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APRESENTAÇÃO 

 

Os anais da III Semana de Pesquisa e Extensão da FACIPE – trazem o resultado dos 

trabalhos apresentados nas diferentes áreas do conhecimento presentes na 

instituição, em especial, com a força típica da juventude de pesquisadores ainda na 

graduação, mas já em busca de um universo encantador: o da descoberta científica.  

O produto final não poderia ser diferente, uma coletânea de discussões que visa a 

beneficiar toda a nossa comunidade e, claro, estudiosos de qualquer parte, 

interessados nos diversos conteúdos aqui disponíveis. Essas discussões ampliam o 

entendimento, trazem novos olhares e disseminam reflexões, sempre com o propósito 

maior da ciência: o bem da coletividade! 

Os resumos discutem desde questões ligadas à Administração a aspectos que 

envolvem a Saúde Coletiva e mesmo o Direito à Cidadania. Há uma integração de 

saberes e interesses que norteia este documento. Integração que deve, aliás, servir de 

base ao conhecimento humano, o qual para florescer precisa disponibilizar acesso 

irrestrito à educação e a políticas sociais inclusivas, além de humanísticas. 

Apresentamos ao final, a nossa esperança e o desejo de que a pesquisa científica não 

tangencie unicamente ilhas acadêmicas isoladas e distantes da população sem acesso 

às bancas universitárias, mas sim que esteja cada vez mais integrada ao ser humano 

em escala global. 

 A III SEMPEx, mesmo sendo um evento local, tem essa concepção e  compromisso: 

conhecimento como vetor para o desenvolvimento da sociedade global. Eis o nosso 

compromisso - avante e boa leitura!  

 

Prof. Pedro Paulo Procópio 

Doutor em Comunicação - UFPE. 

Coordenador de Pesquisa e Extensão da FACIPE. 
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FORMAÇÃO GERAL E CIDADÃ NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 

Evandro Duarte de Sá 

Leda Lísia Franciosi Portal 

 

Introdução: No campo da educação, a universidade constitui-se em um espaço de produção de 

conhecimento e disseminação do saber. É sua função preparar indivíduos para o exercício da 

cidadania e do trabalho. É consenso, em diversas correntes políticas, que não há cidadania plena 

sem uma educação de qualidade, com vistas à formação de cidadãos conscientes dos seus 

direitos civis, aptos a exercerem seus direitos políticos e que cobrem o respeito aos seus direitos 

sociais. Essa preocupação não é recente no Brasil, estando inserida no contexto da Legislação 

Educacional Brasileira. Desenvolvimento: A Constituição de 1988, por sua natureza, exigiu 

uma nova lei para a educação, o que redundou na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 

Brasileira. A LDB defende o fortalecimento da descentralização e a democratização do espaço 

da universidade na busca do pleno desenvolvimento da pessoa humana. Suas inovações 

caracterizam um projeto para a educação que visa mobilizar toda a sociedade brasileira 

acompanhada de uma clara vontade política de mudar e aperfeiçoar as relações cidadãs. A LDB 

proclama claramente que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O 

componente de formação geral do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é 

aplicado para aferir a formação de um profissional cidadão, ético, competente e comprometido 

com a sociedade em que vive, além do domínio de conhecimentos e de níveis diversificados de 

competências e capacidades para perfis profissionais específicos. Discussão e Conclusões: 

Espera-se que os graduandos de cursos superiores brasileiros evidenciem a compreensão de 

temas que transcendam ao seu ambiente próprio de formação e sejam importantes para a 

realidade contemporânea. Essa compreensão deve vincular-se a perspectivas críticas, 

integradoras e à construção de sínteses contextualizadas, necessárias à formação de um 

profissional consciente de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à 

sociedade em que vive, apoiados pelo princípio da democracia e da justiça social, em 

consonância com a indissociabilidade entre cidadania e educação,  

 

Palavras-Chave: Formação Geral, Formação Cidadã, Educação Superior 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

A AVALIAÇÃO DE CURSOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) PARA 

A DETERMINAÇÃO DE INDICADORES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR BRASILEIRA 
 

Evandro Duarte de Sá 

Leda Lísia Franciosi Portal 

  
Introdução: A avaliação de cursos e IES se configura como um processo formativo e se 

constitui em referência de qualidade tanto para processos de regulação como de supervisão da 

educação superior brasileira. Esses processos necessitam estar permanentemente interligados a 

fim de se complementarem para garantir o pleno funcionamento, de acordo com as expectativas 

da sociedade e cumprimento da Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). Os Indicadores de Qualidade da Educação Superior Brasileira de acordo com a Lei 

nº 10.861, de 2004 (Lei do SINAES) são: I - de cursos superiores: o Conceito Preliminar de 

Curso (CPC); II - de instituições de educação superior: o Índice Geral de Cursos Avaliados da 

Instituição (IGC); III - de desempenho de estudantes: o conceito obtido a partir dos resultados 

do ENADE. Esses indicadores são calculados pelo INEP, com base nos resultados do Exame 

Nacional de Desempenho de estudantes (ENADE) e demais insumos constantes das bases de 

dados do MEC, segundo metodologia própria. Desenvolvimento: As finalidades da avaliação 

no SINAES são, segundo a Lei do SINAES, a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, 

efetividade acadêmica e social, e a promoção do aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais das IES. Ainda com base no que expressa a Lei do SINAES, as 

finalidades devem ser alcançadas por meio de princípios fundamentais como a responsabilidade 

social com a qualidade da educação superior, o reconhecimento da diversidade do sistema, o 

respeito à autonomia, à identidade, à missão e à história das instituições. A avaliação pretende, 

por meio de seus processos, fomentar a qualificação da oferta da educação superior no país e 

garantir que as instituições cumpram com o compromisso de promover o avanço da arte, da 

ciência e da justiça e colocá-los a serviço da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do país 

e formar cidadãos altamente qualificados. Discussão e Conclusões: Seja qual for a natureza da 

IES ela deve entender-se como signatária de um compromisso público com a qualidade da 

educação, em uma compreensão de que a avaliação deve ser feita a partir de um conjunto 

integrado de indicadores de qualidade. A integração dos diversos sistemas e modalidades de 

avaliação é uma das prerrogativas da avaliação no contexto do SINAES, pois permite um olhar 

sobre o conjunto das informações. A transparência acerca dos procedimentos adotados e a 

publicização dos resultados dá consistência aos processos avaliativos, pois exige que cada etapa 

seja profundamente debatida e revisitada permanentemente. Ao mesmo tempo em que a 

transparência gera certo constrangimento em dado momento é, principalmente ela, que fomenta 

a busca pela qualificação e melhoria dos resultados, pelas IES. 

 

Palavras-Chave: Avaliação, Indicadores de Qualidade,  Educação Superior 
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O CULTO AO CORPO PERFEITO E RISCOS NA BUSCA DA VALORIZAÇÃO 

ESTÉTICA 

Jecimar Pierre Rosa Soares 

Tatiana Alves da Silva 

Diana Jussara do Nascimento Malta 

Introdução: A sociedade de consumo contemporânea apresenta a crescente importância 

atribuída à aparência corporal. Nos últimos anos, o culto ao corpo tornou-se alvo de uma 

atenção redobrada com a proliferação de técnicas de cuidado relacionadas a dietas, musculação 

e cirurgias plásticas. Tanto a população feminina quanto masculina investe cada vez mais 

tempo, energia e recursos financeiros no consumo de bens e serviços destinados à construção e 

manutenção de um corpo que se adeque as necessidades estéticas da sociedade atual. Neste 

contexto, alguns estudos demonstram que o culto ao corpo perfeito leva a insatisfação pessoal e 

está diretamente ligado ao consumo de anabolizantes. Desenvolvimento: Os anabolizantes são 

substâncias sintetizadas em laboratório, relacionadas aos hormônios masculinos (androgênios).  

O consumo não terapêutico destas substâncias produz efeitos anabólicos, como o aumento da 

massa muscular esquelética, e efeitos androgênicos ou masculinizantes. Tal consumo foi 

observado especialmente entre a população jovem constituindo-se em crescente problema de 

saúde pública.  Sendo assim, o objetivo desse trabalho é identificar o uso indiscriminado desses 

fármacos e seus principais efeitos colaterais e posteriormente realizar uma campanha de 

conscientização entre a comunidade acadêmica com o intuito de alerta-la aos perigos do uso 

indiscriminado de anabolizantes. 

 

 

Palavras-chave: Anabolizantes, Culto ao Corpo, Riscos. 
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SÍNDROME X-FRÁGIL 

 

Kátia Virgínia Guerra Botelho 

Aline Caroliny da Costa 

Duanne Ferreira Vaz Cordeiro Carvalho 

Fabiana Ingrid do Nascimento 

Márcia Maria do Carmo 

Maria José do Nascimento 

Maria Lúcia Nóbrega 

 

Introdução: A síndrome do X frágil é caracterizada por um comprometimento intelectual 

ligado ao sexo com o achado de um cromossomo X dominante, possuindo uma maior incidência 

no sexo masculino, numa relação aproximada de 80% para os homens e 20% para as mulheres. 

A alteração mais comum da síndrome do X frágil é o retardo mental, porém, podem ser 

observadas também, alterações faciais como: orelhas grandes, face longa, palato ogival, ou 

fissuras palatinas, prognatismo, autismo, e hiperatividade. O objetivo deste trabalho é 

caracterizar as alterações de motricidade oral e linguagem no indivíduo portador da síndrome do 

X frágil. Desenvolvimento: A abordagem odontológica em pacientes portadores da síndrome 

do X frágil é um grande desafio para o cirurgião dentista, devido a um déficit intelectual, os 

portadores da síndrome apresentam resistência ao tratamento odontológico. Porém, a maioria 

desses pacientes pode ser controlada no consultório com auxílio dos pais ou responsáveis, ou 

por meio de condicionamento psicológico. Conclusão: Conclui-se que é de suma importância a 

identificação das características clínicas da síndrome do X-Frágil pelo cirurgião dentista, através 

de uma boa anamnese com os pais/responsáveis do paciente, podendo-se assim realizar o 

atendimento clínico numa abordagem preventiva e muito mais humanizada. 

Palavras-chave: Síndrome X Frágil, Abordagem Odontológica, Humanização. 
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ATRAUMATIC RESTORATIVE TREATMENT (ART)  

TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA) 

 O QUE É, POR QUE USAR E QUANDO USAR ESTE TRATAMENTO 

 

Viviane Kelma Rocha de Santana  

Edson Froes Pereira  

Kátia Virgínea Guerra Botelho  

 

Introdução: O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) é uma técnica simples, que 

possibilita o tratamento da cárie com utilização de instrumentais manuais e sem anestesia, em 

populações economicamente desfavorecidas, ou em locais onde o acesso ao consultório 

odontológico com suas tecnologias usuais é difícil (FRENCKEN et al., 1996; NUNES, 2003; 

RIOS et al., 2015; MONNERAT, 2015). Este tratamento foi reconhecido pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para trazer tratamento dental restaurador, para pessoas 

que não tem acesso a cuidados com a saúde bucal (FRENCKEN at al.,1996; NAVARRO et al. 

2009; RIOS et al., 2015). Desenvolvimento: O TRA (Tratamento Restaurador Atraumático) 

teve inicio nos anos 80 na África, e foi apresentado a comunidade cientifica em 1994 (RAMOS; 

SANTOS; CARVALHO, 2001). A técnica consiste na escavação do tecido cariado, amolecido e 

infectado, minimamente invasiva, com utilização de instrumentos manuais e o preenchimento 

da porção dentinária remanescentes com materiais adesivos que tenham capacidade de paralisar 

a carie e minimizar o aparecimento de lesões secundarias. Este procedimento é baseado em um 

tratamento restaurador definitivo, com ausência dor ou com mínimo desconforto, com maior 

conservação possível da estrutura dental e remoção apenas de tecido cariado. O TRA utiliza 

instrumentos apenas manuais para remoção da cárie, sem necessidade de instrumentos 

rotatórios, daí a aplicabilidade em locais sem eletricidade ou equipamentos odontológicos, 

permitindo então, a possível intervenção do dentista a locais sem estrutura comum do ambiente 

clínico (FRENCKEN, 1994). Discussão e conclusões: O TRA vem contribuindo positivamente 

para com a enorme demanda com necessidade de tratamento dentário, além de proporcionar 

tratamento menos doloroso e menos estressante para o paciente. A técnica ART proporcionou a 

visão de implementação no ambiente odontológico, podendo ser aplicada em maneira habitual. 

Assim, o TRA impacta positivamente no tratamento dentário, vez que, normalmente, é um 

procedimento indolor, permite ser uma excelente alternativa em odontopediatria, gestantes, 

pacientes especiais, além de ser uma ótima alternativa para o sistema público de saúde bucal, 

por ser um método econômico e eficaz (NUNES, 2003; MONNERAT et al., 2013, 

MONNERAT, 2015).  

 

Palavras-chave: Tratamento, Restauração, Atraumático. 
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AUTISMO OU TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTÍSTICO  

 

Elaine Cristina 

Geórgia Gois 

Guilherme Cantarelli 

Roberta Taylla 

Kátia Botelho 

Valéria Maranhão 

 

 

Introdução: Este trabalho consiste de uma revisão de literatura que tem por objetivo expor o 

que caracteriza o autismo e/ou transtornos autísticos, abordando desde o diagnóstico ao 

tratamento destes portadores de necessidades especiais. Está descrita neste a conduta correta no 

atendimento odontológico destes pacientes. O autismo é uma síndrome caracterizada por 

alterações que se manifestam, sempre, na interação social, na comunicação e no 

comportamento. É considerado o mais grave distúrbio da comunicação humana, pode estar 

associado as diversas síndromes. Pode ser definido pelo comprometimento de três áreas nobres 

do desenvolvimento humano que são: comunicação, interação social e a imaginação. 

Desenvolvimento: A partir de 1906, plouller e bleuler estudaram pacientes com diagnóstico de 

demência precoce quando introduziram o termo autismo pois acreditavam ser um sintoma da 

esquizofrenia.  Foi em 1943, que L. Kanner e H. Asperger descreveram, quase simultaneamente, 

estados de Autismo na infância. Para Kanner, a criança autista não estabelecia contato com a 

realidade desde o início da vida e não apresentava pensamentos fantasiosos, diferente da 

Esquizofrenia Infantil em que o rompimento com a realidade externa ocorreria, Conforme 

Gauderer (1993), os sintomas do autismo podem ser divididos em cinco grupos gerais: 

Distúrbios do Relacionamento, Distúrbios da Fala e da Linguagem, Distúrbios do Ritmo de 

Desenvolvimento e Distúrbios da Motilidade. O autismo se divide em 5 tipos de transtorno 

principais, Autístico, Rett, aspeger, invasivo, desintegrativo. Conclusâo: E de grande valia que 

os pais estejam atentos desde os primeiros sinais, dados tais características à ajuda especializada 

deve ser procurada o quanto antes pois assim a criança terá mais chances de subjugar suas 

limitações e está mais próxima do estado de normalidade, embora exista vários níveis de 

autismo, há opções de tratamento que podem  permitir uma qualidade de vida maior para à 

criança é consequentemente para os pais, embora exista um estigma da sociedade, essas crianças 

podem sim ser tratadas e relacionar-se com outras pessoas, outras crianças inclusive, a medida 

de suas limitações, se tornando adultos e podendo conviver em sociedade. 

 

Palavras-chave: Autismo, Diagnóstico, Tratamento. 
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MATERIAIS CLAREADORES 

Amanda da Silva Oliveira 

Juliana Isabel Duarte 

Evanise Nunes Monteiro da Silva 

Kátia Botelho 

Introdução: Ter os dentes brancos e saudáveis em nossa cultura é sinal de higiene e saúde, por 

isso várias pessoas recorrem ao consultório odontológico para restabelecer a cor de seus dentes 

e valorizar a estética. Em razão dessa busca, nosso trabalho teve como objetivo apresentar os 

principais materiais clareadores e suas indicações e contraindicações. Desenvolvimento: A 

satisfação do paciente é muito importante, já que a aparência estética tem influência no convívio 

social, ambiente de trabalho e aspecto social. Constatou-se que o uso de agentes clareadores 

promove alteração na cor dos dentes, sendo o grau de clareamento dependente da técnica 

utilizada e da concentração dos agentes químicos clareadores usados. Assim, sugerem-se 

cuidados especiais por parte do profissional, no que se refere ao diagnóstico, indicação do 

procedimento, técnica e material a serem utilizados. Discussão e Conclusões: O clareamento 

em dentes vitais com o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio mostram-se eficaz, 

obtendo resultados satisfatórios. Os efeitos danosos desses agentes tais como porosidade da 

estrutura dental, sensibilidade e efeitos sobre os materiais restauradores, podem ser minimizados 

na medida em que são seguidas as recomendações de cada técnica. É importante que o 

profissional odontológico saiba o exato momento de interromper o clareamento, uma vez que a 

perda da matriz orgânica do esmalte pode ultrapassar os benefícios do clareamento. 

Palavras-chave: Peróxido de carbamida, Peróxido de hidrogênio, Clareamento. 
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RECICLAGEM, LOGÍSTICA INVERSA OU REVERSA “IMPLANTAÇÃO DA COLETA DE 

FILMES RADIOGRÁFICOS” NA FACULDADE INTEGRADA DE PERNAMBUCO. 

 

Paulo Fernando da Silva 

 

Introdução: Reciclagens, Logística inversa ou reversa é o ramo da logística que comanda, todo fluxo de 

materiais físicos, embalagens e outros produtos (materiais), desde o cliente até o local de origem 

(fornecedor) (Dias, 2005). Os processos de reciclagem existem há anos; no entanto, não eram vistos nem lhes 

eram dedicado o enteresse devido, nem, denominados como tal. A exemplo de logística inversa, mais remoto 

temos: a reutilização de garrafas de refrigerantes. E atualmente a recolha de: jornais, revistas, plásticos, 

alumínio e coleta de lixos recicláveis. Atualmente é uma preocupação constante de todas as empresas, sejam 

públicas ou privadas, tendo quatro grandes pilares de sustentação: A conscientização dos problemas 

ambientais; A sobrecarga dos aterros; A escassez de matérias-primas e As políticas e legislação ambiental. 

Desenvolvimento: A logística inversa tem como objetivos planejar, implementar e controlar de um modo 

eficiente e eficaz: O retorno ou a recuperação de produtos; A redução do consumo de matérias-primas; A 

reciclagem, a substituição e a reutilização de materiais; A deposição de resíduos; A reparação e refabricação 

de produtos. Desta forma, o circuito da cadeia de abastecimento é fechado de uma forma completa, sendo o 

ciclo logístico completo (Dias, 2005). As radiografias estão incluídas entre estes produtos, e são muito 

utilizadas no ramo da medicina, para identificar traumas e lesões nos pacientes. Como esses exames são 

muito importantes no histórico de saúde de uma pessoa, são comumente guardados durante muito tempo, e 

quando já não são tão úteis, acabam sendo descartados sem nenhum cuidado. Mas essa forma despreocupada 

de jogar as radiografias fora faz com que elas vão parar em aterros sanitários e causem diversos problemas, 

pois elas contaminam o solo e o lençol freático, além de ocasionarem outros problemas. Discussão e 

conclusões: A importância da destinação correta das radiografias se dá por dois fatores. O primeiro é que 

elas são feitas a partir de uma chapa de plástico chamado acetato. E a segunda é que essa placa é coberta por 

uma fina camada de grãos de prata. O plástico gera riscos ao meio ambiente, demorando mais de cem anos 

para se decompor na natureza, além de ser um derivado de petróleo, cuja extração traz problemas ambientais 

em termos de gases estufa. Já a prata, igual a outros metais pesados, é muito poluente e prejudicial à saúde, 

pois se acumula no organismo, causando problemas renais, motores e neurológicos. Sua liberação no 

ambiente é proibida pelas normas estabelecidas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Este projeto tem por conclusão, mostrar a 

importância do descarte correto das radiografias em desuso, bem como que, pode ser feito o 

reaproveitamento das mesmas para fins de reciclagem, pois as mesmas representam problemas ambientais e 

de saúde, quando descartadas inadequadamente. A conscientização da população quanto aos riscos que os 

filmes geram ao meio ambiente e a saúde, devido a sua composição, são de extrema importância, ressaltando 

que seu descarte tem que ser feito de maneira correta sendo depositados em locais apropriados. Bem como 

que se pode reutilizar a prata existente nas películas radiográficas na fabricação de joias. E o acetato na 

fabricação de embalagens para presente.  

