIA NAS 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE:UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Elienay Keren Florencio da Silva 

Karina Saldanha dos Santos Silva  

Cristiane de Carvalho Rego Barros 

 Natália de Carvalho Lefosse Valgueiro  

 

Introdução: Educar por si só, já se trata de um grande desafio, quando tratamos de educar para 

cuidar de si como forma de prevenção, levando em consideração em trazer esse interesse por 

parte dos participantes e a curiosidade do querer saber, então, o desafio é ainda maior. Com essa 

intenção foi levado a comunidade a proposta de atrair, buscar o querer, assim introduzimos o 

lúdico para explicar a ciência, criando um personagem para trazer e manter um dialogo 

adaptado para o momento e faixa etária dos ouvintes, nesta intenção provocar o autocuidado e 

colocá-lo  em prática. A enfermagem esta inserida nos âmbitos do cuidar, prevenir, educar, 

avaliar e  inserimos  a ela o lúdico, como forma de pôr em prática os seus atributos. 

Desenvolvimento: Estudo do tipo expositivo caracterizado com relato de experiência vivido por 

um grupo de acadêmicos do curso de enfermagem da FACIPE, trazendo a personagem ¨Magah¨ 

para abordar temas relativos à educação sexual, as palestras foram realizadas no período do mês 

de agosto à outubro de 2013, em uma escola privada do Recife.  A personagem “Magah” surgiu 

no interior de Pernambuco com ações sociais no grupo de agentes endêmicos. Ela participou 

desse grupo como usuária do SUS (Sistema Único de saúde) que tinha dúvidas e críticas a 

respeito do sistema. Os integrantes deste projeto participaram como apoio na educação em 

saúde visando que o lúdico, a brincadeira, pudesse despertar o interesse no adolescente fazendo 

assim uma conscientização neste âmbito, visto que o relato da direção da escola foi de muitos 

casos de gravidez na adolescência e aborto provocado. Os encontros eram realizados uma vez 

por mês onde os temas eram pré-definidos pela coordenação pedagógica da instituição de ensino 

junto com a equipe de graduandos. Usamos primariamente de seminários que foram elaborados 

em sala de aula, depois percebemos a necessidade de usar o lúdico para atrair os alunos e obter 

os melhores resultados. O diferencial (lúdico) esteve uma personagem interpretada por uma 

aluna, onde ela interagia com os alunos como uma participante e ouvinte da “palestra”. Usando 

de seus artefatos para instigar os alunos a também participarem, Magah, criou uma situação 

divertida e responsável ao mesmo tempo, para que os alunos se sentissem a vontade para 

esclarecer suas precoces dúvidas. Discussão e Conclusões: Diante do ministrar a palestra na 

instituição de ensino com a intenção de orientar para o autocuidado, a experiência nos trouxe 

confiança, também uma forma mais tranquila e clara de chamar a atenção e conscientização 

para os temas abordados. “Magah” criou um laço de amizade que dura até hoje com o publico 

abordado, trazendo mais credibilidade a equipe de acadêmicos que trabalhou com 

responsabilidade e ao fim deixou nos cientes que o lúdico surti efeito. 

Palavras-Chave: Enfermagem, Saúde da Mulher, Educação Sexual. 
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AÇÕES DE PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL: UMA ESTRATÉGIA DE 

ORIENTAÇÃO PARA GRUPOS NUMA COMUNIDADE DO DISTRITO SANITÁRIO 

IV 

Luana Letícia de Souza Negrão 

Elton Dimas Lopes Moura 

Introdução: Na carta de Ottawa, documento resultante da I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, a saúde coletiva é descrita como processo de capacitação de um grupo para 

atuar na melhoria da qualidade de vida e do bem estar da população, incluindo o controle do 

processo saúde-doença. Esta visão corrobora com o conceito de saúde da Constituição Federal 

do Brasil, em que a saúde é um estado de completo bem estar, físico, psíquico e social dos 

indivíduos e do grupo. As crianças necessitam de cuidados e maior atenção à saúde, seja em 

qualquer época da infância.  Desenvolvimento: O objetivo principal deste projeto não é apenas 

identificar a estética bucal através de dentes bonitos e saudáveis, mas também a autoestima e o 

entendimento em cuidados à saúde. O método desta pesquisa se dá através de um processo 

lúdico de cuidados em saúde bucal com alegria e participação das crianças, através de 

brincadeiras, jogos, teatro e gincanas educativas, levando instrução e ensinamentos para que 

desde cedo entendam a importância da higiene bucal na saúde geral. A proposta de extensão 

universitária visa abranger um público carente de informações em saúde, passando-lhes 

experiências e saber orientado com os princípios do bem estar odontológico, incluindo 

ensinamentos para uma alimentação saudável. A população do estudo contará com crianças 

entre dois e quatro anos e seus cuidadores, de forma a repassar as orientações a outras pessoas 

vinculadas a creches da região do distrito sanitário IV no Recife. Discussão e Conclusões: 

Portanto, as atividades têm por objetivo informar métodos de promoção e prevenção de doenças 

bucais, especialmente a cárie, doença mais frequente na infância, mostrando-lhes a importância 

de ter uma saúde bucal de qualidade.  

Palavras-Chave: Saúde Bucal, Higiene Bucal, Promoção da Saúde 
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Ascensão do mercado imobiliário em Goiânia-Go 

 

Hianna Tereza do Nascimento Cabral 

 Lays Vicente dos Santos 

 

Introdução: O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação preliminar da atual situação do 

mercado imobiliário da cidade de Goiânia - GO. Através de uma pesquisa predominantemente 

quantitativa, exploratória e descritiva, podemos perceber que Goiânia foi o município brasileiro 

com maior valorização do m² de lançamentos imobiliários de 2013, segundo dados do Anuário 

imobiliário financeiro do mesmo ano. Desenvolvimento: O mercado imobiliário é influenciado, 

de acordo com os principais estudos do setor, por sua localização, pois as pessoas desejam 

morar perto a serviços e encontrar infraestrutura na região, como também a (atributos 

hedônicos) relacionados a gostos e prazer do consumidor. Pode-se perceber que tais influências 

afetam diretamente para uma mudança no cenário urbano e imobiliário da cidade em questão. 

Alguns fatores vêm contribuindo para o avanço do mercado imobiliário na capital, dentre eles,  

a instalação de novas indústrias e comércio no Estado, favorecendo ao aumento principalmente 

de integrantes da classe A e ascensão da classe C que impulsionou o “boom” nas vendas, 

contribuindo também para o crescimento qualitativo dos imóveis, visto que a geração de 

emprego fez crescer a demanda por produtos de maior valor agregado. O consumidor quer mais 

do que um lugar para morar, eles buscam também qualidade de vida, mobilidade e lazer. 

Fazendo o mercado permanecer aquecido. Discussão e Conclusões: Para esse ano de 2014, a 

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi) prevê um crescimento de 12%. 

Apesar do crescimento, o preço do M² ainda estar abaixo dos patamares de outros Estados 

como: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tornando Goiânia uma ótima opção para quem 

deseja morar ou para investidores. Os menos otimistas especulam estabilidade para esse ano 

2014 e ameaça de uma suposta desaceleração, porém estudiosos, diversos sites de cunho 

econômico e imobiliário, apostam no contrário. Um deles chega a afirmar que: “Mercado 

imobiliário está com os olhos voltados para o centro de Goiânia”. Isso se deve a alguns fatores 

que já foram citados acima, como também pela qualidade de vida que a cidade proporciona. 

Contudo, todos os dados, os números e as informações apontam um futuro promissor para quem 

deseja investir em algum imóvel no Estado de GO, porém em longo prazo, sabemos que isso 

pode vir a refletir no cenário urbano da cidade.  