 

Palavras chave: Reciclágem de Radiografias, Coleta de Radiografias, Implantação de Coleta Radiográfica. 
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MOTOLÂNCIAS: AGILIDADE, EFICIÊNCIA E BAIXOS CUSTOS 

 

 

Jussara de Sousa Melo  

Valdemir de França Souza 

 

 

Introdução: As grandes cidades do país sofrem, cada vez mais, com inúmeras dificuldades de 

mobilidade principalmente, nos horários de maior movimento, primeiras horas da manhã e 

finais de tarde. A precariedade do transporte público, atrelado ao grande número de veículos nas 

ruas e avenidas faz com que cresçam os quantitativos de motocicletas e ciclomotores, 

conhecidos popularmente por "cinquentinhas". Todos esses fatores acabaram potencializando os 

acidentes que quase sempre, ocorrem por imprudência e que, infelizmente, engrossam as 

estatísticas de lesões graves e mortes no trânsito. Estatísticas apontam para um crescente 

número de veículos que aos milhares entram no mercado a cada mês. Este fato piora os 

congestionamentos, pois, juntamente com a malha viária esburacada, dificultam a fluidez do 

trânsito. Essa situação caótica desafia diariamente, todos os profissionais de saúde que lidam 

com resgates e transportes de feridos/doentes, mas por outro lado, põe em risco a vida dessas 

mesmas em função das próprias limitações que o trânsito das grandes cidades oferecem. Assim, 

temos, em resposta a esses desafios, a criação das motolâncias, ou seja, unidades de atendimento 

sob duas rodas. Desenvolvimento: O serviço de atendimento de saúde (SAMU), iniciou o 

processo de implantação das motolâncias como forma de adaptar-se as inúmeras dificuldades 

encontradas na prestação de socorro a pessoas em locais de trânsito intenso bem como, de difícil 

acesso. O objetivo principal era continuar mantendo  uma resposta rápida, eficaz, segura e 

operacional no atendimento, pré-hospitalar, evitando com isso, o agravamento do quadro do 

paciente ou até mesmo sua morte. Assim nasceram as motolâncias uma "mistura" de moto e 

ambulância e sua regulamentação ocorreu em 8 de Dezembro de 2008 por meio da portaria 

2.971/GM/MS do Ministério da saúde. O veículo de duas rodas equipado e pilotado por um 

profissional especializado em salvamentos mostra-se como a solução para um menor tempo 

resposta mesmo em engarrafamentos, malhas viárias esburacadas e lugares de difícil acesso. A 

mobilidade dessas unidades de atendimento permitem uma maior velocidade, mesmo em 

espaços apertados e em lugares difíceis em que os pilotos socorristas usam suas habilidades para 

cortar caminho e chegar mais rápido ao local do chamado. Os materiais que equipam as bolsas 

da dupla de pilotos são os mesmos de uma ambulância básica e por isso, todos os primeiros 

socorros podem ocorrer até a chegada das ambulâncias convencionais para fazer a remoção do 

paciente.  Contudo, deve-se destacar que em muitos casos, a necessidade da remoção é 

descartada evitando com isso, os custos com combustível, emissão de gases e poupando tempo 

com o deslocamento de ambulâncias para ocorrências desnecessárias.  Discussão e Conclusões: 

Diante do exposto, entendemos que a criação das motolâncias foi algo extremamente viável para 

adaptar o serviço prestado pelo SAMU às realidades das grandes cidades. Contudo, entendemos 

também que diante de demandas, cada vez maiores, para atendimentos em situações complexas, 

isso é muito pouco. Neste sentido, enfatizamos a necessidade da ampliação dos mecanismos 

para formação de profissionais capacitados a prestar este tipo específico de resgate, visando 

sempre, o aumento do número de motolâncias que indiscutivelmente, será extremamente 

necessário em pouco tempo.  

 

Palavras-chave: Motolância, Enfermagem, Samu.  
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PROPRIEDADES DAS PRINCIPAIS COLORAÇÕES MICROBIOLÓGICAS DO 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

Jessica Gardênia Silva de Lima 

Andreza Souza do Nascimento 

Albert Eduardo Silva Martins 

Introdução: O diagnóstico microbiológico, especialmente o bacteriano, é uma medida essencial 

no estabelecimento da etiologia das enfermidades infecciosas por ter a capacidade fundamental 

de identificação do agente patológico, para que isso ocorra, técnicas laboratoriais com corantes 

microbiológicos são aplicadas com o objetivo de sanar dúvidas sobre agentes infecciosos ou 

não, auxiliando na diferenciação e identificação das bactérias de acordo com suas propriedades. 

O objetivo de nosso estudo é avaliar qual coloração é mais eficiente no meio microbiológico, 

observando aquela que proporciona uma maior diferenciação e classificação das bactérias de 

acordo com a coloração obtida. Desenvolvimento: Os principais corantes utilizados em 

laboratório são Gram; coloração simples (azul de metileno alcalino Loeffer); coloração de 

Ziehl–Neelsen para os  BAAR (bactérias álcool-ácido resistentes) coloração de Kinyoun 

(BAAR modificado – a frio) ; coloração Wirtz-Conklin ; coloração Fontana–Tribondeux. Na 

coloração de Gram, as bactérias são fixadas no esfregaço pelo calor, com os reagentes cristal 

violeta, lugol, etanol- acetona, e fucsina básica. Essa técnica permite separação de bactérias em 

grupos de Gram - positivos ou Gram – negativos. Esse método de coloração é baseado nas 

paredes celulares de bactérias Gram – positivas, que retém o cristal violeta no citoplasma 

enquanto a parede das Gram – negativas não o fazem. Coloração simples (azul de metileno 

alcalino Loeffer), nessa coloração encontramos uma solução aquosa ou alcoólica, o azul de 

metileno, e tem como objetivo mostrara estrutura do micro-organismo incluindo a forma e as 

estruturas básicas. A coloração de Ziehl – Neelsen trata-se de uma técnica um pouco mais 

agressiva que o padrã, pois serve para diagnóstico micobactérias patogênicas (Mycobacterium 

tuberculosis e M. leprae). Usam-se fucsina fenincada, solução álcool-ácido forte, e coram-se, 

com contra corante, azul de metileno. Para ocorrer a fixação dos corantes, a lâmina deve ser 

flambada no bico de Bunsen, no momento do uso do corante. Coloração de Kinyoun (BAAR 

modificado – a frio), esta coloração é usada para encontrar coccídeos (uma espécie de fungo), 

nas fezes. Conclusão: A mais eficiente é a coloração de Gram, por ser uma coloração 

importante não só para a microbiologia, mas para as análises clínicas. Mesmo não se tratando da 

técnica mais barata, sua utilidade clínica a torna mais recomendada por ser mais ampla em 

detecção e identificação dos tipos de bactérias e suas estruturas, principalmente se tratando de 

doenças infecciosas associadas a bactérias, que fazem seu controle em esfregaços até que uma 

cultura esteja pronta, por exemplo.  

Palavras-chave: Bactérias, Coloração, Diagnóstico. 
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O USO DA MICROPIGMENTAÇÃO NA RECONSTITUIÇÃO DA AURÉOLA 

MAMÁRIA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS 

Janaina Patrícia de Oliveira 

Bruna Rafaela da Silva Diniz 

Andrezza Pimentel de Santana  

Introdução: A descoberta do câncer de mama para a maioria das mulheres é algo pavoroso, 

pois o seu diagnóstico carrega consigo vários efeitos psicológicos. A mastectomia é um dos 

possíveis tratamentos para o câncer de mama, no qual a mulher é submetida a uma cirurgia para 

a retirada total ou parcial da mama. Manifestando assim, sentimento de medo, rejeição, culpa e 

perda, pois a perda da mama significa para várias mulheres a perda da sua feminilidade. Uma 

das alternativas para tentar devolver a autoestima das mulheres mastectomizadas, é a 

reconstrução da aréola mamilar, técnica realizada através da micropigmentação, no qual recria o 

desenho da aréola. A técnica é realizada com o auxilio de um derrmógrafo que juntamente com 

uma agulha, introduz pigmento na camada subepidérmica da pele. O objetivo da pesquisa é 

abordar os fatores que levam as mulheres matectomizadas a procurar a micropigmentação, e 

relatar a importância da utilização da técnica na reconstrução da aréola mamilar.  

Desenvolvimento: O câncer de mama é um tumor maligno que ocorre em qualquer parte da 

mama, mas geralmente acomete o quadrante superior externo, no qual há tecido mamário em 

maior parte. O diagnóstico da doença causa na mulher um inquestionável impacto físico e 

emocional, pois dentre um dos tratamentos é a mastectomia, que é uma cirurgia para a retirada 

da mama comprometida, podendo ser conservadora ou radical. A cirurgia varia de acordo com 

as características do tumor e o estágio da doença. As mamas são consideradas um símbolo de 

feminilidade, sendo um órgão que representa a maternidade, estética e a sexualidade feminina. 

Após a mastectomia as mulheres se encontram fragilizadas emocionalmente, por terem sua 

autoimagem comprometida decorrente da cirurgia. Por isso as mulheres têm buscado novos 

recursos para resgatar a feminilidade e autoestima. Um desses recursos é a micropigmentção 

que é um grande aliado ás cirurgias plásticas e restauradoras. A reconstituição da aréola 

mamária com a micropigmentação proporciona o desenho de uma nova aréola e mamilo, através 

de varias técnicas. Para este procedimento utiliza-se um dermógrafo com uma agulha 

descartável em sua extremidade, para o pigmento ser aplicado na camada subepidérmica, os 

pigmentos utilizados são inorgânicos (a base de óxido de ferro e dióxido de titânio),  de origem 

vegetal, hipoalergênico e possui maior durabilidade. A técnica segue primeiramente com a 

pigmentação da mama, em seguida a marcação do bico mamário e depois com a pigmentação da 

região areolar.  A aplicação é feita de forma degradê para adquirir de maneira satisfatória a cor 

real da auréola.    Discussões e Conclusões: A micropigmentação com um tempo sofre uma 

descoloração natural, na qual é necessária a manutenção a cada dois anos, mas o tempo pode 

variar de acordo com os hábitos do individuo. Alguns fatores diminuem a permanência e a 

intensidade da cor, como a frequente exposição solar, a utilização de cosméticos a base de 

ácidos e esfoliastes. A técnica de reconstituição da aréola mamária apresenta ser bastante 

satisfatória, pois além de ótimos resultados estéticos, não apresenta riscos desnecessários as 

mulheres, sendo segura e eficaz. As mulheres mastectomizadas obtêm através desse 

procedimento melhora não só estética, mas também psicológica, pois devolve a essas mulheres 

a sua feminilidade e sensualidade.  

Palavras-chave: Câncer de Mama, Mastectomia, Micropigmentação.  
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FATORES SOCIOECONÔMICOS E A PREVALÊNCIA DE CÁRIE EM DIFERENTES 

CLASSES SOCIAIS: UMA REVISÃO 

 

Gleycielly da Mota Oliveira Souza 

Thaysa Onofre de Melo  

Jailson Oliveira da Silva 

 

Introdução: Ao longo do século XX observou-se que a doença não se limita a uma evidência 

apenas orgânica, natural e objetiva, mas engloba vivências individuais e coletivas de cada 

sociedade; portanto, é também realidade construída, sendo o doente um personagem social 

(MINAYO, 1991). Segundo Barata (2005), os determinantes da saúde populacional, são os 

fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam nos problemas de saúde e nos fatores de risco populacional. Os fatores 

determinantes diretamente relacionados com a doença cárie dentária são amplamente 

conhecidos, portanto sua prevalência pode ser evitada através da adoção de atitudes baseadas 

nos princípios de promoção de saúde. Uma abordagem de fator comum de risco deve ser 

adotada na prevenção desta doença, devendo ser parte integrante de estratégias de promoção de 

saúde geral que são elaboradas para evitar outros tipos de doenças crônicas (BÔNECKER, 

2004). O presente estudo constitui-se de uma revisão da literatura, realizada em maio de 2014. 

Desenvolvimento: Estudos realizados por Meneghim et al. (2007), demonstram que o conjunto 

(menor renda, menor grau de instrução e habitação não própria), constituintes de classes sociais 

mais baixas, têm relação com uma prevalência maior de cárie dentária.   Pesquisas realizadas 

utilizando um grupo de crianças de 12 anos, demonstrando que existe uma associação 

estatisticamente significante entre os fatores socioeconômicos e a prevalência de cárie dentária. 

Pessoas de grupos com menor renda possuíam um CPO-D (Dentes cariados, perdidos e 

obturados) maior em relação aquelas que possuem uma renda maior. Em estudo realizado por 

Peres et al. (2000) associando a renda familiar e a prevalência de cárie dental, foi comprovando 

que crianças de famílias com renda inferior a cinco salários mínimos, possuem 4,18 vezes mais 

chances de apresentar alta severidade de cárie quando comparadas com crianças cuja renda 

familiar era superior a quinze salários mínimos. A qualidade de vida é diretamente proporcional 

a melhora da saúde bucal, enquanto que más condições do ambiente bucal e aumento do CPO-D 

promovem diminuição da qualidade de vida adulta.  A maior parte dos estudos demonstra que 

existe uma ampla associação entre aumento da cárie dental e dificuldades socioeconômicas, ou 

seja, as más condições na saúde bucal estão associadas aos grupos de pessoas menos 

favorecidos economicamente (CYPRIANO et al., 2004). Conforme Ferreira et al., (2013) a 

medida que o número de dentes cariados e o CPO-D aumentam a qualidade de vida diminui. 

Discussão e Conclusões: Indicativos comprovam que fatores socioeconômicos, como a baixa 

renda da população, são determinantes na falta de higienização bucal e acesso aos serviços 

odontológicos, caracterizando, assim, maior probabilidade na aquisição da cárie dental, mais 

que os fatores orgânicos ou sistêmicos. Percebe-se que pessoas com melhor renda e situação 

profissional mais estável possuem menos problemas bucais. Já pessoas com baixo nível de 

escolaridade e renda e possuem uma saúde bucal precária. Diante do exposto, são necessários 

novos estudos para que haja um entendimento sobre a melhora na qualidade da saúde bucal da 

população mais afetada. 



Palavras-chave: Cárie Dental, Saúde Bucal, Baixa Renda.  
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DA ESCULTURA DENTAL EM 

RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICAS 

Éber Alves Carvalho 

Álvaro Barbosa de Carvalho Júnior 

 Alicely Araújo Correia 

 

Introdução: Anatomizar com precisão a forma e a função correta de cada dente é uma das 

funções da Odontologia. Para tanto devem ser considerados os detalhes funcionais dos 

elementos dentários ou dos segmentos dos arcos dentários que, por sua vez, perderam a sua 

morfologia em decorrência de cárie ou traumas. Visando evidenciar a importância de uma 

escultura dental precisa nas restaurações odontológicas, esse estudo teve como objetivo ressaltar 

a necessidade do conhecimento anatômico para a reintegração da estética e da funcionalidade 

dos dentes posteriores. Desenvolvimento: Para a realização desse estudo foi feita uma revisão 

bibliográfica no intuito de coletar informações e imagens que contribuíssem na interpretação da 

anatomia correta dos dentes humanos posteriores. Diversas imagens foram analisadas no intuito 

de identificar a simetria anatômica, a função estética e os principais pontos de concentração de 

tensões dos dentes. Para efeito comparativo, as imagens coletadas dos dentes foram comparadas 

com aquelas obtidas após intervenções odontológicas e discutidas em função das equações de 

mecânica de fraturas dos materiais. Resultados e Discussão: Como resultado foi possível 

constatar que os dentes molares apresentam uma morfologia variada e complexa, devido à 

presença de várias formações coronárias, que muitas vezes não são reproduzidas de forma 

precisa após as restaurações. Também foi possível constatar que as extremidades dos dentes 

posteriores, conhecidas como cúspides, são locais de alta concentração de tensões, sendo 

necessário um recobrimento cuspídeo durante o procedimento da escultura dental. Esse 

recobrimento, quando não realizado de forma precisa, diminui a resistência às forças oclusais de 

mastigação, aumentando a probabilidade de fraturas. Conclusão: Diante dos resultados, foi 

possível concluir que o conhecimento morfológico, anatômico e funcional dos dentes é 

essencial para realização de uma escultura dental correta e precisa, que resultam em diversos 

benefícios a saúde bucal e também a todo sistema digestório.    

 

Palavras-chave: Dentes, Odontologia, Arcos Dentários, Restaurações. 
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PERCEPÇÕES DOS DOCENTES DE NÍVEL SUPERIOR SOBRE O USO DAS 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 

Clarice Emilia Silva Munguba  

César de Andrade de Lima  

Ewanderson Cavalcanti de Albuquerque  

Jessica Maria da Silva  

 

Introdução: As tecnologias educacionais são uma importante ferramenta para promover a 

maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem e vem sendo utilizada como método de 

apoio ao docente. (GEBRAN, 2009). Os docentes estão sendo desafiados a repensar em seus 

métodos pedagógicos diante desse novo contexto em sala de aula. Uma educação voltada para o 

conhecimento e para as tecnologias da informação e comunicação deve partir do princípio de 

que é fundamental investir na formação do docente, sendo este elemento chave para a educação 

transformadora (SCHNELL, 2009). A importância da inclusão de novas tecnologias na área da 

Educação e considerando a influência que esta traz no processo ensino-aprendizagem, o docente 

é impulsionado a buscar alternativas e possibilidades na implementação destas tecnologias 

educacionais como instrumento para abordagem do conteúdo pedagógico. Desenvolvimento: 

Este estudo tem como objetivo desvelar a percepção dos docentes de nível superior sobre o uso 

das tecnologias educacionais na formação acadêmica. As tecnologias educacionais são uma 

importante ferramenta para promover a maior eficiência no processo de ensino-aprendizagem e 

vem sendo utilizada como método de apoio ao docente. O uso dessas tecnologias no processo 

do trabalho acrescenta desafios e estímulos importantes no ensino, trazendo um novo 

posicionamento a educação superior, o desenvolvimento de programas de ensino mediado por 

tecnologias digitais. O docente é um dos sujeitos na construção do processo de ensino-

aprendizagem do discente. Este deve buscar os meios necessários para a formação, em íntima 

conexão com os avanços tecnológicos educacionais, devendo apontar para a formação de um 

indivíduo capaz de pensar por si próprio e produzir conhecimento. Trata-se de uma pesquisa 

descritiva, exploratório e qualitativo. A investigação será realizada na Faculdade Integrada de 

Pernambuco, no campo da saúde, na cidade do Recife, com o corpo docente do curso de 

graduação em Enfermagem. A partir dos resultados encontrados espera-se a consolidação das 

tecnologias educacionais digitais como ferramenta importante no auxílio pedagógico do docente 

de nível superior no processo de ensino e aprendizagem e a relevância da formação continuada 

do docente. Conclusão: Para que ocorra a difusão das tecnologias educacionais, alinhadas como 

proposta pedagógica dos currículos dos cursos de nível superior, não basta somente a intenção 

dos gestores, mas sim a aplicação de recursos técnicos e humanos como equipamentos e 

profissionais especializados na área para suporte, além de promover a educação permanente dos 

docentes. Estreitar efetivamente esse canal de comunicação entre a tecnologia e à docência, de 

forma inteligente de estar com o corpo docente sempre à frente nas transformações e aplicações 

das ferramentas tecnológicas em sala de aula.  

 

Palavras- chave: Tecnologia Educacional, Educação Superior, Docentes. 
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O USO DO CLAREADORSKIN WHITENING COMPLEX® APÓS O TERCEIRO MÊS 

DE GESTAÇÃO   

 

Bruna Rafaela da Silva Diniz 

Janaina Patrícia de Oliveira 

Andrezza Pimentel de Santana  

 

 

Introdução: Este estudo visa abordar a importância dos cuidados com a pele durante o período 

gestacional. Pois as alterações hormonais relacionadas à gravidez e ao desenvolvimento do bebê 

são as mesmas que provocam os efeitos indesejáveis, como o aparecimento ou agravamento de 

hipercromiana face - o melasma que, durante esse período, recebe o nome de cloasma gravídico. 

Os hormônios femininos têm ação direta na pigmentação cutânea, porém ainda não são 

totalmente conhecidos os mecanismos de surgimento da lesão, tampouco o conjunto de 

hormônios envolvidos. Essa hiperpigmentação é uma das alterações fisiológicas mais comuns e 

desagradáveis na gestação, acometendo até 90% das gestantes. Desenvolvimento: O melasma é 

uma condição clínica frequente, caracterizada por hipermelanose simétrica de evolução lenta, 

coloração irregular com matizes entre o castanho, cinza e marrom que acomete pacientes de 

todas as raças, ambos os gêneros; ainda que, com maior frequência (90%) no sexo feminino pela 

maior relação com o uso de anticoncepcionais e gravidez. Embora de menor incidência, outros 

fatores implicados na sua etiopatogenia devem ser citados, como influência genética, exposição 

aos raios UV, cosméticos, drogas fototóxicas e anticonvulsivantes. Seu tratamento é um desafio, 

pois não é definitivo para todos os casos de melasma, sendo comuns as recidivas. Os princípios 

que regem a terapia baseiam-se nas seguintes estratégias: fotoproteção / inibição da atividade 

exacerbada dos melanócitos / remoção da melanina existente / dispersão dos grânulos de 

melanina existentes. Desta forma o clareador skinwhiteningcomplex®é um complexo clareador 

eficaz para o tratamento do cloasma gravídico, pois sua fórmula é composta por Extrato de Uva 

Ursi que é rico em ARBUTIN natural, um derivado de hidroquinona estável e não irritante. Esse 

extrato é capaz de provocar a descoloração da melanina já formada e de inibir a formação de 

nova melanina(inibição competitiva da enzima tirosinase); o Biofermentado de Aspergillus que 

quela o íon Cobre, que é essencial para a atividade da tirosina, com isso,provoca inibição da 

enzima e, em consequência, inibe a formação de nova melanina;o Extrato de Grapefruitque é 

rico em ácidos cítrico e málico, promove uma esfoliação suave, ajudando aremover células 

pigmentadas e melhorando o aspecto geral da epiderme;e Extrato de Arrozrico em 

oligossacarídeos, que dão propriedades suavizantes e hidratantes aocomplexo. Discussão e 

Conclusões: A ação clareadora do skinwhiteningcomplex® é efetiva e estudos mostram que sua 

aplicação não apresenta efeitos colaterais na aplicação e utilização de outros despigmentantes. 

Outro ponto a destacar é a realização deste produto durante os meses de verão, em um país 

tropical, época em que métodos mais agressivos como peelings e dermoabrasões são 

contraindicados. Tomando-se as devidas precauções quanto à orientação do uso e o 

fornecimento de um fotoprotetor hipoalergênico combinados ao tratamento, pode-se ter uma 

melhora global dos melasmas de forma efetiva e segura. São necessários estudos futuros para 

avaliação do uso prolongado do skinwhiteningcomplex®,bem como as vantagens da sua 

associação com retinóides e alfahidroxiácidos de modo a ampliar ainda mais a sua eficácia. 

Deste modo, o método usado através do skinwhiteningcomplex®é eficaz no tratamento de 

cloasmas gravídicos. 

  

Palavras-chave: Skin whitening complex, Gestação, Melasma.  
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O SUBDESENVOLVIMENTO COMO AGENTE CAUSADOR DE DOENÇAS 

Ana Beatriz Giles Guimarães 

Danyele Costa de Mello 

Luanna de Ângelis Correia de Sousa 

Valdemir de França Souza 

 

Introdução: A Região Nordeste do Brasil enfrenta, desde tempos remotos, altos índices de 

mortalidade que ocorrem, sobretudo, em tempos de seca devido a sua localização geográfica e 

escassez de chuvas, fato que cria limitações naturais à vida. Inúmeros documentos históricos 

apontam para grandes secas em períodos diferentes da nossa história, nos levando a concluir 

que, apesar de naturalmente dificultar a vida na Região, elas são previsíveis. No entanto, anos 

de atraso desenvolvimentista continuam agravando o problema que tira a vida de muitas pessoas 

ou causam terríveis consequências. Durante muito tempo essas questões foram deixadas de 

lado, até que em 1959 foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) que teria como objetivo principal o crescimento da Região, inserindo, 

consequentemente, medidas para acabar com a mortalidade erradicando, por exemplo, doenças 

provenientes da falta de saneamento básico como Esquistossomose, Leishmaniose e Amebíase. 

Desenvolvimento: Dentre as Regiões brasileiras, o Nordeste está entre as que mais sofrem com 

problemas socioambientais, gerando altos índices de fatores negativos relacionados à saúde. A 

parcela da população mais acometida por esses infortúnios residem nos subúrbios das grandes 

cidades, e em áreas rurais, onde existem maiores prevalências de subdesenvolvimento. Além 

disso, a falta de ampla cobertura do serviço de assistência à saúde, pouca informação e o 

pequeno controle dos recursos naturais, servem como fatores dos altos números de doenças. 

Assim, tem-se como consequência o surgimento de algumas patologias causadas pela falta de 

qualidade de vida dos residentes dessas regiões. As mais impactantes são a Leishmaniose e a 

Dengue, que ocorrem em grande número no Nordeste. A tuberculose também é um exemplo 

com casos notificados, mais de 50 milhões de pessoas infectadas com o bacilo causador da 

enfermidade. Nos últimos anos, o incentivo para o controle desses problemas tem aumentado, 

porém ainda continuam insuficientes para a pesquisa e desenvolvimento de novas profilaxias. 

Nos parece inimaginável pensar no controle de certas doenças, sem considerar a necessidade de 

melhorias  efetiva nas condições básicas de higiene e controle ambiental dos ambientes em que 

elas proliferam. Neste sentido, usamos o caso da SUDENE, como instituição que promoveu um 

curto "sopro" de desenvolvimento no Nordeste do Brasil, para mostrar que nossa saúde pública 

carece, no nosso entender, de ações planejadas que devem, obrigatoriamente, passar por 

investimentos em infraestruturas.  Discussão e Conclusões: A falta de recursos básicos ainda é 

um dos grandes impasses para o desenvolvimento dos países com renda média, como o Brasil, e 

o quadro se agrava mais ainda em Regiões como o Nordeste. Entretanto, a cooperação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste mostra que os índices de mortalidade por 

enfermidades caíram progressivamente após a idealização de infraestrutura e melhoria de 

qualidade de vida da população em geral. A prevenção, tratamento e controle dessas doenças 

são de extrema importância, pois, promovem equilíbrio dinâmico dentro dos padrões esperados 

dos órgãos governamentais responsáveis por suas prevenções. E, por fim, se faz necessário o 

acesso da informação à sociedade. 

Palavras-chave: Subdesenvolvimento, Patologia, Profilaxias. 
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MATERIAIS CLAREADORES  

Amanda da Silva Oliveira 

Juliana Isabel Duarte 

Evanise Nunes Monteiro da Silva 

Kátia Botelho 

Introdução: Ter os dentes brancos e saudáveis em nossa cultura é sinal de higiene e saúde, por 

isso várias pessoas recorrem ao consultório odontológico para restabelecer a cor de seus dentes 

e valorizar a estética. Em razão dessa busca, nosso trabalho teve como objetivo apresentar os 

principais materiais clareadores e suas indicações e contraindicações. Desenvolvimento: A 

satisfação do paciente é muito importante, já que a aparência estética tem influência no convívio 

social, ambiente de trabalho e aspecto social. Constatou-se que o uso de agentes clareadores 

promove alteração na cor dos dentes, sendo o grau de clareamento dependente da técnica 

utilizada e da concentração dos agentes químicos clareadores usados. Assim, sugerem-se 

cuidados especiais por parte do profissional, no que se refere ao diagnóstico, indicação do 

procedimento, técnica e material a serem utilizados. Discussão e Conclusões: O clareamento 

em dentes vitais com o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio mostram-se eficaz, 

obtendo resultados satisfatórios. Os efeitos danosos desses agentes tais como porosidade da 

estrutura dental, sensibilidade e efeitos sobre os materiais restauradores, podem ser minimizados 

na medida em que são seguidas as recomendações de cada técnica. É importante que o 

profissional odontológico saiba o exato momento de interromper o clareamento, uma vez que a 

perda da matriz orgânica do esmalte pode ultrapassar os benefícios do clareamento. 

Palavras-chave: Peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio e clareamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III SEMANA DE PESQUISA DE EXTENSÃO – SEMPEX ISSN 2447-5238 

A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA SOB A ÓTICA DA ENFERMAGEM  

Amanda Rebeca Soares de Lucena 

Amanda Gomes Magalhães  

Thaís Caroline Nunes da Silva  

Valdemir de França Souza 

Introdução: Para a OMS, a violência contra a mulher é um problema de saúde pública, por sua 

dimensão e gravidade das sequelas orgânicas e emocionais que produz. A violência caracteriza-

se como um grave fenômeno social que está em verdadeira amplificação, em todas as suas 

formas e, de modo especial, contra a mulher, ao longo da história e nos dias atuais ganhou 

caráter endêmico, fazendo-se presente em comunidades e países de todo o mundo. Por outro 

lado, entende-se por violência obstétrica qualquer ato exercido por profissionais da saúde no que 

cerne ao corpo e aos processos reprodutivos das mulheres, exprimido através de uma atenção 

desumanizada, abusos de ações intervencionistas, medicalização e a transformação patológica 

dos processos de parturição fisiológicos. A parturição é processo fisiológico, normal, 

necessitando, na maioria das vezes, apenas de apoio, acolhimento, e o mais importante: 

humanização por parte da equipe de saúde. Desenvolvimento: O “simples” parir e nascer 

parecem ser vistos, na concepção de muitos profissionais de saúde, cada vez mais, como algo 

anormal. Neste sentido, observamos uma priorização das técnicas medicalizadas em detrimento 

do estímulo, apoio e atenção à mulher que vivencia essa experiência. Na prática cotidiana as 

enfermeiras são limitadas a realizar apoio e orientação através de cursos para gestantes, 

procurando oferecer medidas de conforto como ambiente calmo, banho e permitindo a presença 

de acompanhantes. A atuação dos enfermeiros, além disso, sofre entraves causados por fatores 

socioculturais e institucionais em que são obrigadas a aceitar o excesso de medicalização nos 

partos, hegemonia médica e falta de autonomia. Quando uma mulher se sente desrespeitada nas 

instituições de saúde durante o atendimento: pré-natal, parto, aborto ou puerpério, dizemos que 

ela passou por uma situação de violência. Tais situações são denominadas de violência 

obstétrica. De acordo com a lei 8.080/1990 é assegurado a mulher o direito de ter um 

acompanhante durante o acolhimento, pré-parto, parto e pós-parto imediato em qualquer 

instituição de saúde, seja ela pública ou privada. No entanto, observamos inúmeras violações a 

esta e outras normas, como: Privar a mulher da presença do acompanhante; submeter a gestante 

a uma aceleração do parto desnecessariamente; prescrever jejum a gestante, etc. Discussão e 

Conclusões: O profissional da Enfermagem colabora por meio de práticas de educação em 

saúde reflexiva e crítica, possibilitando que a seja mulher protagonista das suas escolhas, 

colocando-se ativas nas decisões inerentes a ela. Dessa forma, através das técnicas de 

acolhimento e ações que geram o empoderamento das parturientes, os enfermeiros viabilizam o 

respeito, individualidade e privacidade como condições imprescindíveis, garantindo assim, uma 

assistência integral à mulher durante a gravidez, parto e puerpério. 

Palavras-chave: Enfermagem, Enfermagem Obstétrica, Saúde da Mulher. 
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EFEITOS DA MASSAGEM CLÁSSICA E DA REEDUCAÇÃO POSTURAL EM 

PACIENTE COM LOMBALGIA CRÔNICA – ESTUDO DE CASO  

Amanda Jamille Leoncio do Nascimento 

Carolina Teles da Costa 

João Vitaliano de Carvalho Rocha 

Introdução: A lombalgia é uma dor percebida na região lombar situada entre a última vértebra 

lombar, o sacro e as espinhas ilíacas pósterosuperior. Nos países industrializados ela afeta 70% 

das pessoas em alguma época durante suas vidas. A dor lombar constitui uma causa frequente 

de morbidade e incapacidade, sendo sobrepujada apenas pela cefaleia na escala dos distúrbios 

dolorosos que afetam o ser humano. No entanto, quando do atendimento primário por médicos 

não especialistas, para apenas 15% das lombalgias e lombociatalgias, se encontra uma causa 

específica. Frequentemente, o problema é postural, isto é, causado por uma má posição para 

sentar, se deitar, se abaixar no chão ou carregar algum objeto pesado. O objetivo da presente 

pesquisa foi apresentar a massagem terapêutica como um recurso importante no tratamento das 

lombalgias que, associado às mediadas posturais melhoraram de forma significativa as dores da 

paciente. Desenvolvimento: As sessões de massagem ocorreram no Laboratório de 

Massoterapia da Unidade Facipe-Caxangá. Foi convidada para este experimento, uma jovem 

com 27 anos de idade apresentando hiperlordose, dor em toda região lombar com mais 

intensidade no hemicorpo esquerdo. As sessões, em número de seis tiveram duração de 45 

minutos. Foram utilizadas manobras de pompage para retificação da coluna lombar, posição, na 

qual, permaneceu durante 10 minutos antes de qualquer procedimento. Manobras de 

amassamento, deslizamento e fricção foram aplicadas em todas as direções para promover a 

analgesia e o relaxamento. Discussão e conclusões: O presente estudo investigou os efeitos da 

técnica pompage, correção postural e da massagem aplicada às perturbações dolorosas que 

ocorrem na coluna lombar. A paciente relatou grande satisfação no final das sessões, 

principalmente, porque não precisou tomar medicações, o que já era parte de sua rotina. As 

dores desapareceram totalmente antes do término da massagem. É importante que novas 

pesquisas sejam realizadas sobre esse assunto, de preferência com um grupo bem maior, para 

que se possam obter dados mais conclusivos. 

Palavras-chave: Massagem Clássica, Lombalgia, Reeducação postural. 
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BIOSSEGURANÇA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS 

PACIENTES COM TUBERCULOSE NAS UNIDADES DE SAÚDE  

 

Izabelita Cabral de Melo 

Jôsy de Oliveira Ribeiro 

 

Introdução: Atualmente a tuberculose é uma das cinco doenças prioritárias do Ministério da 

Saúde. É uma das principais enfermidades que acometem a humanidade. O que propicia um 

contato frequente dos profissionais de saúde, principalmente com a equipe de Enfermagem que, 

é três a vinte vezes mais vulnerável a contaminação do bacilo de Koch (BRASIL, 2011). 

Portanto, a biossegurança será enfatizada pelo bem estar da Equipe de Enfermagem da Unidade 

de Saúde, frente à pratica do cuidado do paciente portador da tuberculose, visando ao controle 

nasocomial. É importante à capacitação dos profissionais na aplicação das medidas de 

prevenção e controle dos riscos biológicos e as medidas de biossegurança relacionadas à ação 

ocupacional dos enfermeiros. Desenvolvimento: A categoria trabalhista mais vulnerável à 

infecção e a adoecer pelo bacilo Koch é a equipe de enfermagem, a que pode ocorrer no 

momento da assistência, na coleta de escarros ou no tratamento diretamente observado. Porem à 

redução à exposição depende das medidas institucionais quanto à percepção preventiva Equipe 

de Enfermagem, seja em razão dos riscos a que estão expostos, seja na adesão de Equipamentos 

de Proteção Individual. Antes de o profissional ser admitido a empresa deve oferecer em caráter 

obrigatório, os exames adimensionais e, anualmente, um exame periódico deve ser feito com o 

intuito de proporcionar qualidade de vida ao trabalhador e diagnosticar precocemente a doença 

e, se necessário a pesquisa de bacilo BAAR em escarro  e teste cutâneo (PPD) (BRASIL, 2001). 

Quando o enfermeiro é suspeito de ter contraído tuberculose, deve ser realizado a baciloscopia, 

cultura e radiografia do tórax a fim de confirmação ou exclusão do diagnostico de TB. A 

enfermagem, além de zelar pela saúde do profissional, deve zelar pela saúde dos pacientes, 

orientando e ensinando como se deve usar a máscara cirúrgica ao falar, tossir e espirrar, com o 

intuito de proteger outros pacientes, familiares e pessoas do meio que convive. Discussão e 

Conclusões: Existe distribuição de responsabilidade nos diversos níveis, tanto para a instituição 

de Saúde, quanto pelo profissional de saúde, carecendo-se que os fatores elencados sejam 

cobertos e fiscalizados eficazmente pelos profissionais envolvidos em particular o Enfermeiro, a 

quem cabe fazer – se valer das medidas de Biossegurança em tuberculose pulmonar no ambiente 

hospitalar. A prevenção, ora aludida, significa gerenciar os riscos ocupacionais e existentes para 

garantir resultados que contribuam para amenizar os riscos da tuberculose ocupacional na 

Equipe de Enfermagem na busca por melhores condições ambientais e qualidade de vida. A 

formação do profissional de saúde, em particular o enfermeiro, responsável pela sua equipe de 

trabalho, deverá ser voltada com mais abrangência para as normas da Biossegurança, se 

utilizando de medidas preventivas para evitar a proliferação no ambiente hospitalar em relação à 

tuberculose, tendo como foco a qualidade de vida de todos que estejam envolvidos no 

tratamento da doença. Os funcionários principalmente deverão estar munidos de todo 

equipamento de segurança, para evitar a sua contaminação biológica e consequente transmissão.  

 

Palavras-Chave: Doenças ocupacionais, Tuberculose Pulmonar Bacilífera, Biossegurança.  



 

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

O TABAGISMO EM QUESTÃO: A VISÃO DOS ALUNOS DO CURSO DE 

RADIOLOGIA DA FACIPE  

Sandrielle Maria da Silva 

Carolina Neves Barros Maciel Freire 

Dayana Kelly Dantas 

Fernando Castim Pimentel 

Introdução: O tabaco é uma substância psicoativa, isto é, produz a sensação de prazer, o que 

pode induzir ao abuso e à dependência.  O fumo de cigarros aumenta o risco de mortalidade por 

câncer, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e doenças respiratórias crônicas, além de 

afetar o ambiente e a ecologia oral, os tecidos gengivais e a sua vascularização, a resposta 

inflamatória e imunológica, a homeostasia e o potencial cicatricial do tecido conjuntivo 

gengival. A farmacoterapia é cada vez mais estudada e vista como uma opção eficaz para 

auxiliar na cessação do tabagismo. Com o desenvolvimento das intervenções terapêuticas e sua 

avaliação por ensaios clínicos, dispõe-se de recursos eficazes para tratar o tabagismo: a 

dependência química é tratada pela terapia de reposição da nicotina ou por bloqueadores de 

receptores nicotínicos, e inibidores da receptação de mediadores bioquímicos; a dependência 

psicológica é tratada pelo tratamento cognitivo e comportamental. Desenvolvimento: trata-se de 

um estudo de caso, de caráter descritivo, que teve como objetivo identificar o conhecimento dos 

alunos do curso de radiologia da Faculdade Integrada de Pernambuco em relação ao tabagismo. 