 

Palavras-chave: Mercado imobiliário, Goiânia-GO, Ascensão de classes sociais. 
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MICOSES SUPERFICIAIS NA INFÂNCIA 

Ana Rafaela Barboza Felix da Silva 

Mylena Vieira dos Santos 

Thiago Luiz Brito Souza 

Bruno Henrique Andrade Galvão 

 

Introdução: As micoses superficiais, em alguns casos chamadas de “tineas”, são infecções 

fúngicas que acometem as camadas superficiais da pele, pêlos e unhas, e são manifestações 

frequentemente observadas na população pediátrica. Desenvolvimento: Os fungos estão em 

toda parte podendo ser encontrados no solo e em animais. Nesse tipo de micose, os fungos se 

localizam na parte externa da pele, ao redor dos pelos ou nas unhas, alimentando-se de gordura 

ou de uma proteína chamada queratina. Quando encontram condições favoráveis ao seu 

crescimento, como: calor, umidade, baixa de imunudade ou uso de antibióticos sistêmicos por 

longo prazo (alteram o equilíbrio da pele), estes fungos se reproduzem e passam então a causar 

a doença. As micoses podem ser classificadas em superficiais propriamente ditas (pitiríase 

versicolor, piedra branca, piedra preta e tinha negra) e micoses superficiais cutâneas e cutâneo-

mucosa (dermatofitose, candidíase cutâneo-mucosa e dermatomicose). As micoses superficiais 

mais frequentes na infância são as dermatofitoses causada por dermatóficos, as candidíases 

causada por leveduras do gênero Candida e pela pitiríase versicolor (conhecida vulgarmente 

como pano branco), causada por leveduras do gênero Malassezia. Discussão e Conclusões: Na 

infância as micoses superficiais são frequentes no dia-a-dia do médico. O diagnóstico clínico e 

etiológico é fundamental para a escolha adequada do antifúngico tópico ou sistêmico. O 

esclarecimento aos familiares, em relação aos fatores predisponentes, genéticos e sobre os meios 

de transmissão, também colabora para o sucesso terapêutico. É importante ressaltar que durante 

as avaliações, conversas informais devem ser feitas, visando transmitir informações que 

contribuam para diminuir a incidência de doenças causadas por fungos como também outros 

agentes microbianos. 

 

Palavras-chave: Micoses superficiais. Crianças. Fungos. 
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O PAPEL DO BIOMÉDICO NA ANÁLISE AMBIENTAL 

Amanda Ferreira Ventura 

Camila Joyce Alves da Silva 

Carlos Eduardo de Oliveira Costa Junior 

Introdução: A Biomedicina é uma carreira ampla e com mercado de trabalho diversificado. 

Possui atualmente dois campos de atuação gerais: a docência/pesquisa e os laboratórios de 

Análises Clínicas, que concentram mais da metade dos profissionais formados. Embora a 

maioria dos formandos migre para essas duas áreas de trabalho, o mercado tem se expandindo 

com novas possibilidades para esses profissionais. Uma importante área que vem despertando o 

interesse dos biomédicos é a análise ambiental. O objetivo deste trabalho é refletir à luz da 

literatura o papel do biomédico na análise ambiental. Foi realizando um levantamento 

bibliográfico, utilizando a biblioteca da FACIPE e sítios como Bireme, Pubmed, Lilacs e Scielo, 

em um período de 10 de setembro à 15 de outubro de 2014. Desenvolvimento: O Conselho 

Federal de Biomedicina (CFBM) aprovou ao todo 33 habilitações, dentre elas um setor 

crescente da área biomédica está ligada às análises ambientais, onde realizam-se análises físico-

químicas, microbiológicas e parasitológicas para o saneamento do meio ambiente, envolvendo a 

água, ar e esgoto. Para alguns micro-organismos a capacidade de sobreviver em determinados 

ambientes, como o meio aquoso ou aéreo, a disseminação pode ser rápida. As doenças causadas 

por contaminantes biológicos constituem nos problemas de saúde pública mais comum no país. 

Como profissional de saúde, um dos focos da Biomedicina é a prevenção da disseminação de 

doenças, o papel como analista ambiental torna esta especialização de grande importância para 

chegar a este objetivo. Com o avançado conhecimento da microscopia e a descoberta de 

inúmeros micro-organismos patogênicos, nasceu a necessidade de fazer o acompanhamento dos 

meios ambientais que poderiam levar a disseminação de doenças e prejudicar a saúde das 

pessoas. Discussão e Conclusões: O biomédico tem a capacidade de entender como surgiu 

determinada doença e o porquê, diante dos problemas ambientais que surgiram com o 

crescimento populacional e novos modos organizacionais que são responsáveis por epidemias 

em determinadas regiões que muitas vezes não possuem uma explicação detalhada. Com o 

estudo cabe ao biomédico analista ambiental, na maioria das vezes em conjuntos com outros 

profissionais, gerir qual a melhor maneira de eliminar este risco e promover o bem estar das 

pessoas e do meio ambiente reestabelecendo o equilíbrio. 

 

 

Palavras – Chave: Análise Ambiental, Atuação, Biomédico. 
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ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL EM CRIANÇAS ESCOLARES: UMA 

AVALIAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS NA FAIXA ETÁRIA DE 5 A 8 ANOS DA 

ZONA NORTE DO RECIFE. 

 

Josiane Ferreira Freire,  

Luiz Henrique de Lima Ferreira, 

Michelly da Silva Nunes 

Wylliane Dryele de Alcântara Ribeiro. 

 

Resumo 

Introdução: Este projeto visa analisar a melhoria da saúde bucal em crianças escolares do 

município de Olinda através de palestras de forma lúdica e didática. Desenvolvimento: O 

trabalho será desenvolvido com intuito de proporcionar uma melhor qualidade de vida, evitando 

problemas de saúde bucal e consequentemente alguns aspectos no dia a dia dessas crianças 

como desempenho escolar, interação social entre outros. Será desenvolvido por intermédio de 

um projeto de campo em uma escola do ensino público realizando palestras de orientações 

voltadas para a saúde bucal, usando conteúdos de leituras de forma dinâmica e participativa. 

Discussão e Conclusões: Pretendemos ao termino do projeto minimizar os problemas dentários 

através da conscientização desses alunos, de que a prevenção é o melhor caminho para evitar 

doenças. 

Palavras- Chave: Prevenção, Qualidade de Vida, Crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX) ISSN 2447-5238 

 

OCORRÊNCIA DE FUNGOS EM DIFERENTES MARCAS DE ÁGUA MINERAL 

 

Patricia Barbosa Rodrigues Silva 

Leila Viviany Araujo Coelho 

Alexandre Rodrigues Silva 

Cledir Santos 

Nelson Lima 

Norma Buarque de Gusmão 

 

Introdução: Define-se como água mineral aquela proveniente de fontes naturais que possua 

composição e propriedades físico-químicas distintas da água comum, e com características que 

lhe confira ação medicamentosa. A exploração de água mineral no Brasil é regulamentada pelo 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) porém, o controle de potabilidade é 

responsabilidade da ANVISA/MS. Para haver a comercialização deste produto, o DNPM realiza 

avaliações físico-químicas da água para posterior classificação, e o resultado deve estar 

obrigatoriamente atualizado no rótulo das embalagens. Desenvolvimento: A água mineral 

possui característica oligotrófica, ainda sim há ocorrência de micro-organismos, acarretando 

possíveis fatores negativos na água, como: pigmentos, toxinas, aroma e odor desagradáveis. 