Foi aplicado um questionário com 25 alunos do 4° período  do curso de Radiologia da FACIPE, 

após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. O instrumento 

continha 29 questões de múltipla escolha, direcionadas aos fumantes e também aos não 

fumantes sobre aspectos como o conhecimento dos males do tabagismo, convívio com 

fumantes, possíveis tratamentos, dentre outros. Posteriormente à sua aplicação, os questionários 

foram digitados e analisados utilizando-se o Programa Epi Info versão 3.5.2, tendo do software 

Microsoft Excel (Windows). Discussão e Conclusões: a frequência de fumantes observada foi 

de 20%. Dentre os fumantes, a maior parte iniciou entre os 19 e 24 anos de idade, tem interesse 

em parar de fumar, mas se sentem dependentes. De todos que responderam ao questionário (25), 

pode-se constatar que 60% convivem com fumantes, 76% acham que pais fumantes podem 

influenciar os filhos e 92% sabem que o cigarro é o principal causador do câncer de boca. O 

tratamento mais conhecido pelos entrevistados é o adesivo de nicotina (48%) e o chiclete de 

nicotina (36%). O tabagismo é considerado o tipo de câncer mais letal para homens e mulheres 

fumantes.  É preciso que os profissionais de saúde trabalhem para a redução do tabagismo, 

informando e dando o exemplo aos demais indivíduos na conscientização dos males do 

tabagismo. É de suma importância que debates e pesquisas sobre tabagismo ou outras drogas 

nocivas sejam incluídas na grande curricular dos cursos de saúde. 

Palavras-chave: Saúde bucal, Hábito de Fumar, Abandono do Uso de Tabaco, Câncer Bucal, 

Etiologia.  
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INVOLUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA  

Ana Carolina dos Santos Souza 

César Renan de Oliveira Silva 

Luiz Henrique Barbosa Aranha da Silva 

Edgard Leonardo Nery de Meira Lima 

Introdução: Este resumo tem por objetivo definir e exemplificar como funciona o processo de 

desindustrialização Brasileira. O conceito clássico, a respeito da desindustrialização segundo 

Rowthorn e Ramaswany (1999), é definido como sendo uma redução persistente da participação 

do emprego industrial no emprego total de um país ou região. Em contrapartida Tregenna 

(2009), redefiniu de forma mais ampla o conceito "clássico" de desindustrialização como sendo 

uma situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se 

reduzem como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente. A principal observação 

realizada é que numa determinada localidade, mesmo com sua produção industrial paralisada ou 

em queda, não significa o processo exemplificado acima. Os principais fatores de 

desindustrialização. Desenvolvimento: A desindustrialização é causada pela diminuição de 

oportunidades no mercado de trabalho nas indústrias em um país, desta forma, os países 

desenvolvidos passaram por este processo a partir de 1970, enquanto a América latina somente 

20 anos depois. Fatores como, terceirização de mão de obra, ampla abertura comercial, taxa de 

juros elevada, alterações nos preços relativos e mudanças metodológicas nas contas nacionais 

brasileiras justificam o atual processo de desindustrialização. Em comparação, em meados da 

década de 80, a indústria brasileira detinha uma participação no PIB da ordem de 33%, 

enquanto atualmente observamos uma queda alarmante, chegando a cerca de 16% do PIB 

nacional. Esses dados demostram a involução da nossa indústria, perdendo espaço no mercado 

mundial, apresentando um déficit de 65 Bilhões de dólares, nos últimos anos, alcançando os 

limites de exportações em produtos manufaturados, de 59% para 40% da produção nacional. Os 

indícios deste processo, são os resultados comerciais que tornam as importações maiores que as 

exportações, já desencadeiam a desindustrialização, que é provocado, devido à abertura 

comercial mundial, valorizando o câmbio com alta taxa de juros, este modelo, chamado voo da 

galinha,  continuou sendo adotado até 2010 no Brasil. Discussão e Conclusões: Percebemos 

que, o processo de desindustrialização, pode ser evitado com algumas alternativas, por exemplo, 

tentar manter o câmbio competitivo, pois a moeda supervalorizada favorece a importação, 

deixando os produtos nacionais estagnados, para isto é necessário a fiscalização e cobrança de 

empresários, especialistas econômicos e as entidades relacionadas à indústria, nas politicas 

cambiais adotadas pelo governo, contribuindo desata forma a valorização do real. Medidas 

protecionistas são válidas para a diminuição da desindustrialização, estabelecidas por um 

período determinado e seguindo os padrões que são definidos pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Estas medidas são primordiais para o crescimento do país, sendo de grande 

importância o desenvolvimento das indústrias, devendo, para conseguir espaço no mercado 

interno, findando desenvolvimento e geração de emprego. 

 

Palavras-Chave: Brasil, Comércio, Desindustrialização.  
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O BRASIL ENFRENTA UM PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO?  

 

Inez Cristina Francisco 

Vitória Karoline de Araújo Andrade Rodrigues 

  

Introdução: Num mundo cada vez mais integrado, o papel da economia torna-se preponderante 

quando o assunto é a realização de investimentos privados em qualquer país, em outras palavras, 

as políticas macro e microeconômicas afetam grandemente o movimento de industrialização dos 

países, tanto para a atração de investimentos quanto para a ativação do processo de 

desindustrialização, bem como condições internas e externas podem afetar servindo de 

catalisadores ou obstáculos ao desenvolvimento industrial. Diante disso, este resumo, num 

primeiro momento abordará a definição do termo “desindustrialização” a fim de promover um 

melhor entendimento sobre esse tema; em seguida será discutido se o Brasil está vivenciando 

um período de estagnação no setor industrial ou enfrenta um processo de desindustrialização, 

sendo apresentadas as possíveis causas da ocorrência desse fenômeno no país. 

Desenvolvimento: A expressão “Desindustrialização” não possui um conceito único e 

consagrado, entretanto, autores como Rowthorn e Ramaswany (1999) defendem que tal 

processo consiste numa retração insistente da participação do emprego industrial no índice de 

emprego total de um país ou região, e Gabriel Squeff, (2013) defende que esse fenômeno 

consiste, também, na perda de participação das indústrias no Produto Interno Bruto (PIB) do 

país. Entretanto, para autores como Chenery, Sherman e Moshe (1986) a desindustrialização 

advém da interação entre demanda e oferta, onde a demanda sofre alterações em função da Lei 

de Engel. O termo desindustrialização pode representar para alguns autores, uma desaceleração 

relacionada a crise financeira internacional, para outros, o país passa por um período de 

estagnação com risco da primarização da pauta de exportações. Gabriel Squeff e Belluzzo 

(2013) defendem que desde 1931 até a década de 1980 o Brasil viveu um período de grande 

desenvolvimento industrial, mas a partir da década de 1990, embora ainda mantivesse os níveis 

de emprego, começou a perder o fôlego na composição do PIB brasileiro. Bresser-Pereira 

(2012) aponta que “O Brasil vem se desindustrializando prematuramente desde 1980, primeiro, 

devido à crise da dívida externa e à alta inflação; depois, a partir de 1990, com a abertura 

comercial e financeira.” Discussão e Conclusões: Em face dos dados obtidos pode-se verificar 

uma forte inclinação da economia brasileira para o processo de desindustrialização precoce, pois 

é verdade que ainda não foi atingido equilíbrio entre demanda e renda per capita, todavia, 

verifica-se a redução da participação da indústria brasileira no mercado internacional.  

Palavras-Chave: Economia, Indústria, Desindustrialização. 
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COMO O MARKETING VERDE CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO POSITIVA DA 

MARCA DE UMA EMPRESA  

Aline Gomes Santana 

Rita Patrícia Almeida de Oliveira 

 

Introdução: A rapidez com que as informações são propagadas e a facilidade de acesso as 

mesmas, permite ao homem assumir uma conduta mais responsável, consciente de seu papel 

social o indivíduo passa a exigir uma nova postura das organizações que se veem obrigadas a 

adquirir um comportamento responsável.Para adaptar-se as necessidades de seus clientes as 

organizações trabalham na atualização das suas ferramentas de marketing, visto que estas 

devem mais do que vender um produto, propagar a imagem positiva da empresa, compreender o 

cliente a fim de fidelizá-lo. O marketing visa identificar e satisfazer as necessidades do cliente. 

Para atender a este consumidor consciente de sua responsabilidade socioambiental, as 

organizações recorrem ao marketing verde. Desenvolvimento: Muitas organizações viam no 

passado, até meados da década de 80 segundo alguns estudiosos como Souza, o cuidado com o 

meio ambiente como uma obrigatoriedade. Mas, com o surgimento de movimentos sociais 

voltados a uma cultura de responsabilidade socioambiental as empresas passaram a perceber a 

conduta consciente como uma forma de atrair a atenção destes grupos e do público geral. Para 

atingir a visão dos consumidores as instituições comerciais iniciaram um processo de 

reformulação de suas estratégias de marketing, direcionando o uso das mesmas com o intuito de 

que sua preocupação e principalmente suas atitudes de proteção e respeito ao meio ambiente 

fossem expostas de forma natural, mas com visibilidade suficiente para atingir o consumidor, o 

marketing verde surge então como a ferramenta eficiente para se atingir tais objetivos. A 

crescente preocupação com o meio ambiente torna o marketing verde elemento essencial para 

contribuir com a propaganda positiva da marca de uma empresa e principalmente, fortalecer a 

relação entre empresa e cliente. O marketing verde ou marketing ecológico, segundo Baroto 

(2007), consiste na prática de todas as ferramentas do marketing, porém incorporando as 

preocupação ambiental que contribui com a conscientização da preservação do meio ambiente. 

Partindo desta perspectiva, é extremamente útil e importante utilizar esta ferramenta para 

propagação e manutenção de uma imagem positiva da marca para o público consumidor. O 

marketing verde trabalha na propagação das informações que possibilitam ao público perceber a 

postura responsável da marca, conquistando cliente e por consequência atender as demandas da 

empresa no quesito lucratividade. Discussão e Conclusões: O marketing verde exige uma 

mudança significativa na cultura de uma empresa, pois não basta apenas dizer que pratica ações 

de conduta consciente sem de fato executá-las. A organização deve manter seu foco em 

convencer o público quanto as suas preocupações socioambientais, orientando-os sobre a 

importância do cuidado com o meio ambiente, visando aumentar a empatia dos clientes, para 

isto ela deve assumir o compromisso de desenvolver uma conduta consciente e praticar as ações 

que protejam o meio ambiente visando principalmente, a satisfação do cliente e por 

consequência o aumento da comercialização de seus produtos e serviços, gerando mais lucros. 

Podemos perceber que o marketing verde além de beneficiar a instituição ao elevar seus lucros e 

o cliente ao atender seus interesses, contribuindo principalmente, para a prevenção do meio 

ambiente ao assumir uma conduta consciente reduzindo os impactos ambientais. 
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UMA ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA  

Samille Carinne da Silva Sena 

Sara Luana Sátiro Cavalcanti 

Rita Patrícia Almeida de Oliveira 

Introdução: O estágio é uma oportunidade que o acadêmico tem para aprofundar 

conhecimentos e as habilidades nas suas áreas de interesse, este processo permite ao aluno 

colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula. É por meio do estágio que se 

identifica novas e variadas estratégias, desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, 

solucionar problemas, estimular o raciocínio, o estimulo crítico e a liberdade do uso da 

criatividade. Porém, diante desse processo de aprendizagem o estagiário pode encontrar fatores 

que possam desestimulá-lo. O assédio moral é a exposição que o trabalhador, seja ele fixo ou 

provisório, passa ao ser constrangido no local de trabalho, abalando sua confiança e autoestima, 

e desmoralizando-o junto aos seus colegas de trabalho. O desvio de função é um exemplo bem 

claro de assédio moral que acontece em grande parte das organizações, pelo fato do estagiário 

não possuir vínculo empregatício e ser conivente com essa situação por receio de perder o 

estágio. Desenvolvimento: O estágio acabou tornando-se algo essencial na vida acadêmica do 

estudante, pois é sua primeira experiência com o mercado de trabalho da área que escolheu para 

ser sua profissão. Estudantes de períodos iniciantes geralmente não conseguem encontrar um 

estágio, pois sua formação ainda é insuficiente para alguns trabalhos na área. Porém ao chegar a 

um certo período – geralmente, metade do curso – existem muitas vagas que preferem optar por 

estagiários com algum histórico profissional, mesmo que a lei vigente não exija isto. Apesar de 

o tema assédio moral ser muito abordado principalmente nos dias de hoje, este não é um 

problema recente. Esse tipo de violência acontece principalmente no âmbito organizacional 

onde há maior distinção de hierarquias e cadeias de comando, o que é fator principalmente, 

porém não determinante. Discussão e Conclusões: Ao concluirmos este resumo podemos notar 

que existem várias razões pelas quais algo acontece, e no mercado de trabalho isso não é 

diferente. Muitas vezes não é pela falta de informação ou pelo desconhecimento das mesmas 

que o estagiário se permite passar por algumas práticas de assédio moral. 
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OS FATORES QUE INFLUENCIAM NA EVASÃO DOS ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO NOS PRIMEIROS SEMESTRES DO CURSO DE DIREITO  

 

Daivid Jorge de Melo Pessoa 

 

Luan Pedro Teixeira de Araujo 

 

Introdução: O presente trabalho teve como objetivo identificar quais as causas da evasão do 

curso de Direito e como ela afeta as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. A evasão 

escolar é algo que existe há muito tempo, e preocupa a todos que trabalham com educação. 

Ultimamente esse índice vem crescendo e gerando preocupação as IES privadas, pois as evasões 

prejudicam os seus rendimentos.Diante disso, tornou-se necessário saber quais os motivos 

dessas evasões, e quais as maneiras que possam minimizar e combater esses fatores. 

Desenvolvimento: O ensino superior é seletivo e opcional, quem escolhe cursar uma graduação 

está pensando em uma carreira profissional bem sucedida. Nos últimos anos o governo tem 

facilitado o ingresso do estudante a uma graduação, através de políticas de inclusão social, onde 

são oferecidas bolsas de estudo como, por exemplo, o PROUNI (Programa Universidade para 

Todos); e financiamentos, como o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Entre outros que 

as próprias IES promovem. Esse ingresso beneficia a todos de um modo geral, tanto para o 

ingressante, quanto para a sociedade que aumenta seu índice de pessoas que possuem nível 

superior. “A Educação Superior figura-se como meio potencial para o desenvolvimento pessoal 

e, por conseguinte, social. Nesse sentido, o acesso à Educação e a qualidade da mesma devem 

ser primadas nos planos de políticas governamentais.” (SANTOS; GIRAFFA; PUCRS, 2013). 

Nos últimos anos, segundo o site O Globo, o numero de pessoas que concluem o Ensino 

Superior vem caindo, e esse fato vem devido a um fator em especial, a Evasão no Ensino 

Superior. Quanto mais alunos evadem, menos alunos sobram na sala de aula. E quanto menos 

estudantes, o resultado disso é menos formandos.  A evasão ocorre quando há um cancelamento, 

um abandono, ou por meio de trancamento do curso. Nessa pesquisa, só foi avaliado os alunos 

que cancelaram o curso, porque há a certeza que o aluno não irá mais voltar a IES. Segundo o 

pesquisador do Instituto Lobo para o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da 

Tecnologia, Oscar Hipólito, um estudante custa para uma IES privada em média R$ 9 mil ao 

ano. Quando o aluno evade, a IES privada não deixa só de arrecadar dinheiro de sua 

mensalidade, mas de pagar manutenção de equipamentos; salário de professores e funcionários; 

melhorias da infraestrutura e do ensino; etc. existem inúmeros fatores que podem motivar a 

evasão, e que essa evasão reflete no numero de graduandos no futuro, e que gera impactos na 

própria sociedade. Discussão e conclusões: De acordo com o resultado da pesquisa elaborada, 

foi observado que o estudante, se vendo diante de uma realidade nova de estudar e trabalhar, 

tendo que atender fatores, tais como, tempo para a família, viagens a trabalho, e até mesmo 

tempo para seu próprio descanso, não consegue dar conta de tudo, e opta por se desfazer de uma 

dessas obrigações, e então, escolhe a faculdade. Claudius Ceccon reforça que “O trabalho 

prejudica o rendimento escolar e o aluno acaba de reprovação em reprovação abandonando a 

escola” (CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1989, p. 39).  
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A EVOLUÇÃO DO PAPEL FEMININO NOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS: 

ANÁLISE DA IDADE MÉDIA À IDADE CONTEMPORÂNEA  

Maria Carolina Almeida 

 

Introdução: Este trabalho trata da análise do papel social desenvolvido pela mulher ao correr 

dos séculos, traçando um paralelo com a evolução da função dela dentro do cenário dos 

movimentos artísticos. Partindo do conceito de arte, é possível perceber que para passar por um 

processo criativo a única condição é ser um animal racional, nada além. Portanto, 

biologicamente, homens e mulheres têm a mesma capacidade de produção artística. Portanto é 

possível entender que homem e mulher devem sim exercer papeis distintos dos que lhe foram 

designados socialmente. Desenvolvimento: Arte é o nome de origem latina, derivado de técnica 

ou habilidade, pode ser a atividade humana ligada a manifestações de cunho estético e 

comunicativo, que se dão por meio de uma grande variedade de linguagens. Gênero é a forma 

de organizar a sociedade a partir da diferenciação de papéis, atributos, valores, deveres e 

obrigações entre os seus. Já as desigualdades são conceituadas como, quando dentro de uma 

mesma sociedade as pessoas possuem direitos diferenciados. As desigualdades são produtos 

culturais e não naturais. A princípio, o único papel que a mulher desempenhava dentro das artes 

plásticas era o de musa, não o de artista. Não lhe era oferecido o papel criativo. O processo de 

emancipação feminina dentro de movimentos artísticos tem início a partir da criação dos 

primeiros Estados Laicos e do distanciamento entre Igreja e Estado em outros. Durante o século 

XIV, Camille Claudel dá o primeiro passo para a emancipação feminina, dando abertura para 

que outras mulheres pudessem, através de seu exemplo, tentar a emancipação através da arte. 

No modernismo é possível notar mais destaque entre o feminino, no Brasil Anita Malfatti e 

Tarsila do Amaral desconstroem estéticas e paradigmas sociais, rompendo padrões e 

emancipando-se através da arte. No México, Frida Khalo, começa a pintar como um passatempo 

e encontra na pintura um meio de sobreviver a sérios traumas no corpo e a um relacionamento 

seriamente perturbado. Discussão e conclusões: Atualmente foi constituída na sociedade uma 

exclusão simbólica, ou seja, a exclusão se dá de forma tão sutil que, na maioria das vezes, o 

indivíduo que é marginalizado não percebe que foi posto à margem. Por milhares de anos foi 

negado à mulher o direito de ser o que queria durante esses mesmos anos lhe foi negado 

também não só o espaço na sociedade, mas no meio artístico, sendo essa que tentava ingressar 

neste meio uma transgressora da moral e dos bons costumes. Nada competia ao feminino, a não 

ser somente papel social de submissão ao masculino que lhe era designado. No Direito 

Internacional, somente no ano de 1979, foi assinado a Convenção Sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mulher, ou seja, a ideia de igualdade só começa a ser 

entendida na sociedade em meados de século XX. Já no ponto de vista legal, hoje, no País, é 

assegurado a todo ser humana a liberdade e a dignidade, sendo estes princípios as principais 

justificativas na busca por um cenário de igualdade entre homens e mulheres.  