Portanto o propósito deste trabalho foi avaliar a ocorrência de fungos em água mineral de 

diferentes marcas destinadas ao consumo público na cidade de Recife, PE. Analisou-se 6 marcas 

comercializadas em embalagens de 500 ml. Os fungos foram isolados por filtração em 

membranas filtrantes com porosidade de 0,45 μm. As amostras isoladas foram cultivadas em 

placas de Petri contendo meio Peptona Glicose Rosa Bengala Agar PGRBA acrescido de 

antibiótico e incubadas a 30°C por 72h. Quantificou-se a ocorrência dos isolados em unidades 

formadoras de colônias (UFC) por 100ml. A marca "A" totalizou 10 UFC; a marca "B" totalizou 

7 UFC; a marca "C" totalizou 24 UFC, sendo 3 destas colônias de leveduras; na marca "D" não 

houve a ocorrência de UFC; a marca "E" totalizou 35 UFC, sendo 6 destas colônias de 

leveduras e, a marca "F" totalizou 1 UFC. Discussão e Conclusões: As características físico-

químicas apresentadas nos rótulos possuem valores aproximados entre as marcas sendo 

irrelevantes no crescimento dos fungos nos casos avaliados. Considerando o potencial de 

contaminação que fungos apresentam na baixa qualidade destas águas para o consumidor, esses 

registros contribuem para que sejam formulados parâmetros aceitáveis quanto a presença desses 

micro-organismos em águas minerais. 

 

Palavras-Chave: Água Mineral, Análise, Fungos. 
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CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POR MICRO-ORGANISMOS 

Milka Gizelle Monteiro de Siqueira 

Rebeca Rejane de Siqueira Berti. 

Introdução: Nas capitais brasileiras onde vivem aproximadamente 40 milhões de pessoas, são 

encontrados diversos contaminantes na água, alguns ainda não legislados. O conhecimento 

destes contaminantes dará início a medidas profiláticas utilizadas no combate das doenças 

ocasionadas pela exposição a estes organismos. O objetivo deste trabalho é resgatar da literatura 

os principais contaminantes da água. Desenvolvimento: Para a realização desta revisão, foram 

analisados periódicos especializados em sítios como bireme, lilacs, pubmed e scielo, bem como 

o acervo da biblioteca da FACIPE, no período entre 20 de setembro e 10 de outubro de 2014. 

Os principais contaminantes são coliformes fecais, bactérias, vírus, fungos e helmintos. Estes 

micro-organismos são encontrados nas águas devido à má drenagem, solos contaminados, a 

proximidade de reservas de água com fossa, à adição de substâncias químicas, reservatórios de 

água e tubulações por onde é transportada. Estes são veículos de contaminações para o homem, 

caso ingerido pode ser nocivo, apresentando manifestações clínicas mais comuns; 

gastrointestinais, infecção do trato respiratório, urinário e ocular. Discussão e Conclusões: Para 

minimizar a contaminação da água são adotados alguns métodos como o processo de tratamento 

e direcionamento adequados dos dejetos residências e industriais, também são utilizados 

métodos específicos como a membrana filtrante que analisa a presença de bactérias nas águas. 

Visto que a água e um dos elementos primordiais para a sobrevivência e qualidade de vida do 

homem. São adotados processos de suma importância para diminuir os agentes encontrados nos 

abastecimentos, resultando no controle das doenças de saúde publica.  

 

Palavras-Chave: Controle epidemiológico, agentes infecciosos, água. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FACIPE: 

CIDADANIA, TRÂNSITO E IMPLANTAÇÃO DE MOTO FAIXA NO RECIFE. 

Kléber de Andrade Nogueira 

Débora Souza 

Pedro Paulo Procópio 

 

Introdução: O trabalho consiste em pesquisa e estudo sobre o tema apresentado, tendo como 

principal objetivo a implantação de moto faixa no Recife, precisamente na Agamenon 

Magalhães, visando uma redução de acidentes de moto nesse principal corredor da cidade e 

simultaneamente expandindo, levando essas informações de forma educativa para a sociedade, 

como forma de reduzir e prevenir os acidentes no trânsito. Desenvolvimento: Com a frequente 

imprudência no trânsito ocorrem acidentes rotineiramente; muitas vezes por um mero descuido, 

vindo a ser cada vez mais necessária  a educação e orientação  de todos, através de palestras e 

questionários, despertando um senso crítico mais apurado no que diz respeito ao trânsito. Essa 

conscientização aos motoristas e aos cidadãos tem uma importância imensa podendo prever 

mais redução de infrações e acidentes nas estradas, ou seja, mostrando de uma forma clara e 

objetiva essa possível diferente realidade. Discussão e Conclusões: Após a apresentação do 

projeto, foram feitas pesquisa e leituras sobre o tema, além de palestras levadas a escolas. Foi 

elaborado um questionário para coleta de dados sobre a violência no trânsito especificamente 

(causada por motocicletas) no Recife. Estando também por vir uma composição da estrutura de 

um artigo científico 

Palavras-Chave: Cidadania, Moto Faixa, Trânsito. 
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RELAÇÃO ENTRE PARTO PREMATURO E DOENÇA PERIODONTAL 

Rejane Haidée Borges de Freitas 

Jaqueline Santos de Senna 

Irapuan de Gois Egídio. 

 

Introdução: Resultados de estudos, a partir da década de 90, fornecem importantes evidências 

indicando aumento do risco de parto pré-termo e baixo peso ao nascer (PPTBPN) em gestantes 

com diagnóstico de doença periodontal e ainda tem demonstrado que as infecções periodontais 

podem não só promover alterações bucais, como também interagir com o organismo, 

ocasionando agravos sistêmicos. Os mecanismos biológicos envolvidos na associação entre 

doença periodontal, parto pré-termo e baixo peso ao nascer, ainda não se encontram 

estabelecidos na literatura. Diversos fatores tem sido associados a partos prematuros, aquele 

cujo a ocorrência se da anterior a 37º semana completa de gestação e ao baixo peso ao nascer, 

aquele inferior a 2.500g. A prematuridade continua sendo um dos grandes dilemas da 

obstetrícia, além de responder por cerca de 70% das mortes neonatais; está relacionada com 

elevados índices de morbidade (cerca de 85% em todo o mundo), sendo responsável por metade 

das sequelas neurológicas dos recém-nascidos. Isto leva a que os custos com cuidados com 

recém-nascido com estas condições sejam elevados, representando um problema econômico e 

de saúde pública de grande impacto social. Desenvolvimento: As doenças periodontais são 

enfermidades crônicas que afetam os tecidos de suporte do dente e cuja progressão pode causar 

a perda do elemento dental e problemas sistêmicos de saúde. O fator etiológico da gengivite e 

da periodontite é a placa bacteriana, o que resulta em inflamação dos tecidos adjacentes. Dados 

epidemiológicos revelam que cerca de 30-50% dos casos de NPBP são desencadeados por 

infecções à distância. Ao se avaliar a plausibilidade biológica da associação do parto prematuro 

e baixo peso ao nascer com a doença periodontal, observamos duas possíveis vias de ação. Uma 

indireta e uma via direta. Todavia, 25 a 50% dos casos de nascimentos prematuros e com baixo 

peso ocorrem sem qualquer etiologia conhecida. A gestante pode ser considerada uma paciente 

com risco temporário, maior que o normal, para desenvolver complicações periodontais, a 

prevalência na gravidez, tem variado de 35% a 100%. As alterações hormonais, por si só, não 

desencadeiam as periodontites, porém, acentua o quadro clínico da inflamação gengival. Desde 

2011 o governo federal vem implementando a Rede Cegonha como forma de complementar o 

Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. Dentro do componente pré-natal da rede 

cegonha, está preconizada pelo menos uma consulta odontológica a gestante. O estado da saúde 

bucal apresentado durante a gestação tem relação com a saúde geral da gestante e pode 

influenciar na saúde geral e bucal do bebê. Discussão e Conclusões: A doença periodontal 

materna parece aumentar as chances de nascimentos de prematuros e baixo peso ao nascer, a 

relação causal ainda permanece hipotética, sendo necessários novos estudos para que se 

determinem associações causais. Boa higiene bucal e mucosa sadia ao iniciar a gravidez, 

assegura a higidez do periodonto e dos dentes. A necessidade do atendimento odontológico 

durante a gestação já é de conhecimento dos profissionais da saúde, e agora, mais recentemente 

a implementação da rede cegonha, que possui um papel fundamental na prevenção, diagnóstico 

e tratamento precoce das alterações periodontais na gestante.  

Palavras-chave: Periodontite, Parto Prematuro, Pré-Natal. 



 

II SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX) ISSN 2447-5238 

DETECÇÃO DE ARBOVÍRUS EM AMOSTRAS DE AEDES AEGYPTI COLETADAS 

EM FERNANDO DE NORONHA 

Thiago Luiz Brito Souza 

Constância Flávia Junqueira Ayres 

Duschinka Ribeiro Duarte Guedes 

 

Introdução: Os arbovírus representam um grupo de vírus ecologicamente e 

epidemiologicamente distintos, transmitidos por insetos artrópodes hematófagos responsáveis 

por altos índices de morbimortalidade no mundo, como o Aedes aegypti. O resultado do 

monitoramento para o vírus dengue nas amostras de Ae. aegypti coletados no arquipélago de 

Fernando de Noronha (FN), nos anos de 2011 e 2012, mostrou uma quantidade de pools 

positivos menor do que o esperado. Desenvolvimento: Dessa maneira, em virtude de FN ser um 

ponto de turismo nacional e internacional, o presente trabalho tem como objetivo monitorar as 

amostras de Aedes aegypti previamente coletadas em diferentes localidades do arquipélago para 

detecção de uma possível circulação de outras arboviroses de importância médica, já que os 

sintomas clínicos de dengue e outras arboviroses são bem semelhantes. Nesse trabalho, foram 

utilizadas 339 amostras de mosquitos do gênero Aedes spp., coletadas previamente no 

intradomicílio, seguindo a metodologia de coleta direcionada, das quais 142 são caso-índice e 

197 são entornos. As amostras tiveram seu RNA previamente extraído e os experimentos se 

iniciarão pela obtenção do cDNA a partir dessas extrações. Os cDNAs serão submetidas às 

técnicas de Duplex-RT-PCR, Multiplex-Nested-PCR e Nested-PCR, objetivando a identificação 

primária dos gêneros Alfavírus e Flavivírus, identificação dos possíveis arbovírus circulantes na 

região e identificação complementar de outros arbovírus que possuem produtos de amplificação 

da PCR com tamanhos próximos, respectivamente. Discussão e Conclusões: Este trabalho 

ainda não conta com resultados, entretanto, foi possível observar a amplificação de gênero para 

Flavivírus após a padronização da metodologia utilizando controles positivos para dengue. 

 

Palavras-Chave: Arbovirus, Vigilância Entomológica, Aedes Aegypti 
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QUANTIFICAÇÃO DE PERNAMBUCANOS QUE POSSUEM ALTERAÇÕES NOS 

LINFÓCITOS T, RELACIONADO AO CO-RECEPTOR CCR5 

Célio Henrique de Alcântara Brandão 

Introdução: A ciência foi mais praticada e propagada principalmente no século XX, com 

ênfase na década de 1980, que foi o período de profundas alterações no cenário mundial, 

principalmente aos aspectos tecnológicos – surgimento de máquinas e aparelhos eletrônicos que 

mudaram as formas de comercialização e de inter-relação entre os indivíduos; Política – 

estabelecimento de regras diplomáticas entre os diversos países do globo; Âmbito científico – 

pesquisas desenvolvidas a respeito de tratamento ou cura de antigas e novas patologias. 

Desenvolvimento: No final do século XX, principalmente em 1981, é registrado inicialmente 

na cidade de Los Angeles, Estados Unidos, um tipo raro de pneumonia associado a infecções, 

até então consideradas raras, acometendo diversos jovens cidadãos homossexuais, até o aquele 

momento foram considerados saudáveis, e que consequentemente foram a óbito. Até o final do 

ano, foram registrados aproximadamente 270 casos similares, que vitimaram dentro desta 

quantidade 121 pessoas, que estatisticamente representou 45% dos indivíduos com tais 

características.  O vírus foi batizado de HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e a doença foi 

nomeada de AIDS (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida). Entre 1990 até os anos 2000, são 

realizados novos estudos a respeito do vírus, como sua replicação, tipos de células afetadas, 

mutações entre os hospedeiros, tais pesquisas foram relevantes para o desenvolvimento de uma 

nova classe de medicamento chamados de Inibidores de Proteases. Desde os anos 2000 até os 

dias atuais, o governo brasileiro destacou-se no cenário mundial, com uma participação ativa na 

prevenção e tratamento de indivíduos portadores do HIV. Em 2001, o Brasil passa a produzir 

um tipo de medicamento usado no combate do vírus: o Viracept. O genérico é produzido pela 

Fundação Getúlio Oswaldo Cruz, com preço 40% menor.  Pernambuco, localizado no Nordeste, 

é um dos principais estados brasileiros nos aspectos relacionados à economia, politica, cultura e 

saúde. Recife, a capital, é atualmente considerada o segundo polo médico do país, perdendo 

apenas para São Paulo em questão de complexidade e infraestrutura.  Desde primeiro registros 

até os dias atuais, a quantidade de indivíduos infectados e portadores do HIV proporcionou uma 

oscilação em todo o globo. Inicialmente foram contabilizados aproximadamente 300 casos, e 

atualmente ultrapassa a marca de 70 milhões de indivíduos infectados em todo mundo. Essa 

epidemia já provocou drásticas modificações na economia, politica e meio social, como 

personalidades que adquiriram o vírus e poucos anos foram a óbito. Essas alterações são 

agravadas em países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso do 

Brasil, onde há carência na saúde e educação. Discussão e Conclusões:  O sistema imunológico 

humano é dividido em dois grandes blocos:  imunidade natural e imunidade adquirida, ambas 

agem conjuntamente.  A imunidade adquirida é caracterizada por dois tipos celulares: Linfócitos 

B e Linfócitos T, onde este último possui papel fundamente para o desenvolvimento deste 

estudo.  O pesquisador norte americano Stephen O´Brien, através de estudos, verificou que 

alguns indivíduos apresentavam mutações em um dos vários co-receptores dos Linfócitos T, tais 

receptores chamados de CCR5 (C-C RECEPTOR QUEMOQUINA TIPO 5 ), são responsáveis 

pela adsorção do HIV ao linfócito. Outro estudo aponta que essa mutação apresenta-se com 

frequência em indivíduos que habitam a porção norte do continente europeu.   

Palavras-Chave: Ciência, HIV, Pernambuco. 
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VALORES DA GLICEMIA PÓS-PRANDIAL E ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA 

(IMC) 

OBTIDOS EM ATIVIDADES SOCIAIS REALIZADAS PELA FACIPE 

 

Lucas V. Alves 

Rafaela G. Andrade 

 Tatiana A. Silva 

 Emerson A. Araújo. 

Introdução: Glicemia pós prandial (código AMB: 4.03.02.03-2) serve para analisar o 

metabolismo dos hidratos de carbono e também é utilizada para diagnosticar o Diabetes 

mellitus, ou controlar seu tratamento. O material analisado (sangue) foi obtido por punção do 

dedo aproximadamente 2 horas após a primeira alimentação. Desenvolvimento: Em uma 

pessoa sem diabetes, os valores de glicose pós prandial são inferiores a 145 mg/dl. Os níveis 

são levemente mais elevados nas pessoas acima dos 50 anos. Níveis elevados podem indicar: 

Diabetes mellitus, Pancreatite, Síndrome de Cushing, Acromegalia e Feocromocitoma. O IMC, 

sigla utilizada para Índice de Massa Corporal, é uma medida utilizada para medir a obesidade. 