Palavras-Chave: Arte, Igualdade, Direitos Humanos. 
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UMA ANÁLISE SOBRE: A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

NUMA ACADEMIA DE GINÁSTICA NO BAIRRO DO RECIFE 
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Rita Patrícia Almeida de Oliveira 

 

Introdução: Uma organização ao elaborar um planejamento estratégico pode encontrar algumas 

dificuldades, como de comunicação, a resistência às mudanças, a falta de comprometimento 

gerencial e a falta de cooperação entre as equipes, todos esses fatores estão ligados ao processo 

de implementação, essas dificuldades vêm mostrar que o plano de ação tem que está muito bem 

estruturado para que não haja falhas. De acordo com Oliveira (2011) o Planejamento Estratégico 

consiste em estabelecer a melhor decisão a ser seguida pela empresa para o alcance de suas 

metas e objetivos, tendo que está aliado a missão, visão e valores sendo de responsabilidade dos 

níveis mais altos da empresa. É um processo continuo e um exercício mental que é executado 

pela organização, esse processo decisório vem estabelecer os meios a serem seguidos para 

tornar realidade os objetivos futuros estabelecidos pela empresa. Segundo Chiavenato (2009) 

são indiscutíveis as vantagens do planejamento estratégico que traz em si inúmeros benefícios 

dentro da organização, se executado de maneira adequada, dentre eles a organização para o 

futuro e para os objetivos de longo prazo sabendo que há necessidade de se preparar para 

tomada de decisões. Em vista disso esse planejamento não pode operar isolado, mas sim aliado 

aos planos táticos e operacionais. Todo planejamento estratégico deve ter uma orientação futura 

do processo de planejamento e um belo plano estratégico escrito e detalhado, por isso a 

orientação nas etapas é essencial para execução do mesmo. Se as etapas não forem seguidas a 

estratégia irá apresentar falhas na implantação. Desenvolvimento: Planejamento Estratégico é 

um processo administrativo que tem por objetivo desenvolver um plano de ação para que as 

metas da organização sejam alcançadas. Para Barbosa e Brondani (2005), planejar significa 

formular tanto os objetivos quanto as ações alternativas, a fim de escolher a melhor ação. 

Também diz respeito a processos futuros de decisões presentes, pois é um processo de decisões 

mútuas e independentes que visam alcançar objetivos anteriormente estabelecidos. Discussão e 

Conclusões: Ao término desse estudo podemos perceber que respondendo ao nosso problema 

de pesquisa foram elencadas algumas falhas no planejamento estratégico, foi observada a falta 

de consenso entre os gestores, o foco não estava no estratégico, mas no operacional, havia falta 

de tempo para a realização de ações do planejamento estratégico, a existência de distorções 

entre o que havia sido planejado e o que foi executado, além de inexistência de cobrança para 

execução do planejamento estratégico. Para o planejamento estratégico ser bem planejado e 

estruturado são realizadas avaliações frequentes para verificar o que foi planejado, e se está 

realmente sendo executado de forma eficaz e nos prazos estabelecidos, existindo 

comprometimento de todos envolvidos no processo.   
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INVOLUÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA  

Ana Carolina dos Santos Souza 

César Renan de Oliveira Silva 

Luiz Henrique Barbosa Aranha da Silva 

Edgard Leonardo Nery de Meira Lima 

Introdução: Este resumo tem por objetivo definir e exemplificar como funciona o processo de 

desindustrialização Brasileira. O conceito clássico, a respeito da desindustrialização segundo 

Rowthorn e Ramaswany (1999), é definido como sendo uma redução persistente da participação 

do emprego industrial no emprego total de um país ou região. Em contrapartida Tregenna 

(2009), redefiniu de forma mais ampla o conceito "clássico" de desindustrialização como sendo 

uma situação na qual tanto o emprego industrial como o valor adicionado da indústria se 

reduzem como proporção do emprego total e do PIB, respectivamente. A principal observação 

realizada é que numa determinada localidade, mesmo com sua produção industrial paralisada ou 

em queda, não significa o processo exemplificado acima. Os principais fatores de 

desindustrialização. Desenvolvimento: A desindustrialização é causada pela diminuição de 

oportunidades no mercado de trabalho nas indústrias em um país, desta forma, os países 

desenvolvidos passaram por este processo a partir de 1970, enquanto a América latina somente 

20 anos depois. Fatores como, terceirização de mão de obra, ampla abertura comercial, taxa de 

juros elevada, alterações nos preços relativos e mudanças metodológicas nas contas nacionais 

brasileiras justificam o atual processo de desindustrialização. Em comparação, em meados da 

década de 80, a indústria brasileira detinha uma participação no PIB da ordem de 33%, 

enquanto atualmente observamos uma queda alarmante, chegando a cerca de 16% do PIB 

nacional. Esses dados demostram a involução da nossa indústria, perdendo espaço no mercado 

mundial, apresentando um déficit de 65 Bilhões de dólares, nos últimos anos, alcançando os 

limites de exportações em produtos manufaturados, de 59% para 40% da produção nacional. Os 

indícios deste processo, são os resultados comerciais que tornam as importações maiores que as 

exportações, já desencadeiam a desindustrialização, que é provocado, devido à abertura 

comercial mundial, valorizando o câmbio com alta taxa de juros, este modelo, chamado voo da 

galinha,  continuou sendo adotado até 2010 no Brasil. Discussão e Conclusões: Percebemos 

que, o processo de desindustrialização, pode ser evitado com algumas alternativas, por exemplo, 

tentar manter o câmbio competitivo, pois a moeda supervalorizada favorece a importação, 

deixando os produtos nacionais estagnados, para isto é necessário a fiscalização e cobrança de 

empresários, especialistas econômicos e as entidades relacionadas à indústria, nas politicas 

cambiais adotadas pelo governo, contribuindo desata forma a valorização do real. Medidas 

protecionistas são válidas para a diminuição da desindustrialização, estabelecidas por um 

período determinado e seguindo os padrões que são definidos pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Estas medidas são primordiais para o crescimento do país, sendo de grande 

importância o desenvolvimento das indústrias, devendo, para conseguir espaço no mercado 

interno, findando desenvolvimento e geração de emprego. 
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O BRASIL ENFRENTA UM PROCESSO DE DESINDUSTRIALIZAÇÃO?  
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Introdução: Num mundo cada vez mais integrado, o papel da economia torna-se preponderante 

quando o assunto é a realização de investimentos privados em qualquer país, em outras palavras, 

as políticas macro e microeconômicas afetam grandemente o movimento de industrialização dos 

países, tanto para a atração de investimentos quanto para a ativação do processo de 

desindustrialização, bem como condições internas e externas podem afetar servindo de 

catalisadores ou obstáculos ao desenvolvimento industrial. Diante disso, este resumo, num 

primeiro momento abordará a definição do termo “desindustrialização” a fim de promover um 

melhor entendimento sobre esse tema; em seguida será discutido se o Brasil está vivenciando 

um período de estagnação no setor industrial ou enfrenta um processo de desindustrialização, 

sendo apresentadas as possíveis causas da ocorrência desse fenômeno no país. 

Desenvolvimento: A expressão “Desindustrialização” não possui um conceito único e 

consagrado, entretanto, autores como Rowthorn e Ramaswany (1999) defendem que tal 

processo consiste numa retração insistente da participação do emprego industrial no índice de 

emprego total de um país ou região, e Gabriel Squeff, (2013) defende que esse fenômeno 

consiste, também, na perda de participação das indústrias no Produto Interno Bruto (PIB) do 

país. Entretanto, para autores como Chenery, Sherman e Moshe (1986) a desindustrialização 

advém da interação entre demanda e oferta, onde a demanda sofre alterações em função da Lei 

de Engel. O termo desindustrialização pode representar para alguns autores, uma desaceleração 

relacionada a crise financeira internacional, para outros, o país passa por um período de 

estagnação com risco da primarização da pauta de exportações. Gabriel Squeff e Belluzzo 

(2013) defendem que desde 1931 até a década de 1980 o Brasil viveu um período de grande 

desenvolvimento industrial, mas a partir da década de 1990, embora ainda mantivesse os níveis 

de emprego, começou a perder o fôlego na composição do PIB brasileiro. Bresser-Pereira 

(2012) aponta que “O Brasil vem se desindustrializando prematuramente desde 1980, primeiro, 

devido à crise da dívida externa e à alta inflação; depois, a partir de 1990, com a abertura 

comercial e financeira.” Discussão e Conclusões: Em face dos dados obtidos pode-se verificar 

uma forte inclinação da economia brasileira para o processo de desindustrialização precoce, pois 

é verdade que ainda não foi atingido equilíbrio entre demanda e renda per capita, todavia, 

verifica-se a redução da participação da indústria brasileira no mercado internacional.  
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COMO O MARKETING VERDE CONTRIBUI PARA A PROPAGAÇÃO POSITIVA DA 

MARCA DE UMA EMPRESA  
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Introdução: A rapidez com que as informações são propagadas e a facilidade de acesso as 

mesmas, permite ao homem assumir uma conduta mais responsável, consciente de seu papel 

social o indivíduo passa a exigir uma nova postura das organizações que se veem obrigadas a 

adquirir um comportamento responsável.Para adaptar-se as necessidades de seus clientes as 

organizações trabalham na atualização das suas ferramentas de marketing, visto que estas 

devem mais do que vender um produto, propagar a imagem positiva da empresa, compreender o 

cliente a fim de fidelizá-lo. O marketing visa identificar e satisfazer as necessidades do cliente. 

Para atender a este consumidor consciente de sua responsabilidade socioambiental, as 

organizações recorrem ao marketing verde. Desenvolvimento: Muitas organizações viam no 

passado, até meados da década de 80 segundo alguns estudiosos como Souza, o cuidado com o 

meio ambiente como uma obrigatoriedade. Mas, com o surgimento de movimentos sociais 

voltados a uma cultura de responsabilidade socioambiental as empresas passaram a perceber a 

conduta consciente como uma forma de atrair a atenção destes grupos e do público geral. Para 

atingir a visão dos consumidores as instituições comerciais iniciaram um processo de 

reformulação de suas estratégias de marketing, direcionando o uso das mesmas com o intuito de 

que sua preocupação e principalmente suas atitudes de proteção e respeito ao meio ambiente 

fossem expostas de forma natural, mas com visibilidade suficiente para atingir o consumidor, o 

marketing verde surge então como a ferramenta eficiente para se atingir tais objetivos. A 

crescente preocupação com o meio ambiente torna o marketing verde elemento essencial para 

contribuir com a propaganda positiva da marca de uma empresa e principalmente, fortalecer a 

relação entre empresa e cliente. O marketing verde ou marketing ecológico segundo Baroto 

(2007), consiste na prática de todas as ferramentas do marketing, porém incorporando as 

preocupação ambiental que contribui com a conscientização da preservação do meio ambiente. 

Partindo desta perspectiva, é extremamente útil e importante utilizar esta ferramenta para 

propagação e manutenção de uma imagem positiva da marca para o público consumidor. O 

marketing verde trabalha na propagação das informações que possibilitam ao público perceber a 

postura responsável da marca, conquistando cliente e por consequência atender as demandas da 

empresa no quesito lucratividade. Discussão e Conclusões: O marketing verde exige uma 

mudança significativa na cultura de uma empresa, pois não basta apenas dizer que pratica ações 

de conduta consciente sem de fato executá-las. A organização deve manter seu foco em 

convencer o público quanto as suas preocupações socioambientais, orientando-os sobre a 

importância do cuidado com o meio ambiente, visando aumentar a empatia dos clientes, para 

isto ela deve assumir o compromisso de desenvolver uma conduta consciente e praticar as ações 

que protejam o meio ambiente visando principalmente, a satisfação do cliente e por 

consequência o aumento da comercialização de seus produtos e serviços, gerando mais lucros. 

Podemos perceber que o marketing verde além de beneficiar a instituição ao elevar seus lucros e 

o cliente ao atender seus interesses, contribuindo principalmente, para a prevenção do meio 

ambiente ao assumir uma conduta consciente reduzindo os impactos ambientais. 
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UMA ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO NA EMPRESA  

Samille Carinne da Silva Sena 

Sara Luana Sátiro Cavalcanti 

Rita Patrícia Almeida de Oliveira 

Introdução: O estágio é uma oportunidade que o acadêmico tem para aprofundar 

conhecimentos e as habilidades nas suas áreas de interesse, este processo permite ao aluno 

colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula. É por meio do estágio que se 

identifica novas e variadas estratégias, desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, 

solucionar problemas, estimular o raciocínio, o estimulo crítico e a liberdade do uso da 

criatividade. Porém, diante desse processo de aprendizagem o estagiário pode encontrar fatores 

que possam desestimulá-lo.O assédio moral é a exposição que o trabalhador, seja ele fixo ou 

provisório, passa ao ser constrangido no local de trabalho, abalando sua confiança e autoestima, 

e desmoralizando-o junto aos seus colegas de trabalho.O desvio de função é um exemplo bem 

claro de assédio moral que acontece em grande parte das organizações, pelo fato do estagiário 

não possuir vínculo empregatício e ser conivente com essa situação por receio de perder o 

estágio. Desenvolvimento: O estágio acabou tornando-se algo essencial na vida acadêmica do 

estudante, pois é sua primeira experiência com o mercado de trabalho da área que escolheu para 

ser sua profissão. Estudantes de períodos iniciantes geralmente não conseguem encontrar um 

estágio, pois sua formação ainda é insuficiente para alguns trabalhos na área. Porém ao chegar a 

certo período – geralmente, metade do curso – existem muitas vagas que preferem optar por 

estagiários com algum histórico profissional, mesmo que a lei vigente não exija isto. Apesar de 

o tema assédio moral ser muito abordado principalmente nos dias de hoje, este não é um 

problema recente. Esse tipo de violência acontece principalmente no âmbito organizacional 

onde há maior distinção de hierarquias e cadeias de comando, o que é fator principalmente, 

porém não determinante. Discussão e Conclusões:  Ao concluirmos este resumo podemos notar 

que existem várias razões pelas quais algo acontece, e no mercado de trabalho isso não é 

diferente. Muitas vezes não é pela falta de informação ou pelo desconhecimento das mesmas 

que o estagiário se permite passar por algumas práticas de assédio moral. 
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OS FATORES QUE INFLUENCIAM NA EVASÃO DOS ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO NOS PRIMEIROS SEMESTRES DO CURSO DE DIREITO  

 

Daivid Jorge de Melo Pessoa 

 

Luan Pedro Teixeira de Araujo 

 

Introdução: O presente trabalho teve como objetivo identificar quais as causas da evasão do 

curso de Direito e como ela afeta as Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. A evasão 

escolar é algo que existe há muito tempo, e preocupa a todos que trabalham com educação. 

Ultimamente esse índice vem crescendo e gerando preocupação as IES privadas, pois as evasões 

prejudicam os seus rendimentos. Diante disso, tornou-se necessário saber quais os motivos 

dessas evasões, e quais as maneiras que possam minimizar e combater esses fatores. 

Desenvolvimento: O ensino superior é seletivo e opcional, quem escolhe cursar uma graduação 

está pensando em uma carreira profissional bem sucedida. Nos últimos anos o governo tem 

facilitado o ingresso do estudante a uma graduação, através de políticas de inclusão social, onde 

são oferecidas bolsas de estudo como, por exemplo, o PROUNI (Programa Universidade para 

Todos); e financiamentos, como o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil). Entre outros que 

as próprias IES promovem. Esse ingresso beneficia a todos de um modo geral, tanto para o 

ingressante, quanto para a sociedade que aumenta seu índice de pessoas que possuem nível 

superior. “A Educação Superior figura-se como meio potencial para o desenvolvimento pessoal 

e, por conseguinte, social. Nesse sentido, o acesso à Educação e a qualidade da mesma devem 

ser primadas nos planos de políticas governamentais.” (SANTOS; GIRAFFA; PUCRS, 2013). 

Nos últimos anos, segundo o site O Globo, o numero de pessoas que concluem o Ensino 

Superior vem caindo, e esse fato vem devido a um fator em especial, a Evasão no Ensino 

Superior. Segundo Ximenes (2000), evasão é a “Ação de evadir-se; fuga”. Quanto mais alunos 

evadem, menos alunos sobram na sala de aula. E quanto menos estudantes, o resultado disso é 

menos formandos.  A evasão ocorre quando há um cancelamento, um abandono, ou por meio de 

trancamento do curso. Nessa pesquisa, só foi avaliado os alunos que cancelaram o curso, porque 

há a certeza que o aluno não irá mais voltar a IES. Segundo o pesquisador do Instituto Lobo 

para o Desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia, Oscar Hipólito, um 

estudante custa para uma IES privada em média R$ 9 mil ao ano. Quando o aluno evade, a IES 

privada não deixa só de arrecadar dinheiro de sua mensalidade, mas de pagar manutenção de 

equipamentos; salário de professores e funcionários; melhorias da infraestrutura e do ensino; 

etc. existem inúmeros fatores que podem motivar a evasão, e que essa evasão reflete no numero 

de graduandos no futuro, e que gera impactos na própria sociedade. Discussão e conclusões: De 

acordo com o resultado da pesquisa elaborada, foi observado que o estudante, se vendo diante 

de uma realidade nova de estudar e trabalhar, tendo que atender fatores, tais como, tempo para a 

família, viagens a trabalho, e até mesmo tempo para seu próprio descanso, não consegue dar 

conta de tudo, e opta por se desfazer de uma dessas obrigações, e então, escolhe a faculdade. 

Claudius Ceccon reforça que “O trabalho prejudica o rendimento escolar e o aluno acaba de 

reprovação em reprovação abandonando a escola” (CECCON; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 1989, 

p. 39).  
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A EVOLUÇÃO DO PAPEL FEMININO NOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS: 

ANÁLISE DA IDADE MÉDIA À IDADE CONTEMPORÂNEA  

Maria Carolina Almeida 

 

Introdução: Este trabalho trata da análise do papel social desenvolvido pela mulher ao correr 

dos séculos, traçando um paralelo com a evolução da função dela dentro do cenário dos 

movimentos artísticos. Partindo do conceito de arte, é possível perceber que para passar por um 

processo criativo a única condição é ser um animal racional, nada além. Portanto, 

biologicamente, homens e mulheres têm a mesma capacidade de produção artística. Portanto é 

possível entender que homem e mulher devem sim exercer papeis distintos dos que lhe foram 

designados socialmente. Desenvolvimento: Arte é o nome de origem latina, derivado de técnica 

ou habilidade, pode ser a atividade humana ligada a manifestações de cunho estético e 

comunicativo, que se dão por meio de uma grande variedade de linguagens. Gênero é a forma 

de organizar a sociedade a partir da diferenciação de papéis, atributos, valores, deveres e 

obrigações entre os seus. Já as desigualdades são conceituadas como, quando dentro de uma 

mesma sociedade as pessoas possuem direitos diferenciados. As desigualdades são produtos 

culturais e não naturais. A princípio, o único papel que a mulher desempenhava dentro das artes 

plásticas era o de musa, não o de artista. Não lhe era oferecido o papel criativo. O processo de 

emancipação feminina dentro de movimentos artísticos tem início a partir da criação dos 

primeiros Estados Laicos e do distanciamento entre Igreja e Estado em outros. Durante o século 

XIV, Camille Claudel dá o primeiro passo para a emancipação feminina, dando abertura para 

que outras mulheres pudessem, através de seu exemplo, tentar a emancipação através da arte. 