O cálculo do IMC é feito dividindo-se o peso (em quilogramas) pela altura (em metros) ao 

quadrado. Os valões obtidos significam: < 17 - muito abaixo do peso, 17 a 18,49 – abaixo do 

peso, 18,5 a 24,99 – peso normal, 25 a 29,99 – sobrepeso, 30 a 34,99 – obesidade I, 35 a 39,99 

– obesidade II e > 40 – obesidade III (mórbida).  Para a Glicemia Pós prandial foram coletadas 

amostras de cento e trinta e oito indivíduos adultos de ambos os sexos, dosadas com 

Glicosímetro ACCU-CHEK Active. O IMC foi obtido em setenta e nove indivíduos adultos 

também de ambos os sexos. Discussão e Conclusões: Foram obtidos os seguintes resultados: 

Para o teste glicêmico 10,15 % apresentaram valores acima do normal e o IMC: 39,24 % 

apresentaram sobrepeso, 11,39 % obesidade I, 6,33 % obesidade II e 1,27 % obesidade III. 

Segundo dados do Ministério da Saúde aproximadamente 5,6 % da população brasileira são 

portadores de Diabetis melitus e quase a metade da população brasileira está acima do peso. 

Esses dados corraboram os obtidos nesse trabalho. 

Palavras-Chave: Avaliação Glicêmica, FACIPE, Índice de Massa Corporal,  
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DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO CÂNCER BUCAL EM 

ADULTOS RESIDENTES NO DISTRITO SANITÁRIO II DO 

MUNICÍPIO DE RECIFE. 

Ana Cláudia Rodrigues de Oliveira Paegle, 

 Duanne Ferreira Vaz Cordeiro Carvalho 

 Márcia Maria do Carmo. 

Introdução: O câncer apresenta característica etiológica multifatorial, integrando fatores 

endógenos, como a genética e fatores exógenos ambientais e comportamentais, associados a 

fatores de risco tais como tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas, assim como precárias 

condições de saúde bucal e carências nutricionais. O diagnóstico precoce e o tratamento 

imediato, representam, não só uma forma de prevenção secundária, mas também um meio de 

aumentar a sobrevida. Realizar uma pesquisa-ação com ações de promoção e prevenção, a partir 

da identificação dos dados epidemiológicos de fatores associadas ao aparecimento de câncer 

bucal.Realizou-se uma pesquisa-ação relacionada a ações de promoção e prevenção ao câncer 

de boca, com coleta de dados epidemiológicos da prevalência de lesões nos tecidos moles da 

cavidade bucal e lesões com diagnósticos de câncer. Desenvolvimento: Os dados coletados 

foram do período entre fevereiro de 2012 a dezembro de 2013. Os alunos do 6º período do curso 

de Odontologia da FACIPE realizaram a pesquisa no Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO) da Policlínica Salomão Kelner da prefeitura de Recife, em agosto de 2014, local onde 

foram executadas também as atividades da “Campanha Contra o Câncer de Boca”.Foram 

realizadas palestras educativas sobre os cuidados com fatores de risco, assim como orientações 

de métodos promocionais e preventivos em saúde. Ainda, foram distribuídos panfletos 

educativos e espelhos “de bolso” para o estímulo ao autoexame bucal. Discussão e Conclusões: 

Os resultados encontraram uma maior prevalência de câncer bucal no gênero masculino em 

relação ao feminino. No período escolhido para a coleta de dados da pesquisa observou-se três 

casos de câncer de boca diagnosticados, assim como foram observadas lesões não malignas e 

lesões com potencial de malignidade, conforme seguem os resultados a seguir: 14 casos do 

Papiloma Escamoso, 14 de Hiperplasia Simples, 7 de Hemagioma Capilar, 6 de Granuloma 

Piogênico, 5 de Mucocele, 3 de Glossite Crônica Inespecífica, 2 de Sioalodenite, 2 de Lipoma, 2 

de Tatuagem por Amálgama, 3 Fibromas, 2 Fibroma Traumático, 13 casos de Leocoplasia, 11 

casos de Quelite Actinica, 2 casos de Líquen Plano Oral e 3 casos de Carcinoma Epidermóide 

Invasor. Outras lesões foram encontradas com apenas 1 caso e descritas a seguir|: Hiperplasia 

Traumática, Adenoma Pleomórfico, Estomatite leve inespecífica, Úlcera Granulomatosa, Pólipo 

Fibroso Epitelial, Sioalodenite de Glândulas Labiais, Sífilis, Nevo Melanócito Intra mucoso. Os 

cirurgiões-dentistas desempenham um importante papel na prevenção do câncer de boca, através 

de orientações para promover um estilo de vida mais saudável na população e com a realização 

de exame diagnóstico precoce para identificação de lesões pré-cancerígenas. 

 

Palavras-Chave: Adultos, Câncer Bucal, Distrito Sanitário - II  
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O INSTITUTO DA TUTELA ANTECIPADA: POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EX 

OFFICIO 

    

Arnaldo Fonseca de Albuquerque Maranhão Neto 

Andréa Cristina Borba da Silveira Valença de Andrade 

Rebeca de Araújo Barros Lima 

  

Introdução: O instituto da tutela antecipada define-se como uma benigna solução para a crise 

atual da morosa atividade judiciária. O que este trabalho pretende demonstrar é a possibilidade 

do magistrado conceder a tutela antecipada de ofício, ou seja, sem o expresso requerimento da 

parte, a depender do caso concreto, desde que presentes os demais requisitos para sua 

concessão, quando esta atuação de ofício pelo juiz, apresentar-se a única forma útil de assegurar 

a efetividade do direito material. Desenvolvimento: O instituto da tutela antecipada foi 

introduzido no diploma processual através da Lei nº. 8.952 datada em 13 de dezembro de 1994, 

passando a dar nova redação ao art. 273 do Código de Processo Civil. Quanto aos requisitos 

para a sua concessão, o caput do art. 273 do CPC menciona a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações. Numa breve interpretação, a prova exigida, exatamente por ter 

de ser “inequívoca” leva o julgador a ter certeza quanto à alegação do fato. Contudo, numa 

abordagem detalhada, entendemos que a “verossimilhança” indica que a alegação deve 

“parecer” ser verdadeira, já que a certeza só pode ser tida com o esgotamento do processo de 

conhecimento, ou seja, com a cognição exauriente e a efetiva tutela jurisdicional. O que vai ser 

levado em consideração pelo julgador é a maior probabilidade de que o direito afirmado pela 

parte existe. Tal dispositivo aborda ainda, em seus incisos, mais dois requisitos, os quais não 

precisam estar conjugados para a concessão da antecipação da tutela; são, portanto, requisitos 

alternativos. O primeiro deles, previsto no inciso I, diz que deve haver fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, diz o inciso II que deve estar caracterizado o 

abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Tal dispositivo denota o 

dever do Estado tutelar antecipadamente o pedido evidenciado na peça exordial ou em petição 

incidental, quando verificados os requisitos ensejadores da concessão, concluindo-se pela 

verdadeira obrigação estatal e não mais mera faculdade do juiz. Neste sentido, é necessário que 

o magistrado tenha o devido cuidado de averiguar os fatos postos no caso concreto para evitar 

que a tutela jurisdicional seja inefetiva, tardia ou extemporânea. Poderá o magistrado de ofício 

antecipar os efeitos da tutela final pretendida, quando diante de uma situação emergencial no 

processo, e, se entender como sendo o melhor instrumento de efetividade processual, pois difícil 

seria para um juiz presenciar inerte e sem poder agir para resguardar o direito ao acesso à justiça 

do jurisdicionado. Discussão e Conclusões: Perceberá, no decorrer do trabalho, que a tutela 

antecipada é um modelo processual que busca atenuar os efeitos nocivos da morosidade do 

judiciário e que a discricionariedade da atuação do juiz em conceder ou negar a antecipação da 

tutela é inexistente. O que existe na realidade é um dever legalmente previsto no artigo 273 do 

CPC. De acordo com a nova visão constitucional do processo, essa é a interpretação que mais se 

adéqua aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade processual. Com relação 

à responsabilidade por eventual dano causado à parte adversa pela medida de urgência 

concedida, caso seja posteriormente modificada, tanto para a tutela cautelar, quanto ao 

requerimento da tutela antecipada, a responsabilidade recai para a parte a quem aproveita a 

medida.  