No modernismo é possível notar mais destaque entre o feminino, no Brasil Anita Malfatti e 

Tarsila do Amaral desconstroem estéticas e paradigmas sociais, rompendo padrões e 

emancipando-se através da arte. No México, Frida Khalo, começa a pintar como um passatempo 

e encontra na pintura um meio de sobreviver a sérios traumas no corpo e a um relacionamento 

seriamente perturbado. Discussão e conclusões: Atualmente foi constituída na sociedade uma 

exclusão simbólica, ou seja, a exclusão se dá de forma tão sutil que, na maioria das vezes, o 

indivíduo que é marginalizado não percebe que foi posto à margem. Por milhares de anos foi 

negado à mulher o direito de ser o que queria durante esses mesmos anos lhe foi negado 

também não só o espaço na sociedade, mas no meio artístico, sendo essa que tentava ingressar 

neste meio uma transgressora da moral e dos bons costumes. Nada competia ao feminino, a não 

ser somente papel social de submissão ao masculino que lhe era designado. No Direito 

Internacional, somente no ano de 1979, foi assinado a Convenção Sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mulher, ou seja, a ideia de igualdade só começa a ser 

entendida na sociedade em meados de século XX. Já no ponto de vista legal, hoje, no País, é 

assegurado a todo ser humana a liberdade e a dignidade, sendo estes princípios as principais 

justificativas na busca por um cenário de igualdade entre homens e mulheres.  

Palavras-Chave: Arte, Igualdade, Direitos Humanos. 
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UMA ANÁLISE SOBRE: A EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

NUMA ACADEMIA DE GINÁSTICA NO BAIRRO DO RECIFE  

Matheus Mattos Leão  

Natalia Felix de Moura 

Raquele Fernandes de Lisboa 

Rita Patrícia Almeida de Oliveira 

 

Introdução: Uma organização ao elaborar um planejamento estratégico pode encontrar algumas 

dificuldades, como de comunicação, a resistência às mudanças, a falta de comprometimento 

gerencial e a falta de cooperação entre as equipes, todos esses fatores estão ligados ao processo 

de implementação, essas dificuldades vêm mostrar que o plano de ação tem que está muito bem 

estruturado para que não haja falhas. De acordo com Oliveira (2011) o Planejamento Estratégico 

consiste em estabelecer a melhor decisão a ser seguida pela empresa para o alcance de suas 

metas e objetivos, tendo que está aliado a missão, visão e valores sendo de responsabilidade dos 

níveis mais altos da empresa. É um processo continuo e um exercício mental que é executado 

pela organização, esse processo decisório vem estabelecer os meios a serem seguidos para 

tornar realidade os objetivos futuros estabelecidos pela empresa. Segundo Chiavenato (2009) 

são indiscutíveis as vantagens do planejamento estratégico que traz em si inúmeros benefícios 

dentro da organização, se executado de maneira adequada, dentre eles a organização para o 

futuro e para os objetivos de longo prazo sabendo que há necessidade de se preparar para 

tomada de decisões. Em vista disso esse planejamento não pode operar isolado, mas sim aliado 

aos planos táticos e operacionais. Todo planejamento estratégico deve ter uma orientação futura 

do processo de planejamento e um belo plano estratégico escrito e detalhado, por isso a 

orientação nas etapas é essencial para execução do mesmo. Se as etapas não forem seguidas a 

estratégia irá apresentar falhas na implantação. Desenvolvimento: Planejamento Estratégico é 

um processo administrativo que tem por objetivo desenvolver um plano de ação para que as 

metas da organização sejam alcançadas. Para Barbosa e Brondani (2005), planejar significa 

formular tanto os objetivos quanto as ações alternativas, a fim de escolher a melhor ação. 

Também diz respeito a processos futuros de decisões presentes, pois é um processo de decisões 

mútuas e independentes que visam alcançar objetivos anteriormente estabelecidos. Discussão e 

Conclusões: Ao término desse estudo podemos perceber que respondendo ao nosso problema 

de pesquisa foram elencadas algumas falhas no planejamento estratégico, foi observada a falta 

de consenso entre os gestores, o foco não estava no estratégico, mas no operacional, havia falta 

de tempo para a realização de ações do planejamento estratégico, a existência de distorções 

entre o que havia sido planejado e o que foi executado, além de inexistência de cobrança para 

execução do planejamento estratégico. Para o planejamento estratégico ser bem planejado e 

estruturado são realizadas avaliações frequentes para verificar o que foi planejado, e se está 

realmente sendo executado de forma eficaz e nos prazos estabelecidos, existindo 

comprometimento de todos envolvidos no processo.   
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA PCR MULTIPLEX NA DIFERENCIAÇÃO 

DE MICOBACTÉRIAS DO COMPLEXO MYCOBACTERIUM E 

MICOBACTERIAS NÃO TUBERCULOSAS  

 

Andreza Souza do Nascimento 

Edilene Ribeiro  

Andréa Santos Lima 

 

Introdução: O diagnóstico das micobactérias é atualmente um desafio. Com a descoberta 

de novas espécies de micobacterias não tuberculosas (MNT) e aumento de número de casos 

de infecções pulmonares e extrapulmonares diagnosticadas em todo o globo tem sido de 

grande importância à identificação precisa das espécies micobactérias. Atualmente, mesmo 

com a alta prevalência de tuberculose, o estudo da MNT vem despertando interesse, devido 

ao aumento da detecção de casos de micobacterioses em indivíduos com HIV ou que 

submeteram a cirurgias. Desenvolvimento: Os casos de micobacteriose extrapulmonar, em 

Pernambuco, foram identificados em mulheres submetidas a procedimentos cirúrgicos 

invasivos (mamoplastia e abdominoplastia) e as espécies associadas a estes casos foram as 

micobactérias de crescimento rápido (MCR): M. fortuitum, M. wolinskyi e M. 

novocastrense. Durante o período desse estudo não foram notificados surtos de infecções 

por MCR em serviços públicos ou privados do estado.  Os casos de infecção pulmonar 

foram a maioria (84%) entre as infecções por MNT no estado de Pernambuco sendo a M. 

kansasii a mais frequente seguida de M.abscessus. No Nordeste do Brasil não há um serviço 

de referência na identificação e caracterização de MNT tornando ainda mais árduo e 

prolongado o seu diagnóstico. Discussão e Conclusões: Os métodos de diagnóstico e 

identificação convencionais (baciloscopia, análise estrutural das bactérias em lâminas, 

cultura em meio Lowenstein-Jensen ,teste de identificação da niacina) são úteis na 

diferenciação de MNT e Micobactérias do complexo M. Tuberculosis, entretanto, nenhum 

desses métodos permite a identificação da espécie da MNT. Diante da deficiência nos 

diagnósticos hoje utilizados, surgiu a necessidade de se avaliar o desempenho da PCR 

multiplex na identificação e diferenciação das micobactérias não tuberculosas (MNT) desta 

forma diferenciando as espécies de micobactérias através do sequenciamento de genes 

específicos hsp65 e rpoB e analisar o desempenho da PCR multiplex com o padrão-ouro 

(sequenciamento de genes específicos) na identificação e diferenciação das MNT.  
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AVALIAÇÃO DE CÉLULAS E CITOCINAS INFLAMATÓRIAS ENVOLVIDAS DO 

DESENVOLVIMENTO DA HIPERTENSÃO PULMONAR INDUZIDA POR 

MONOCROTALINA EM CAMUNDONGOS  
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Christina Alves Peixoto 

Edlene Lima Ribeiro 

Introdução: As doenças pulmonares crônicas afetam milhões de pessoas em todo o mundo, 

representando um sério problema de saúde pública. Dentre as mais comuns podemos citar a 

asma, doença obstrutiva crônica, apnéia obstrutiva do sono, doenças pulmonares ocupacionais, 

fibrose pulmonar e hipertensão pulmonar (HP), doenças graves e progressivas, que podem levar 

à incapacidade e à morte. Estima-se que a incidência anual da hipertensão pulmonar esteja em 

torno de um a dois casos por milhão de habitante, sendo uma doença grave, incapacitante e com 

sobrevivência histórica media de três a cinco anos após diagnóstico. Estudos demostram que a 

HP apresenta cunho inflamatório, com presença no tecido pulmonar de infiltrados inflamatórios 

perivasculares de macrófagos e linfócitos. Desenvolvimento: Investigamos o desenvolvimento 

da hipertensão pulmonar via inflamação em camundongos C57Bl com uma injeção 

intraperitoneal de monocrotalina (600mg/kg) uma vez por semana, durante 4 semanas (grupos: 

SHAM, MCT7, MCT14, MCT21 e MCT28). Após experimentação os animais foram 

eutanasiados e os pulmões foram coletados para análise histológica, protéica e expressão gênica. 

Na analise histológica do grupo controle não foi observado alteração morfológica, entretanto no 

grupo MCT7 apresentou exudato alveolar, edema intersticial com espessamento do septo 

alveolar e infiltrados de células inflamatórias, no grupo MCT14 foi observado infiltrado 

inflamatório com a presença de macrófagos ativados e lesões plexiformes nas artérias 

pulmonares e enfisema. Nos grupos MCT21 e MCT28 ocorreu um aumento dessas lesões alem 

de espessamento da camada média das artérias pulmonares. Células inflamatórias estavam 

presentes nos pulmões dos grupos MCT7, MCT14, MCT21 e MCT28  em quantidades 

diferentes de acordo com o tempo de exposição ao agente agressor. O mesmo foi observado nas 

citocinas inflamatórias. Discussão e Conclusões: Os processos inflamatórios que envolvem 

fatores celulares, quimiocinas, citocinas, fatores de transcrição, fatores de crescimento, 

resistência à apoptose, têm papel importante no remodelamento vascular característico da HP, 

porém em que ponto esses fatores convergem ou podem ser ativados ou inibidos para que a 

doença não progrida é ainda uma incógnita. Um melhor entendimento dessas vias inflamatórias 

permitirá o desenvolvimento de terapêutica direcionada para a inibição do desenvolvimento da 

HP, o que poderia acrescentar qualidade de vida e uma melhor sobrevida desses pacientes.  

Palavras-Chave: Hipertensão Pulmonar, Monocrotalina, Inflamação. 
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LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA, FATOR DESENCADEADOR DA HIPERPLASIA 

GENGIVAL. 
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 Jeyce Andrade 

Introdução: Leucemia é uma doença hematológica neoplásica maligna que resulta da 

proliferação desregulada de um clone de células hematopoéticas, da medula óssea, com 

alterações na maturação e apoptose celular. As principais formas de leucemia são: Mieloide 

aguda, mileoide crônica, linfonoide aguda e linfonoide crônica. Essa proliferação desregulada 

pode invadir e proliferar dentro de órgãos e tecidos não hematopoiéticos, como, o tecido 

conjuntivo gengival. O crescimento tecidual por infiltração leucêmica é mais prevalente na 

mieloide aguda do que na linfoide aguda. O objetivo desse trabalho foi descrever a associação 

da leucemia como fator desencadeador da hiperplasia gengival. O método utilizado para 

desenvolvimento desse estudo é a revisão da literatura do tema, pesquisando nas bases de dados 

científicas, excluindo outras manifestações orais desencadeadas pela leucemia e incluindo 

artigos que relatavam todas as formas de leucemia relacionadas com a hiperplasia gengival, no 

período de 2001 a 2010. Desenvolvimento: A boca comumente é comprometida pelas 

complicações da leucemia, essas podem ser classificadas em primária, secundária e terciária. A 

hiperplasia gengival é considerada uma lesão primária, resultante da infiltração de células 

neoplásicas no tecido conjuntivo podendo formar bolsas periodontais, alterar a coloração para 

avermelhada e causar um arredondamento da papila na margem gengival, com sangramento 

espontâneo e eritema. O paciente torna-se mais suscetível a infecções porque o número de 

neutrófilos está reduzido, já que estas células constituem a primeira barreira de defesa do 

organismo. A redução na produção normal de leucócitos leva a uma queda na resistência do 

organismo, deixando-o mais suscetível à invasão por bactérias, incluindo as saprófitas, o que 

resulta clinicamente em gengivite.  Discussão e Conclusões: Observou-se que o primeiro sinal 

da leucemia ocorre na boca, sendo mais comum na fase aguda da doença, além da alteração no 

tecido periodontal, a leucemia pode desencadear necrose generalizada, trombose dos vasos 

sanguíneos, infiltração das células leucêmicas na medula óssea do osso alveolar. A confirmação 

da hiperplasia gengival causado por infiltrado leucêmico só é possível através da análise 

histológica da área afetada.  As complicações aumentam sua intensidade com a indução de 

milossupressor pela terapia antileucêmica, tentendo a regredir com a remissão da doença. 

Apesar de frequentemente relatado, o crescimento gengival devido à efetiva infiltração 

leucêmica é relativamente incomum.  O cirurgião dentista tem papel fundamental no 

diagnostico precoce das leucemias, tendo em vista que as primeiras manifestações da doença 

ocorrem na boca e os pacientes geralmente o procuram acreditando serem doenças de origem 

local. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO 

PACIENTE COM HIPERPLASIA GENGIVAL CAUSADO PELO USO DA 

CICLOSPORINA A 

 Livya Castro Silva de Santa 

Juliana Isabel Duarte 

Ana Lúcia de Souza Pimentel 

Adriana Maria Félix 

Jeyce kelle Ferreira de Andrade 

Introdução: O aumento gengival em pacientes com transplante de rim, causado pela 

Ciclosporina A, confundido erroneamente como hiperplasia gengival anormalidades congênitas, 

hormonais ou pouca higiene oral por muito tempo, Uma afecção preexistente de inflamação 

gengival predispõe o paciente à hiperplasia, pode ser decorrente de medicação prescrita para 

outras enfermidades. O uso prolongado de Ciclosporina A pode causar hipertrofia gengival.  As 

pesquisas científicas têm mostrado que a Ciclosporina A pode modificar o metabolismo o tecido 

gengival e ósseo e a composição do biofilme bucal, o fluxo e composição do fluido gengival e 

também o comportamento ou atitude dos usuários. Desenvolvimento: Nos estudos, relatos que 

maior causa do aumento gengival com mais severidade, quando combinado (ciclosporina A + 

nifedipina) em pacientes que recebe transplante renal, mostrando que a hipertensão arterial ser 

bastante constante, houve um grande aumento desta droga em pacientes com doenças 

autoimunes. A metodologia utilizada nesse trabalho baseou-se em uma analise de artigos, não 

sistematizada de pesquisa básicas do efeito da ciclosporina A sobre o metabolismo ósseo 

alveolar em paciente submetido ao transplante de rins e os cuidados do cirurgião dentista quanto 

abordagem deste paciente. A análise foi feita por comparações de artigos, com desenvolvimento 

e publicação entre os anos de 2009 a 2012, foram analisadas publicações em língua portuguesa. 

Com base em dois artigos para analise e comparação, para obtenção de um resultado. Discussão 

e Conclusão: Todos os trabalhos analisados são unânimes em afirmar que a hiperplasia 

gengival tem sido relatada em pacientes com transplante de rim. Considera que, em pacientes 

acometidos pela insuficiência renal crônica, as alterações sistêmicas podem desencadear 

também manifestações bucais que interferem na hemostasia oral. Os pacientes com doença renal 

crônica estão predispostos a sofrer uma grande variedade de problemas bucais como, doença 

periodontal, estomatites urêmicas, anomalias de esmalte, perda prematura dos dentes e 

xerostomia. O tratamento preventivo seria o conhecimento do médico sobre os possíveis efeitos 

colaterais dessas drogas na cavidade bucal, especificamente no periodonto de proteção. Ao 

analisar o tema proposto desse trabalho, fica claro que medicamentos de uso sistêmico podem 

alterar a morfologia e fisiologia dos tecidos periodontais, mesmo sendo eliminada 

cirurgicamente, a possibilidade de recidiva deste aumento é real em função do uso necessário da 

ciclosporina A.. Portanto, a higiene bucal de boa qualidade e essencial para não haver 

agravamento de quadro da hiperplasia gengival, porem não tem ação suficiente para sua 

erradicação.  

Palavras-chave: Hiperplasia gengival, Ciclosporina A, Atendimento Odontológico, 

Insuficiência Renal Crônica. 
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PERIODONTITE E DIABETES MELLITUS 

REVISÃO DE LITERATURA 

Adriana Maria Félix  

Ana Lúcia Pimentel de Souza  

Juliana Isabel Duarte  

Livya Castro Silva de Santana 

Leila Santana Coimbra 

Introdução:  O diabetes mellitus é considerado uma das principais doenças crônicas que afetam 

o homem moderno e sua importância nas últimas décadas vem crescendo, em decorrência de 

vários fatores, tais como: maiores taxas de urbanização, industrialização, sedentarismo, 

obesidade, aumento da expectativa de vida e maior sobrevida dos diabéticos. A periodontite é 

caracterizada pela perda das estruturas de suporte dos dentes, e o seu tratamento visa, 

essencialmente, a recuperação da condição de saúde do periodonto e sua manutenção a longo 

prazo. Sua etiologia é multifatorial e inclui o hospedeiro como componente fundamental e, desta 

forma, a doença só ocorre quando há um desequilíbrio entre a agressão microbiana e a resposta 

do hospedeiro. O diabetes mellitus pode ser considerado como um fator de risco para a 

ocorrência e severidade da doença periodontal, já que provoca a diminuição da defesa do 

hospedeiro, frente à ação da placa bacteriana. Desenvolvimento: A patologia consiste em um 

grupo de doenças metabólicas caracterizadas pela hiperglicemia resultante da falha na secreção 

ou na ação da insulina, a do tipo I está relacionada à destruição auto-imune das células β 

pancreáticas, quais são responsáveis pela produção da insulina, o que pode levar à perda total da 

secreção deste hormônio, a do tipo II está relacionada à resistência celular à insulina. O diabete 

favorece o desenvolvimento da doença periodontal e esta, quando não tratada, piora o controle 

metabólico do diabete, representando um exemplo de como uma doença sistêmica pode 

predispor uma infecção bucal e de como uma infecção bucal pode exacerbar uma condição 

sistêmica. A presença da infecção periodontal pode dificultar o controle metabólico dos níveis 

glicêmicos em pacientes diabéticos. O tratamento eficaz da infecção periodontal e a redução da 

inflamação estão associados a uma redução dos níveis de hemoglobina glicada em curto prazo. 

Discussão e Conclusões: Os mecanismos pelos quais o diabetes pode agravar a periodontite 

incluem alterações vasculares, disfunção de neutrófilos, alteração na síntese de colágeno e 

predisposição genética, além de mudanças na microbiota gengival. A doença periodontal e a 

diabetes mellitus são doenças de alta prevalência na população e apresentam uma relação 

bidirecional, cujo mecanismo biológico envolve a síntese e a secreção de citocinas pró-

inflamatórias.  

Palavras-Chave: Periodontite, Diabetes, Placa. 