 

Palavras-Chave: Tutela Antecipada, Atuação de Ofício Pelo Juiz, Efetividade Processual. 
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O SER MONITOR E SUAS REPERCUSSÕES NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DO (A) ENFERMEIRO(A): UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Andrea Rosane Sousa Silva 
 Karla Romana Ferreira de Souza 

 Mirelly Pryscilla Melo Bezerra 
 Waldemar Brandão Neto 

 

Introdução: A disciplina de Métodos Pedagógicos em Enfermagem (MPE)consta no 

componente curricular do quinto período da Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE) e 

visa orientar quanto às técnicas e métodos que podem ser escolhidos e aplicados durante uma 

ministração de aula teórica ou prática. Desde então, houve a necessidade de inserir na disciplina 

um aluno-monitor para o apoio durante as práticas nos estágios de campo. As práticas 

constituíram na abordagem de temas em formato de seminário a alunos de um curso técnico de 

Enfermagem com objetivo de proporcionar aos alunos da graduação uma experiência na 

docência e incentivar a percepção da importância da Enfermagem não somente na assistência e 

gerenciamento, quanto também no ensino e pesquisa. Para serem monitores, os alunos do curso 

de Enfermagem que já cursaram a disciplina em semestres anteriores e não obtiveram 

reprovação deveriam inscrever-se ao cargo e serem submetidos a uma avaliação de 

aprendizagem escrita e atingir a média 7.0, como também não ter reprovação em nenhuma 

disciplina no semestre anterior à avaliação. A carga horária da monitoria é de 12 horas semanais 

sendo supervisionada pela professora da disciplina. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

eficácia da inserção do monitor na disciplina de métodos pedagógicos em Enfermagem em uma 

instituição de ensino superior (IES). Desenvolvimento: Trata-se de um relato de experiência, 

vivenciado pelo aluno-monitor com discentes da disciplina de MPE. Houve aplicação de um 

questionário crítico com integrantes dos grupos de prática da referida disciplina que utilizaram o 

cenário do ensino técnico em Enfermagem na experimentação de métodos pedagógicos. O papel 

do monitor, neste contexto foi de colaborar para a realização dos seminários-aula, os quais eram 

apresentados por cada grupo de prática ao docente e membros da turma com o conteúdo dos 

resultados da experiência vivenciada. O questionário foi aplicado pelo monitor, no dia do 

feedback e compreendia quatro perguntas norteadoras: Como você percebe a inserção da 

monitoria no processo ensino/aprendizagem na disciplina?Quais os desafios percebidos 

durante os encontros? Como foi a comunicação aluno/monitor? Durante sua vida acadêmica, 

pretende concorrer à monitoria?Os participantes que responderam o questionário por correio 

eletrônico foram selecionados por disponibilidade de participação e que tenham buscado o 

auxílio do monitor durante a disciplina. Discussão e conclusões: Diante do desafio de avaliar a 

eficácia da atividade do monitor na disciplina MPE foi percebida a importância da participação 

discente na construção e aplicação das aulas práticas em seus respectivos campos, contribuindo, 

sobremaneira no processo ensino-aprendizagem tanto do estudante matriculado na disciplina 

quanto do aluno-monitor. A experiência da monitoria para o graduando de Enfermagem 

fomenta a carreira à docência o que corrobora a ativação do enfermeiro também no âmbito 

educacional. Esse aprendizado traz ao aluno uma perspectiva diferenciada, construindo 

habilidade e raciocínio para um novo futuro da Enfermagem. 

Palavras-Chave: Enfermagem, Educação em Enfermagem, Ensino. 
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EDUCAR É PRECISO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E 

SAÚDE DOS MANIPULADORES DE ALIMENTO EM MERCADO PÚBLICO 

POPULAR 

 

Andrea Rosane Sousa Silva 

 Karla Romana Ferreira de Souza 

 Jéssyk Patrícia da Silva Ferreira 

Miryam Kamila Dantas Silva 

 Tatiana Correa da Cruz. 

 

Introdução: Todas as pessoas que trabalham em uma zona de manipulação de produtos 

alimentícios devem manter elevado grau de asseio e devem usar vestimenta adequada, limpa e 

protetora, em alguns casos. Em qualquer atividade profissional é muito importante que o pessoal 

que compõe o quadro de funcionários esteja em plena forma física, para que seu organismo 

permaneça harmonizado com sua mente, e para que, da integração “corpo-mente”, possa existir 

um ótimo potencial para o desenvolvimento de suas atividades laborais. Para que os 

colaboradores se sintam com pleno vigor para sua atividade são necessários alguns cuidados 

para prevenção, detecção e cura de algumas doenças endêmicas, crônicas ou agudas, que 

possam trazer prejuízos à saúde do funcionário e comprometer a empresa (PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2014). Desenvolvimento: De acordo com a OMS (2011), os maiores desafios 

para a saúde do trabalhador atualmente e no futuro são os problemas de saúde ocupacional 

ligados com as novas tecnologias de informação e automação, novas substâncias químicas e 

energias físicas, riscos de saúde associados a novas biotecnologias, transferência de tecnologias 

perigosas, envelhecimento da população trabalhadora, problemas especiais dos grupos 

vulneráveis (doenças crônicas e deficientes físicos), problemas relacionados com a crescente 

mobilidade dos trabalhadores e ocorrência de novas doenças ocupacionais de várias origens. A 

saúde ocupacional é uma importante estratégia não somente para garantir a saúde dos 

trabalhadores, mas também para contribuir positivamente para a produtividade, qualidade dos 

produtos, motivação e satisfação do trabalho e, portanto, para a melhoria geral na qualidade de 

vida dos indivíduos e da sociedade como um todo. Muitos dos manipuladores de alimentos em 

mercado público não têm vínculo empregatício, jornada definida de trabalho, exames 

periódicos, exame admissional e demissional. Esses profissionais, muitos sem esclarecimento de 

alguns cuidados básicos acabam sendo expostos a diversos riscos do qual não tem 

conhecimento. Discussão e Conclusões: Os sujeitos da pesquisa são compostos pelos 

trabalhadores que manipulam de forma direta os alimentos para consumo nos estabelecimentos 

do mercado público. O trabalho está sendo realizado por meio da avaliação das condições de 

trabalho e saúde caracterizado pelos manipuladores de alimentos, sendo importante o 

desenvolvimento das ações de educação em saúde que melhorem a situação ocupacional desse 

grupo profissional e consequentemente a promoção do serviço a ser ofertado à clientela do 

mercado público municipal. O projeto que está em andamento é uma iniciativa interdisciplinar 

que cooperará para a ampliação do conhecimento dos discentes envolvidos no desenvolvimento 

da sua formação acadêmica. Tornando-os profissionais ligados à comunidade, e trabalhadores 



preparados para atuar nos diversos setores ligados à saúde e ações de educação. Desenvolvendo 

ações para o bem comum e capacitados a formular estratégias de melhorias nas diversas áreas 

de atuação.  