 



 

 

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

PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS AO 

TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DE CÂNCER BUCAL NA REDE PÚBLICA DE 

RECIFE-PE 

Isabela Mergulhão Teti 

Mona Lisa Maria Silvestre França 

Michelly Cauas 

 

Introdução: Os quimioterápicos são drogas que atuam principalmente sobre as células 

tumorais, destruindo-as ou impedindo a sua reprodução. A boca é um dos principais locais do 

corpo que reflete as complicações do tratamento do câncer. Assim é fundamental 

a prevenção  e  o  controle  dos  efeitos adversos  orais, pois, podem  limitar 

tratamento,  levar  à  necessidade  da  interrupção  temporária  ou  definitiva  do tratamento e, 

dessa forma, comprometer adversamente o controle local do tumor e as taxas globais de 

sobrevida. Portanto, a proposta desta pesquisa teve como objetivo avaliar as prevalências das 

manifestações orais em pacientes submetidos à quimioterapia. Desenvolvimento: A pesquisa 

foi realizada na Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer/Hospital do Câncer de 

Pernambuco que atende aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram coletados 

dados de prontuários dos pacientes que estiveram em tratamento no ambulatório de cabeça e 

pescoço no período de janeiro a junho de 2014, totalizando 108 indivíduos, sendo 74 do sexo 

masculino e 34 do sexo feminino, com idades variando de 19 a 89 anos. Os dados obtidos foram 

anotados em questionários e, depois digitados no programa SPSS para análise estatística. 

Discussão e Conclusões: A maior indicação de tratamento de câncer bucal, observados nesta 

amostra de prontuários de pacientes nesta instituição, se deu através de radioterapia. Portanto, as 

alterações bucais mais encontradas relacionavam-se ao tratamento radioterápico. Observou-se 

neste estudo que as alterações da cavidade oral estavam mais relacionadas ao tratamento com 

radioterapia em relação à quimioterapia. 

Palavras-Chave: Quimioterapia, Radioterapia, Carcinoma epidermoide. 
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COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO CATETER TOTALMENTE 

IMPLANTÁVEL. 

 Alessandra Maria da Silva 

Iara Gabriela Barbosa de Araújo 

 Natália de Carvalho Lefosse Valgueiro  

Introdução: A inserção do cateter totalmente implantado nos pacientes representa parte 

essencial do tratamento oncológico, pois muitas vezes é a única via de acesso para infundir 

medicações e quimioterápicos ao organismo, causando ao paciente um conforto, segurança, nas 

terapias de alta durabilidade. O processo de implantação inicia na escolha do cateter mais 

adequado a anatomia de cada paciente, passa pela fase dos exames pré-operatórios e ato 

cirúrgico propriamente dito e, por fim, no pós-operatório que deve ser cercado de cuidados para 

que os impactos sejam minimizados. Considerando a grande prevalência de infecções por meio 

do Cateter Totalmente Implantado, buscou-se através deste estudo, analisar a abordagem da 

enfermagem no manejo de complicações relacionadas ao Cateter Totalmente Implantado. O 

Porto Cath é um cateter composto de um reservatório de silicone macio, que permite através da 

agulha de Hubber efetuar em média 2.500 punções. Desenvolvimento: Inicialmente os 

pacientes oncológicos são avaliados quanto as suas fragilidades capilares, e tempo prolongado 

de tratamento.  O processo cirúrgico visa implantar um botton na veia central que ajudará no 

transcorrer do tratamento.  Este botton tem sua estrutura de metal ou plástico com tampa de 

silicone para suportar as punções que serão feitas ficando assim por baixo da pele. Ao terminar 

o processo cirúrgico o paciente é encaminhado a um RX, para confirmação que o procedimento 

transcorreu corretamente. O cuidado é dado pela enfermagem, tendo que realizar os curativos e 

identificar quaisquer sinais de hematoma, edema, extravasamento de sangue ou secreção, do 

sitio cirúrgico. Inicia a infusão conforme prescrição médica. A partir deste momento os 

cuidados precisam ser redobrados, principalmente, no manuseio e assepsia. Todos os 

procedimentos devem ser rigorosamente, cumpridos evitando assim os riscos de infecção. 

Esclarecendo a família os cuidados que deverão ter mediante o procedimento cirúrgico, 

evitando complicações no procedimento. Discussão e Conclusões:A assistência de enfermagem 

aos pacientes oncológicos que fazem uso do cateter totalmente implantado é de suma 

importância para prevenir complicações, como no caso de infecção relacionada ao cateter. O 

manejo correto colabora para uma diminuição de complicações. Dentre as complicações 

relacionadas ao Cateter Venoso Central Totalmente Implantado estão a infecção, trombose, 

obstrução, hematoma, mau posicionamento, bacteremia, extravasamento e pneumotórax. O 

manejo da enfermagem aos pacientes com complicações requer uma avaliação criteriosa para 

identificar possíveis sinais de complicações e se reconhecidas de imediato podem ajudar na 

recuperação do paciente. Enfatiza-se a necessidade de estudos referentes ao manejo da 

enfermagem às complicações relacionadas aos pacientes oncológicos, no intuito de prestar uma 

assistência de qualidade aos pacientes. 

Palavras-chave: Enfermagem, Oncologia, Cateter totalmente implantado. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO QUADRO EPIDEMIOLÓGICO DE DENGUE. 

Jéssyk Patrícia da Silva Ferreira 

Miryan Kamila Dantas Silva 

Tatiana Correa da Cruz 

Natália de Carvalho Lefosse Valgueiro 

 

Introdução: A cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, situado na região Nordeste, 

abrange uma população estimada em 1.617.183 milhão segundo dados do IBGE em 2015. Por 

ser um clima (tropical úmido), a capital pernambucana na maioria dos meses do ano existe uma 

pluviosidade significativa com média anual de 1804 mm e temperatura média anual de 25.8 °C. 

O aumento dos casos de dengue tem sido observado com um padrão sazonal de maior 

incidência no verão, devido à maior ocorrência de chuvas e aumento da temperatura. A dengue 

trata-se de uma doença febril aguda com curso benigno ou grave, dependendo da forma que se 

apresenta. Sua disseminação se da através do mosquito fêmea Aedes aegypti, sendo um vírus 

RNA, pertencente à família Flaviviridae. São conhecidos quatro sorotipos: 1, 2, 3 e 4; 

entretanto a infecção com qualquer um pode levar ao desenvolvimento de três formas clínicas 

principais; doença febril indiferenciada, febre clássica de dengue e dengue hemorrágica com ou 

sem choque. Desenvolvimento: De acordo com o último boletim epidemiológico publicado, 

que abrange o período de janeiro a agosto, foram notificados até a semana epidemiológica 33 

(SE) de 2015 um total de 21.256 casos e confirmados 13.516 casos de dengue. Após a avaliação 

destes dados, é possível observar a distribuição de casos por bairro de residência, concentrando 

40,7% dos casos notificados nos 10 bairros a seguir: COHAB (1985), Ibura (1263), Várzea 

(819), Boa Viagem (768), Iputinga (741), Imbiribeira (681), Água Fria (668), Areias (659), 

Jardim São Paulo (541) e Campo Grande (535). O enfermeiro da atenção básica de saúde como 

um profissional assistencialista e educador deve atuar de maneira ativa e eficaz nas ações de 

promoção e prevenção deste agravo nas comunidades. Mesmo com o grande aumento no 

número de casos mais graves de Dengue, o tratamento mais eficaz continua sendo o diagnóstico 

precoce aliado ao seguimento da prescrição médica. Discussão e Conclusões: A qualificação 

dos profissionais da equipe de saúde da família tem como propósito desempenhar atribuições 

que propiciam a integração das atividades programáticas, demanda espontânea e articulação das 

ações de promoção à saúde. A adoção de medidas preventivas como: Tratamento adequado do 

lixo; cuidados com o acúmulo de água nos vasos de plantas; orientar quanto à higienização dos 

reservatórios de água, bem como sua vedação. São primordiais as medidas de prevenção, 

promoção, vigilância, controle e comunicação para interromper a cadeia de transmissão; 

cabendo ao enfermeiro o papel de desenvolvimento das ações de mobilização social, educação, 

controle de vetor e integração da equipe de atenção básica. Transformando os profissionais 

ligados à comunidade em trabalhadores preparados para atuar de forma plena nas ações de 

educação e saúde. 

Palavras-chave: Dengue. Educação em Saúde. Enfermagem. 
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QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM 
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Millena da Mota Valença 

Natália de Carvalho Lefosse Valgueiro 

 

Introdução: O entendimento de qualidade na área da saúde não é simples nem homogêneo, mas 

complexo e versátil. A qualidade da saúde não é um trabalho ermo do departamento de controle, 

na realidade é um objetivo de toda instituição que se inicia a partir da alta gerência, até os 

setores operacionais. Ela consiste em uma finalidade de níveis gerenciais mais proeminentes, 

tendo como primórdio explorar desde a concepção do projeto da organização, até os seus 

produtos. O presente estudo tem como foco uma pesquisa multidisciplinar dos principais 

hospitais privados da Região Metropolitana do Recife que são acreditados, objetivando 

apresentar a atribuição da acreditação na vida cotidiana da equipe de enfermagem destas 

instituições, auxiliando na melhoria dos serviços e na qualificação da assistência. 

Desenvolvimento: O assunto qualidade nos serviços de saúde começou a ser debatido no início 

do século XX, nos Estados Unidos da América (EUA), pelo Colégio Americano de cirurgiões, 

que, por meio de padrões mínimos, classificavam regularmente a qualidade dos cuidados às 

pessoas hospitalizadas. A avaliação da qualidade em hospitais operacionaliza-se por intermédio 

da acreditação hospitalar, que consiste em um conjunto de avaliação e certificação da qualidade 

de sistemas de saúde, podendo ser voluntário, periódico e reservado. É uma prática coordenada 

por uma sistematização ou agência não governamental encarregada do progresso e avanço da 

sua organização. Em seus conceitos, tem um caráter didático, regressado para a melhoria 

contínua, sem intuito de fiscalização. Os parâmetros de gestão da qualidade hospitalar 

perpassam pelos sistemas oferecidos, pelos procedimentos de assistência e pela infraestrutura da 

instituição, os quais compreendem os registros, a sistematização da assistência, os padrões de 

trabalho de cada setor, o uso de tecnologias como a informática, o prontuário eletrônico e os 

serviços de dispensação de medicamentos pela farmácia. Todos esses sistemas estão conectados 

e constituem a complexa rede de atendimento hospitalar. Discussão e Conclusões: A qualidade 

nos sistemas de saúde e enfermagem está relacionada aos parâmetros de trabalho implantados 

nas instituições e sua infraestrutura tecnológica, tendo em vista a visibilidade de ações 

desenvolvidas que ocorrem de forma integrada e abrangem toda a sistematização. A prevalência 

das organizações de atendimento de saúde, no momento atual, dispõe de programas já efetuados 

no avanço da qualidade, em que são empenhadas na repressão de custos. Esta pesquisa procurou 

aprofundar a reflexão sobre as implicações do processo de acreditação para os profissionais de 

enfermagem, e os demais na área de saúde, substanciando que para a implementação, o 

reconhecimento, e a manutenção do processo de qualidade nos hospitais é indispensável, 

primeiramente, compreender a percepção daqueles sujeitos a respeito da acreditação.  

 

Palavras-chave: Acreditação, Enfermagem, Qualidade da Assistência à Saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA 

Amaro Ricardo de Lima Neto 

Gabriella Agnes Alves Patrício 

Pollyanna Siciliane Tavares Lima 

Rachel da Silva Sá Nascimento 

Rodolfo Ribeiro Liberal 

Paula Frassinetti Pereira Carneiro. 

Introdução: O Plano de Proteção Radilógica (PPR) é um documento que tem como objetivo 

fornecer às empresas das mais diversas áreas (saúde, indústria, radiologia forense, veterinária, 

aeroportos, dentre outras aplicações). Desenvolvimento: o conhecimento básico sobre os 

requisitos necessários que devem ser abordados e executados com segurança e cautela 

adequadas por todos os Indivíduos Ocupacionalmente Expostos (I.O.E.), que trabalham com 

radiações ionizantes, para o público em geral e para a segurança das instalações, visando  doses 

tão baixas quanto razoavelmente exequíveis. O cumprimento do PPR garante as empresas a 

concessão de registros e autorização junto à CNEN, órgão responsável pela avaliação de 

estabelecimentos de saúde em questão, que tem como objetivo observar se os requisitos para a 

radioproteção estão nas conformidades exigidas para controlar consequentes exposições 

prolongadas e desnecessárias à saúde humana e ao meio ambiente. Discussão e Conclusões: No 

plano deverá constar diversas informações, como a identificação geral da estrutura 

organizacional do estabelecimento, a identificação dos funcionários incluindo suas funções, 

descrição de prováveis riscos de acidentes e as medidas que serão tomadas no caso dessas 

situações emergenciais. 

 

Palavras-chave: Plano de Proteção Radiológica, Salvaguarda, Conformidades, Saúde humana. 
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AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO AMBIENTAL 

Dayana Silva Ketllem Gomes 

Elionay Barbosa Calaça 

Isabelly Silva Xavier 

Paula Pereira Frassinetti Carneiro 

 

Introdução: Cerca de 50% da exposição da população, tem sua origem proveniente da radiação 

ambiental. A qual se encontra presente os radionuclídeos que pode ser dividido em três grupos 

principais de acordo com a sua origem. O primeiro grupo de núcleos é representado por: 40K, 

238U, 235U e 232Th, 87Rb,124Sn, 138La, 147Sn e outros (IAG, 1998). O segundo grupo 

compreende os isótopos radioativos que são produtos-filho do decaimento natural e de fissão do 

primeiro grupo. Estes radionuclídeos têm meia-vida menores que variam de um segundo a 105 

anos. No terceiro grupo, os radionuclídeos têm origem nas interações de partículas nucleares 

(prótons provenientes do Sol), com átomos presentes na alta atmosfera (14N), como o 14C 

formado a partir do 14N. Desenvolvimento: Os nuclídeos radioativos de maior contribuição 

atual à radioatividade ambiental são o 40K e das séries do 238U e do 232Th, e, em segundo 

plano, a série do 235U. As fontes de radiação incluem o solo, o ar, os alimentos, tendo em vista 

que estes contém pequenas quantidades de átomos radioativos.  Tem-se evidenciado um 

crescente interesse no estudo dos níveis de radioatividade ambiental, a qual existem regiões 

onde os mesmos são encontrados em concentrações mais elevadas, segundo a UNSCEAR 

(1988), em Kerala na costa sudoeste da Índia, uma região rica em tório, verificou-se que 

habitantes dessa região recebiam uma dose efetiva média de 3,8 mSv/ano. Discussão e 

Conclusões: No Brasil pode-se destacar a região de minas de urânio e tório do Planalto de 

Poços de Caldas em Minas Gerais, as praias com areias monazíticas, em Guarapari, no Espírito 

Santo, onde os níveis de radiação natural atingem valores dez vezes superiores aos normais, e 

em Pernambuco, as áreas consideradas anômalas encontram-se localizadas no litoral e na região 

do agreste semi-árido. No caso do litoral, as anomalias estão associadas à presença de urânio 

nas rochas fosfáticas. Na região do agreste do semi-árido, existem as maiores anomalias de 

urânio e tório encontradas no Estado. O objetivo principal deste estudo foi avaliar o nível de 

radiação a que os seres humanos estão expostos. 

Palavras-chave: Radioatividade, Impacto ambiental, Dose. 
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AVALIAÇÃO DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM ODONTOLOGIA 
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Introdução: Em 1998, foi criada a Portaria 453, que visa garantir a qualidade nos 

procedimentos prestados à população e assegurar a proteção radiológica aos profissionais. O 

objetivo desse trabalho foi avaliar a importância da execução das diretrizes básicas da Portaria 

453 em pacientes e odontólogos. Proteção Radiológica é um conjunto de medidas que visa 

proteger pacientes e trabalhadores de possíveis efeitos causados pela radiação ionizante. 

Desenvolvimento: No Brasil a CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, controla a 

utilização da radiação ionizante. É necessário o conhecimento de vários conceitos em relação a 

radiação ionizante e a proteção radiológica, visto que em consultórios odontológicos são 

utilizadas baixas doses de radiação, por isso se tem uma impressão que esta dose não causará 

dano algum para pacientes e para trabalhadores, porem sabe-se que os efeitos biológicos da 

radiação podem ser transmitidos para gerações futuras. Também é importante salientar que 

algumas informações que as pessoas tem sobre a utilização da radiação ionizante devem ser 

modificados. Discussão e Conclusões: Mulheres gestantes devem conversar com o odontólogo 

sobre a necessidade da realização do exame, observando assim que o beneficio deve ser maior 

que o maleficio. Diante disso pode-se concluir que os profissionais da área necessitam participar 

de treinamentos periódicos, enfatizando a conscientização dos princípios e regras básicas da 

proteção radiológica estabelecidas pela Portaria 453/98. 

Palavras-chave: Portaria 453, Proteção Radiológica, Odontologia. 
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A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO PARA 

DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE 

Eliene Melo 

           Luana Santos 

   Paula Pereira Frassinetti Carneiro 

Introdução: Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum 

o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos. Dividindo-se rapidamente, 

estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de 

tumores malignos, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. As causas de câncer são 

variadas, podendo ser externas ou internas ao organismo, estando inter-relacionadas. As causas 

externas referem-se ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de uma sociedade. As 

causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas, e estão ligadas à 

capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Desenvolvimento: Os tumores 

podem ter início em diferentes tipos de células. Quando começam em tecidos epiteliais, como 

pele ou mucosas, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos 

conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são chamados sarcomas. O câncer do colo do 

útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos 

(chamados oncogênicos) do Papiloma vírus Humano -  HPV. A infecção genital por este vírus é 

muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem 

ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer, estas alterações das células são 

descobertas facilmente no exame preventivo (conhecido também como Papanicolau), e são 

curáveis na quase totalidade dos casos. Por isso é importante a realização periódica deste exame.  

Os possíveis tratamentos são: histerectomia, radioterapia, braquiterapia, teleterapia; que 

associados podem até chegar à 100% de cura. Discussão e Conclusões: O presente trabalho 

teve como objetivo geral realizar uma síntese sobre o tema, com a finalidade de conscientizar as 

mulheres da importância da detecção precoce do câncer de colo uterino enfatizando as ações 

educativas, reduzindo assim os índices de morbidade e mortalidade por esta doença na 

população feminina. É o terceiro tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer 

de mama e do colo retal, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Prova de 

que o país avançou na sua capacidade de realizar diagnóstico precoce é que na década de 1990, 

70% dos casos diagnosticados eram da doença invasiva. Ou seja: o estágio mais agressivo da 

doença. Atualmente 44% dos casos são de lesão precursora do câncer, chamada in situ. Esse 

tipo de lesão é localizado.     Concluindo, não se pretende negar as perspectivas geradas pela 

evolução do conhecimento científico e pelas inovações tecnológicas, mas devemos enfatizar a 

necessidade de confrontar múltiplos pontos de vista e permitir a contribuição ética e isenta de 

diferentes áreas do saber, visando a enfrentar o desafio de avaliar as estratégias de prevenção do 

câncer do colo do útero no Brasil e no mundo. 