 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador, Interdisciplinaridade e Educação em Saúde.  
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ESTIMATIVA DO KERMA AR NA SUPERFÍCIE DE ENTRADA EM PACIENTES DE 

MAMOGRAFIA CONVENCIONAL EM RECIFE 

Edyelle Lysandra Barros Oliveira 

Aline Carvalho da Silva Xavier 

Marcos Ely Almeida Andrade 

Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente em todo o mundo, e o primeiro 

em número de mortes em mulheres. O prognóstico desta patologia é relativamente bom se 

diagnosticado no estágio inicial, diminuindo a mortalidade e aumentando as opções de 

tratamento. Com isso, a mamografia tem sido o método mais eficaz para a detecção da doença. 

Porém, como qualquer procedimento que utilize radiação ionizante, o risco de câncer 

radioinduzido deve ser considerado. Para produzir imagens com melhor contraste e diminuir o 

risco, a mamografia digital está sendo adotada em larga escala. Contudo, essa não é a realidade 

de muitos hospitais públicos do Recife, que ainda utilizam o sistema tela/filme. Deste modo, 

considerando a necessidade de otimização da pratica para obtenção de uma imagem adequada e 

a falta de informação sobre a dose recebida pelas pacientes, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar 

o kerma ar na superfície de entrada da mama e comparar os resultados com os níveis nacionais 

de doses de referência. Desenvolvimento: Em um hospital público do Recife, foram registrados 

os parâmetros de irradiação de 320 exames de mamografia com incidência crânio-caudal. Os 

parâmetros coletados foram: tensão e carga do tubo de raios X, combinação alvo/filtro, força de 

compressão, espessura da mama comprimida e idade da paciente. Os parâmetros registrados 

durante os exames foram coletados após a realização dos mesmos. Os valores de kerma ar na 

superfície de entrada (denominado nas normas nacionais como “dose de entrada na pele”) foram 

estimados a partir do fator de retroespalhamento (tabelado pelo protocolo da Comunidade 

Europeia), do rendimento do tubo de raios X da camada semirredutora, medidos utilizando uma 

câmara de ionização calibrada e atenuadores de alumínio para diferentes valores de tensão. Os 

valores estimados foram comparados com o nível de referência de dose de entrada na pele, 

estabelecido pela Portaria n°453 de 1998, do Ministério da Saúde, para mamas com espessura 

comprimida de 4,5 cm na incidência posição crânio-caudal. Com a exclusão de mamas 

comprimidas com espessuras diferentes da referência, foram avaliadas 12 amostras. Este 

trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (via 

Universidade Federal de Pernambuco) sob o CAAE 22305213.6.0000.5208. As amostras 

analisadas possuem idades compreendidas entre 40 e 60 anos. Discussão e Conclusões: 

Observa-se, a partir dos dados coletados, que a maioria dos exames de mamografia foi realizada 

utilizando força de compressão acima dos valores recomendados pelo Ministério da Saúde (de 

110 a 180 N), o que aumenta o desconforto das pacientes e pode causar distorções nos tamanhos 

das estruturas.  

Palavras-Chave: Mamografia; Kerma ar; Dosimetria. 
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ABORTO ANENCÉFALO E A INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

Samuel Pereira da Silva 

Introdução: O Aborto anencéfalo assunto de várias discussões que tem gerado dissenções nas 

diversas áreas. O que tem refletido numa decisão conquistada pela mulher, por outro lado deve 

se analisar as duas faces do problema em questão. O problema vai além do seu significado, mas 

se observa a discrepância das informações repassadas pelos canais de comunicação, onde deve 

se ter o cuidado de analisar o que está sendo permitido e no que consiste a situação de como é 

repassado a noticia ou o fato. No site da revista Veja publicada a matéria dia 11/04/12, que tem 

por tema: “Eufemismo a que recorrem ministros envergonha a língua e as consciências até de 

abortistas”. O que se sabe atualmente sobre o aborto de anencéfalo é a legalidade que caso a 

mulher opte não será penalizada.  Porém,  o que  está nas entrelinhas da interpretação desta 

legalidade é o que ainda está obscuro. A quem cabe o direito de tirar a vida? Desenvolvimento: 

Com intuito de esclarecer as perguntas que permeiam o pensamento humano sobre a existência 

e deficiência que não consiste apenas no anencéfalo, mas que percorre vários setores da 

sociedade conforme observaremos neste projeto de pesquisa. Por um lado temos a deficiência 

do bebê que sofre de anencefalia (relativo a anencéfalo)  por outro lado temos a mulher gestante 

que tem opção de abortá-lo, ou seja um duelo entre a vida e a morte, e quem tem mais força 

contra a decisão? Em que consiste o direito a igualdade e onde fica o direito a vida?Na busca 

por resultados a que venha acrescentar conhecimento sobre o tema, baseado em pesquisas em 

textos jornalísticos e artigos da CF e CP, experiências e opiniões voltadas sobre o assunto, que 

considero de vital importância. Abordagem do tema retrata a realidade social onde se prima 

muitas vezes em favor de uma classe desconsiderando outros fatores de relevância, que por 

vezes não tem oportunidade de optarem se é que tenham condições de tal, fica a desejar o 

sentimento de Justiça. A situação  não se resume em capítulos mas é apenas o começo de avaliar 

que a lei põe todos no estado de isonomia, o que difere dos fatos de benefícios para uns e outros 

sofrerem o vitupério inocentemente, sem já não ter condições de sobrevivência. O aborto 

anencéfalo tem fundamento na Constituição Federal? Em que caso o aborto é permitido por 

lei?A resposta está contida neste projeto de pesquisa logo adiante. Discussão e Conclusões: O 

tema proposto de vital importância que tem sido alvo de muitas controvérsias entre opiniões e 

interpretações nas diversas áreas. O aborto entra em conflito com o art. 5º da Constituição 

Federal, que fala sobre a inviolabilidade do direito à vida. Embora no CP já abra exceção para a 

prática para casos específicos como em casos de estupro e risco de vida da gestante, conforme 

art. 128 Inc. I e II. Contudo torna um conflito quando tentamos pensar em uma forma 

conveniente de resolver o problema, uma vez que se fala sobre duas pessoas que pela lei 

desfruta da isonomia do direito. 

 

Palavras – Chave: Aborto Anencéfalo, Anencefalia, Vida. 
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AMÁLGAMA DE PRATA: FONTE DE CONTAMINAÇÃO EM SEU DESCARTE 

TANTO PARA O MEIO AMBIENTE QUANTO PARA A ODONTOLOGIA 

 

Sandrielle Maria da Silva 

 John Dayvison Alexandre de Lima. 

 

Introdução: Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre o descarte do amálgama de 

prata. Um material amplamente utilizado na odontologia para restaurações de dentes posteriores 

tendo como vantagem um baixo custo, durabilidade na cavidade bucal e pela sua propriedade 

mecânica e física. Um aspecto negativo é sua composição que possui o mercúrio que é um metal 

tóxico para meio ambiente. Desenvolvimento: Estudos mostram que o armazenamento e o 

descarte dos resíduos de amalgama também podem contribuir com a contaminação por mercúrio 

dos consultórios odontológicos deixado não só o cirurgião dentista sucessível a exposição do 

mercúrio como toda equipe incluindo os pacientes. Discussão e Conclusões: Para que possa 

evitar a contaminação e necessário o desenvolvimento de programas de vigilância toxicológica 

com esse material que pode ser liberado para o meio ambiente com o objetivo de avaliar o 

descarte correto feito por profissional de saúde em consultório odontologia e feito por empresas 

privada onde nem profissionais com experiência não sabe descrever o descarte correto deste 

resíduo. 

 

Palavras-Chave: Amálgama de Prata, Meio Ambiente, Descarte. 
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SETOR IMOBILIÁRIO E CONFLITOS COM AS POLITICAS PÚBLICAS URBANAS 

 

Luan Pedro Teixeira de Araújo 

 Lafaete Tavares Seabra 

 

Introdução: O presente trabalho tem como objetivo analisar as relações, por vezes conflituosas, 

que existem entre o setor imobiliário e as políticas públicas urbanas, com o intuito de informar 

àqueles que buscam informações sobre o agir do setor regulador desse mercado quais as 

consequências existentes na ausência desse importante instrumento no andamento de qualquer 

obra. A pesquisa foi elaborada com base no setor imobiliário do Estado do Rio de Janeiro, mas, 

vale ressaltar que a mesma é apenas um dos eixos de uma pesquisa mais ampla, que, 

posteriormente, abrangerá outras localidades que possuem grande importância para esse 

mercado. Desenvolvimento: A partir do momento em que a necessidade de moradias aparece, 

as empresas do setor imobiliário logo se dispõem a elaborar projetos e divulgá-los. Porém, 

algumas vezes, a obra não vai pra frente por causa de um detalhe: A não validação do projeto 

e/ou a não autorização publica para o inicio da obra. Isso acontece por vários motivos, um deles 

é o local onde essas empreiteiras escolhem para construir seus empreendimentos, onde, ou são 

locais inapropriados para grandes construções, ou são locais que apresentam restrições, como, 

por exemplo, ambientais, ou devido a motivos diversos. Segundo dados apontados em recente 

estudo de caso sobre o Rio de Janeiro, no ano de 2013, em conjunto com sua região 

metropolitana, o Estado terminou o ano com um VGV (Valor Geral de Vendas) de 12,9 bilhões, 

16% (dezesseis por cento) maior que no ano anterior, se tornando o segundo maior VGV do 

país. Mas, para que tudo isso fosse aprovado, as prefeituras tiveram que se desdobrar muito, 

visitando as obras, tomando conhecimento delas, e emitindo as autorizações, ou restrições, de 

acordo com cada caso. Porém, em muitos municípios estas operações não têm funcionado 

adequadamente, pois, desde que as esferas Federal e Estadual transferiram essas 

responsabilidades para a esfera Municipal, de acordo com as normas do Código de Edificações 

(Lei 9.725/2009 e Decreto 13.842/2010) e na Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei 7.166/96), 

percebe-se que os problemas de monitoramento aumentaram, em parte, devido à falta de 

recursos, o que é um agravante para o bom desempenho do papel fiscalizador municipal. Um 

exemplo da deficiência dessa fiscalização foi o desastre que ocorreu na região serrana do Rio de 

Janeiro em 2011, onde uma grande enxurrada varreu os morros, resultando em várias mortes. 

Essa tragédia ocorreu pela falta de fiscalização, controle e planejamento do crescimento 

habitacional. Discussão e Conclusões:  É de extrema necessidade que as atividades públicas de 

fiscalização funcionem corretamente, tanto para o setor privado, quanto para o próprio setor 

público, pois ela é o principal instrumento confiável que existe, porque os empresários estão 

preocupados com o lucro, e não no que irá acontecer depois da obra concluída. Fiscalizar e 

impor a lei é mais do que simplesmente multar, parar uma construção, ou tarda-la, fiscalizar é 

assegurar que aquele empreendimento apresentará boas condições de uso, se manterá dentro da 

lei, e transmitirá regularidade e segurança aos que dele usufruirão, direta ou indiretamente.  

 

Palavras-Chave: Regulamentação, Setor Imobiliário, Políticas Públicas. 

 

 

 



 

II SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX) ISSN 2447-5238 

ANEMIA HEMOLÍTICA CAUSADA PELA DEFICIÊNCIA DE G6PD 
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Introdução: Anemia Hemolítica hereditária compreende um grupo de distúrbios nos quais as 

hemácias de seus portadores apresentam um fenômeno conhecido como hemólise que é seu 

rompimento prematuro, levando à anemia. Sua herança é genética, ou seja, herdada dos pais por 

isso são chamado hereditárias. Desenvolvimento: Há vários tipos diferentes de anemia 

hemolítica hereditária que variam em severidade, algumas causando muito problemas, e outras, 

quase nenhum.  A anemia hemolítica pode esta associada à deficiência G6PD que é uma enzima 

presente em todas as células, e tem como finalidade auxiliar na produção substâncias que as 

protegem de fatores oxidantes. Ao contrário das outras células, os glóbulos vermelhos 

dependem exclusivamente da G6PD para esta finalidade. A deficiência de G6PD é uma doença 

genética associada ao cromossomo X e, ao contrário do que se esperaria, afeta igualmente 

indivíduos dos dois sexos. Discussão e Resultados: A doença não tem tratamento, mas seus 

sintomas podem ser evitados com medidas profiláticas que impeçam o uso de algumas drogas 

indutoras de hemólise e da ingestão do feijão de fava. Os sintomas mais freqüentes são icterícia 

neonatal e anemia hemolítica aguda. Em alguns casos a icterícia neonatal pode levar ao óbito ou 

á permanente dano neurológico. A anemia hemolítica pode ser induzida por um grande número 

de drogas, infecções ou pela ingestão de feijão de fava. 
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O AUMENTO DA RENDA E DO CRESCIMENTO POPULACIONAL E SEUS 
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Introdução: Nos últimos anos pode-se constatar que houve um crescimento continuo da renda 

no País. Este crescimento possibilitou um aumento no poder de compra dos 

brasileiros, permitindo mais  investimentos em bens duráveis. Entre esses bens, houve grande 

demanda por veículos, e, a questão a ser abordada como problema da pesquisa se coloca da 

seguinte maneira: Que impactos o crescimento vertiginoso da frota vem provocando na 

qualidade da mobilidade urbana?  Desenvolvimento: De fato observou-se um comportamento 

evolutivo na renda per capita nacional, entre 1990 a 2012 em 1,66% a.a., segundo dados do 

IPEADATA. No ano de 2012, o governo estimulou investimentos e consumo, adotando 

medidas como a redução do IPI, nesse mesmo ano a indústria automobilística nacional fechou 

com recorde nas vendas de 3.801.859 veículos emplacados, um crescimento de 4,6% sobre 

2011(Fenabrave, 2013). Ao analisarmos  a região considerada, observou-se um crescimento em 

sua frota de 6,08% a.a., no período de 2000 a 2013, passando a contar com um número maior de 

veículos, ocasionando graves problemas de mobilidade urbana. As vias não foram preparadas 

adequadamente para comportar a quantidade de veículos que circulam na RMR, ficando visível 

a falta de sincronização nos sinais de transito, bem como a precariedade na pavimentação das 

ruas e na abertura de novas artérias Discussão e conclusões: Na RMR a taxa de crescimento da 

frota de veículos licenciada, no período de 2000 a 2013, foi 6.08% a.a., o que representa um 

dado significativo no cenário da mobilidade urbana, tomando-se em consideração que no ano da 

concessão do incentivo do IPI, a frota nacional cresceu a uma taxa de 4,6% em relação ao ano 

anterior, bem mais lentamente que a taxa media de crescimento observada para a referida 

região. Em contrapartida, nos últimos anos, a RMR vem se defrontando com desafios à 

mobilidade e se ressentindo de investimentos significativos, a despeito dos recentes e, ainda não 

concluídos:  Túnel da Abolição, Sistema de BRT,  Via Mangue, e etc..  Essas evidências 

parecem indicar que o esforço a ser realizado para corrigir tais distorções exige um estudo 

prospectivo mais acurado da situação no sentido de equacionar o destempo entre a velocidade 

de crescimento da frota com a evolução mais lenta das obras de infraestrutura necessárias.  
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