Palavras-chave: Brasil, Câncer do Colo do Útero, Mortalidade. 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO CHÁ DE CAMELLIA 

SINENSIS NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS 

Karla Pollyanna Matias Silva 

Bianca Martins Macário 
Ricardo Braz Ferreira da Silva 

 
Introdução: O chá verde, como é popularmente conhecido no Brasil, é originário da China e 

produzido a partir das folhas da planta Camellia Sinensis. A medicina chinesa tradicional 

recomenda seu consumo devido seus componentes (flavonóides, catequinas, polifenóis, 

alcalóides, vitaminas e sais minerais) apresentarem uma série de atividades biológicas, 

antioxidante, quimioprotetora, antiinflamatória e anticarcinogênica, que contribuem para a 

prevenção e tratamento de várias doenças. As propriedades deste chá está sendo amplamente 

estudada por pesquisadores em várias regiões do mundo para comprovar estas atividades 

terapêuticas, objetivando compreender seu mecanismos de ação no organismo. Diante do 

exposto, este estudo tem por finalidade apresentar os efeitos benéficos do consumo do chá 

verde. Desenvolvimento: Estudos epidemiológicos evidenciam que os potenciais do chá são a 

redução do risco de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, tais como o 

câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, doenças neurodegenerativas e 

inflamações, que são patologias contemporâneas. Suas propriedades são devidas à ampla 

categoria de compostos bioativos capazes de produzir efeitos benéficos à saúde humana, 

variando extensamente em estrutura química e função biológica. A planta Camellia sinensis tem 

sido amplamente investigada devido ao seu conteúdo específico de flavonoides, que lhe confere 

inúmeras propriedades terapêuticas. Suas folhas são a base para a produção de três principais 

tipos de chás: chá verde, oolong e preto, sendo diferenciados pelo grau de inativação das 

enzimas foliares durante seu processamento. O chá verde é produzido das folhas frescas da 

planta, após uma rápida inativação da enzima polifenol oxidase, pelo emprego de vaporização e 

secagem, o que mantém preservado seu teor de polifenóis. Experimentos in vitro e in vivo 

mostram o papel do chá verde na prevenção de neoplasias malignas, demonstrando que a 

utilização dos extratos de chá verde inibem o crescimento celular e induzem a apoptose pela 

modulação de vias de transdução de sinais intracelulares. Discussões e conclusões: Diversos 

estudos comprovaram os benefícios do consumo de chá verde, incluindo redução dos níveis de 

colesterol, atividades imunoestimulatória, antimicrobiana e antioxidante, auxiliando na 

prevenção de doenças crônico-degenerativas, como o câncer e doenças cardiovasculares. Dados 

científicos confirmaram que as catequinas presentes no chá têm demonstrado uma atividade 

quimioprotetora importante ao alcance de toda a população com adjuvante no tratamento e 

prevenção para diferentes patologias. 
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PREVALÊNCIA DE MAUS-TRATOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

OCORRIDOS NA CIDADE DO RECIFE 
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Zarieis Figueiredo Alves 

 

Introdução: Define-se o abuso ou maus-tratos pela existência de um sujeito em condições 

superiores (idade, força, posição social ou econômica, inteligência, autoridade) que comete 

danos físico, psicológico ou sexual contrariamente à vontade da vítima ou por consentimento 

obtido a partir de indução ou sedução enganosa. Atualmente, a violência infantil é um tema que 

vem sendo discutido, cada vez mais no Brasil. As grandes desigualdades socioculturais da 

população brasileira são apontadas como principal causa da violência. A violência contra a 

criança pode manifestar-se de várias formas. Pode expressar-se através do abuso físico, sexual, 

emocional e negligência. Uma intervenção pontual poderá interromper o ciclo da violência e 

evitar a morte da criança ou adolescente. O diagnóstico do abuso infantil baseia-se no 

reconhecimento de indicadores comportamentais e dos sinais e sintomas físicos comuns às 

crianças abusadas e negligenciadas. Desenvolvimento: O objetivo da presente pesquisa foi 

determinar a prevalência de maus-tratos ocorridos em crianças e adolescentes na cidade do 

Recife, notificados no Hospital da Restauração, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 

2004. Uma amostra de 965 prontuários foi avaliada para determinar dados sociodemográficos 

da vítima, além de tipo de abuso, local da lesão, e a necessidade de internamento. Os dados 

coletados referentes ao agressor foram: idade, sexo, grau de parentesco com a vítima e se o 

agressor exercia algum tipo de ocupação. O segundo objetivo deste trabalho foi avaliar o grau 

de conhecimento dos Cirurgiões Dentistas e Estudantes de Odontologia com relação à violência 

infantil. Discussões e conclusões: Os resultados dessa pesquisa mostraram que a prevalência de 

crianças vítimas de maus-tratos atendidas no Hospital da Restauração é alarmante. A falta de 

informação estatística e epidemiológica sobre os maus-tratos infantis é consequência, em parte, 

da falta de notificação. Notificar tem valor importante no processo que visa diminuir as atitudes 

e os comportamentos violentos por parte de qualquer agressor, e que assegura a integridade da 

criança e do adolescente vitimados. O grau de conhecimento dos Cirurgiões Dentistas e 

Estudantes de Odontologia com relação à violência infantil. Foi constatado que existe o 

conhecimento, mas poucos tinham consciência da importância sobre o tema.   

Palavras-Chave: Maus-tratos Infantis, Abuso Físico, Violência Infantil. 
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ESTUDO COMPARATIVO DAS TÉCNICAS CONVENCIONAIS DE DIAGNÓSTICO 

PARA TUBERCULOSE PULMONAR. 

Andreza Souza do Nascimento 

Jessica Gardênia Silva de Lima  

Albert Eduardo Silva Martins. 

Introdução: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa que ainda hoje representa um 

grave problema de saúde pública e continua a merecer especial atenção dos profissionais de 

saúde e da sociedade como um todo. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de 

promover seu controle, ainda não há perspectiva de obter-se, em futuro próximo, sua 

erradicação, a não ser que novas vacinas ou tratamentos sejam descobertos. A tuberculose 

pulmonar é a forma de apresentação clínica mais encontrada, visto este agente causador ter 

maior predileção pelo pulmão. O diagnóstico da tuberculose pulmonar ocorre através de 

achados radiológicos e manifestações clínicas. O conhecimento e aplicação das técnicas 

diagnósticas, bem como a correta interpretação dos seus resultados, são fundamentais para o 

rápido controle da doença. Com esse trabalho temos o objetivo de comparar quatro métodos 

laboratoriais no diagnóstico de tuberculose pulmonar. Desenvolvimento: Teste diagnóstico é a 

nomenclatura atualmente utilizada para denominar toda ferramenta que contribui para o 

diagnóstico de uma doença ou sua evolução, podendo ser constituído de dados da história 

clínica, exame físico ou exames complementares. Com o objetivo de fornecer orientações sobre 

métodos diagnósticos na tuberculose pulmonar foram feitos levantamentos através de artigos 

previamente publicados. Desta forma, foi realizado este estudo com o objetivo de avaliar qual 

teste apresentava a melhor acurácia para diagnóstico da tuberculose pulmonar: radiograma (RX) 

de tórax que é um dos primeiros exames indicados para a investigação de sintomas respiratórios 

por que ele permite a identificação de pessoas portadoras de imagens sugestivas de Tuberculose. 

O exame radiológico, em pacientes com baciloscopia positiva, tem como função principal a 

exclusão de outra doença pulmonar associada, que necessite de tratamento concomitante, além 

de permitir avaliação da evolução radiológica dos pacientes, sobretudo daqueles que não 

responderam à quimioterapia. Também avaliamos a prova tuberculínica cutânea conhecida 

também como teste de mantoux indicada como método auxiliar, no diagnóstico da Tuberculose, 

em pessoas não vacinadas com BCG. A prova tem por base a reação celular desenvolvida após a 

inoculação intradérmica de um derivado proteico do M. tuberculosis. No Brasil, a tuberculina 

usada é o PPD RT23, aplicada por via intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço 

esquerdo, na dose de 0,1ml.  Todos os indivíduos infectados pelo HIV devem ser submetidos ao 

teste tuberculínico. Nesses casos, considera-se reator aquele que apresenta endurecimento de 

5mm ou mais e não reator aquele com endurecimento entre 0 e 4mm. Discussões e Conclusão: 

No radiograma (RX) devemos considerar alguns parâmetros como sensibilidade, especificidade, 

variabilidades inter-observador e intra-observador nas análises radiográficas. Devido a essas 

limitações, o RX de tórax deve ser sempre solicitado junto à pesquisa de M.tuberculosis em 

espécimes respiratórios para o diagnóstico de tuberculose. Na prova tuberculínica cutânea 

podemos observar que sua indicação é como método auxiliar no diagnóstico da tuberculose, a 

prova tuberculínica positiva, isoladamente, indica apenas infecção e não é suficiente para o 

diagnóstico da doença.  
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS TERMOLUMINESCENTES E ANÁLISE DE 

ESPECTROS DE EMISSÃO PARA DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES 

IONIZANTES 

Pollyanna Siciliane Tavares Lima 

Vinicius Saito Monteiro de Barros 

Marcos Ely Almeida Andrade 

Introdução:As radiações ionizantes são amplamente utilizadas tanto na área médica, como nas 

indústrias e em laboratórios de pesquisa. Tais radiações podem produzir efeitos biológicos, que 

diferem de acordo com o tipo e energia da radiação. Desenvolvimento: Levando tais riscos em 

consideração, foram criadas normas como a CNEN 3.01 e a Portaria 453/98, que estabelecem 

requisitos de segurança, utilização de equipamentos de proteção individual e equipamentos de 

monitoração individual e de área, que após a leitura devem respeitar os limites de doses 

estabelecidos. Diante dessas aplicações, surgiu a necessidade de se investir cada vez mais em 

novas tecnologias para o desenvolvimento de dosímetros que possuem propriedades 

termoluminescentes (TL), que resguardem o Indivíduo Ocupacionalmente Exposto (IOE), o 

público em geral e o ambiente, possibilitando estimar as doses a que foram expostos. Este 

estudo tem como objetivo desenvolver novos tipos de dosímetros com Fluoreto de Cálcio 

(CaF2) dopado com uma ou mais terras-raras, através do método da combustão. Neste método, 

são pesados os materiais necessários como ureia, nitrato de cálcio, fluoreto de amônio e o 

dopante terra-rara, após isso, foram misturados a 30 ml de água destilada; o líquido é colocado 

em um agitador para que fique com uma consistência gelificada e vai para o forno a uma 

tempreratura de 565 °C, onde ocorre a combustão. Discussões e Conclusão: O material obtido é 

masserado, irradiado a uma dose de 1 kGy, para ser lido no espectômetro, onde são gerados os 

espectros de emissão TL. Posteriormente, são realizadas leituras TL com doses variadas. 

Através das análises das amostras, foi possível obter resultados satisfatórios, mostrando que os 

materiais são sensíveis à radiação e podem ser utilizados como dosímetros. 
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SAÚDE NA ESCOLA: PARASITOSES INTESTINAIS EM ADOLESCENTES E 

MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA 

Priscila Nilma Rodrigues de Albuquerque Soares 

 Joêmia Maria de Lima 

 Edvânia do Nascimento Leite 

 Andrea Rosane Souza Silva 

Waldemar Brandão Neto 

Introdução: As ações de educação em saúde podem favorecer o desenvolvimento de medidas 

profiláticas como já vem sendo apontadas outros trabalhos de prevenção às parasitoses e de 

promoção à saúde(1). A estratégia de saúde da família (ESF) surgiu para reorganização da 

Atenção Básica em Saúde (ABS), com o intuito de garantir o acesso ais facilitado aos serviços 

de saúde pública. Composta por uma equipe multiprofissional e infraestrutura adequada, a 

abordagem torna-se mais integral e resolutiva. O enfermeiro e demais profissionais de saúde 

estão diretamente à frente dessas atividades de promoção e prevenção da saúde. Para tanto, o 

objetivo deste trabalho é avaliar do impacto destas ações educativas como medida de prevenção 

das enteroparasitoses em adolescentes escolares do município de Camaragibe-PE, bem como 

propor uma intervenção educativa em saúde que estimule a participação ativa dos adolescentes. 

Desenvolvimento: Pesquisa descrita de abordagem quanti e qualitativa, na qual verificaremos 

os aspectos sociais e condições de vida dos adolescentes escolares do ensino médio residentes 

no município de Camaragibe. A pesquisa constará de 3 momentos: 1- Caracterização do grupo, 

identificação do conhecimentos prévios do adolescentes, onde será utilizado um questionário 

com pergunta aberta e fechadas, com as seguintes questões: informações básicas sobre conceito, 

transmissão, sintomas e prevenção de doenças parasitarias, bem como de higiene e conservação 

de alimentos, tudo relacionado ao comportamento preventivo para enteroparasitoses. 2- 

Delineamento da intervenção educativa: Será desenvolvida por meio de oficinas lúdicas, 

explorando a comunicação em saúde com linguagem clara e dinâmica de fácil peculiares ao 

público adolescente, utilização de palestras informativas, produção de textos, teatro de 

fantoches, noções de lavagem correta das mãos e alimentos entre outros, que irãom auxiliar na 

boa qualidade de vida dos indivíduos presentes no estudo. 3- Reaplicação do questionário com o 

intuito de avaliar o impacto da ação educativa.   O grupo que participará da intervenção 

educativa será composto por adolescentes de ambos os sexos, que estejam matriculados 

regularmente no ensino médio 1°,2° e 3° ano e com idade entre 15 e 19 e que aceitarem 

participar mediante a autorização dos pais e/ou responsáveis com a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecimento (TCLE). O projeto seguirá a Resolução CNS 466/12 que 

trata de pesquisas envolvendo seres humanos. Discussão e Conclusões: No contexto desta 

pesquisa, espera-se que a intervenção de educação em saúde possa favorecer uma maior 

aproximação dos profissionais da saúde com a escola, bem como a avaliação de importantes 

indicadores que envolvem a saúde dos adolescentes como (crescimento e desenvolvimento 

obesidade, nutrição atividade física, saúde reprodutiva e sexualidade.) que poderão subsidiar a 

implementação de ações previstas pelas políticas publicas de saúde. 
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GESTÃO DO LIXO HOSPITALAR: UMA REFLEXÃO A LUZ DA LITERATURA SOB 

A PERSPECTIVA SUSTENTAVEL DO DESCARTE DE MATERIAS 
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Introdução: Os resíduos utilizados em ambientes hospitalares ou estabelecimentos que 

executem atividades de natureza ao atendimento médico tanto para seres humanos quantos para 

animais, são denominados de lixo. O descarte incorreto de materiais, tais como, materiais 

biológicos, peças anatômicas, agulhas, substâncias toxicas, inflamáveis e radiofármacos podem 

representar risco a saúde humana e ao ambiente. Desenvolvimento:A maior preocupação com 

os resíduos hospitalares está relacionada ao lixo infectante, que são os agentes biológicos como 

sangue, secreções e excreções, tecidos, partem de órgãos, peças anatômicas, resíduos de 

laboratórios de analises e de microbiologia, havendo um descarte de maneira inadequada esses 

materiais podem entrar em contato com o solo ou água, causando a contaminação desses 

elementos da biosfera. Diante disso, a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) 

estabeleceu regras sobre a separação e descartes destes materiais, no intuito de garantir a 

biossegurança na gestão dos resíduos. O objetivo desse trabalho foi refletir a luz da literatura 

sob uma perspectiva sustentável do descarte adequado dos resíduos hospitalares. Para tanto uma 

busca na literatura foi realizada nos principais sítios de busca, PubMed, Bireme, Lilacs, Scielo, 

Portal de Periódicos Capes. Foram citadas algumas praticas de ações educativas voltadas para 

conscientização. Os profissionais de saúde são fundamentais para a propagação de valores e 

práticas sustentáveis, já que o descarte correto de medicamentos e outros produtos são de sua  

responsabilidade. E desta forma podem estar contribuindo para a conscientização sobre os 

hábitos que proporcionam a qualidade de vida. Se tratando de hospitais sustentáveis, no ramo 

burocrático são  implantados programas internos, visando a redução do consumo de insumos e 

materiais como papeis, já que no Brasil é obrigatório guarda por volta de cinco anos o impresso 

do prontuário de cada paciente, além disto implantam procedimentos de tecnologias mais 

sustentáveis, e materiais ambientalmente amigáveis, agindo desta forma para a substituição de 

materiais plásticos, radioisótopos e inúmeros outros intens. Temos como exemplo um hospital 

no estado de São Paulo o Albert Einstein, que vem adotando práticas como: autocláveis para 

tratamento dos resíduos contaminantes, equipamentos de desidratação de resíduos orgânicos, 

que é transformando em adubo, placas de aquecimento solar, entre outras. Discussão e 

Conclusões: Alguns países ainda adotam a prática de comercialização de medicamentos 

individuais evitando assim o descarte inadequado dos medicamentos e procurando reduzir 

custos para a população. Desta maneira concluímos que é possível a implementação dessas 

práticas que são de suma importância para os hospitais e clínicas que precisam investir ainda 

mais neste serviço em prol de todos. 
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SEGURANÇA DO PACIENTE: UMA PROPOSTA INOVADORA PARA OS 

ESTUDANTES DA ÁREA DE SAÚDE 

Edjanêr Maria Silva de Sales 

Elizandra Cássia de Oliveira 

Luiziane Alves Pereira 

Introdução: No Brasil, um marco importante na atenção à saúde foi a instituição do Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem como objetivo prevenir e reduzir a 

incidência de eventos adversos relacionados à assistência nos serviços de saúde. Estes eventos 

apresentam o potencial de causar danos aos pacientes e prejuízos associados aos cuidados à 

saúde, decorrentes de processos ou estruturas da assistência. A atitude para Segurança do 

Paciente repensa os processos assistenciais com o intuito de identificar a ocorrência das falhas 

antes que causem danos aos pacientes na atenção à saúde. Assim, é importante conhecer quais 

são os processos mais críticos e, portanto, com maior probabilidade de ocorrência, para que seja 

possível desenvolver ações eficazes de prevenção. De acordo com o artigo 3º, parágrafo V, da 

Portaria Nº 529/2013, constitui como objetivo específico do PNSP o estímulo para a inclusão do 

tema Segurança do Paciente nos ensinos técnico, graduação e pós-graduação na área de saúde. 

A partir disso o projeto corrente pode ser considerado como muito significativo, diante do valor 

que a temática apresenta para o atual sistema de saúde no Brasil. Desenvolvimento: Trata-se de 

um projeto de extensão que tem como objetivo produzir, sistematizar e difundir conhecimentos 

sobre Segurança do Paciente para os alunos de saúde da Faculdade Integrada de Pernambuco. 

Inicialmente, os cursos escolhidos foram os de graduação em Enfermagem, Biomedicina e 

Odontologia, com o intuito de envolver e conscientizar os estudantes, além de viabilizar 

informações, baseadas em evidências, através de cursos, palestras, oficinas, workshops, com o 

eixo voltado para a Segurança do Paciente. Ademais, o projeto procura estimular a 

disseminação do conteúdo adquirido pelos alunos durante o projeto, nos períodos de estágio 

curricular, bem como proporcionar uma futura práxis com foco na segurança do paciente e na 

qualidade da assistência prestada. Discussão e Conclusões: Este projeto propõe uma nova visão 

à qualidade da assistência à saúde em âmbito global, desmistificando o pensamento que “bons 

profissionais da saúde não erram”. Neste contexto a OMS lançou, em 2011, o guia para 

organização do currículo de segurança do paciente multiprofissional para auxiliar as escolas de 

Odontologia, Medicina, Enfermagem e Farmácia a ensinar segurança do paciente. A parte 1 do 

guia é dedicada aos educadores em saúde e a parte 2 aos educadores e estudantes. As 

competências de segurança do Canadian Patient Safety Institute (CPSI) foram a base do 

desenvolvimento do guia. O CPSI define seis domínios para as competências: contribuir para 

uma cultura de segurança do paciente; trabalhar em equipe para a segurança do paciente; 

comunicar eficazmente para a segurança do paciente; gerenciar os riscos de segurança; otimizar 

fatores humanos e o meio ambiente; reconhecer, responder e divulgar eventos adversos. Essa 

medida pode ser capaz de mudar e impulsionar a qualidade do cuidado, tornando-a cada vez 

mais segura. 

 

Palavras-Chave: Segurança do paciente, Estudantes, Saúde. 
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A UTILIZAÇÃO DAS ARGILAS VERDE E BRANCA NO 

TRATAMENTO DA ACNE VULGAR 

Ivanacha Maria Carneiro do Nascimento 

Marta Simplício da Silva 

 Fátima dos Santos Godoi 

Cristiane Maria Aleixo 

 

Introdução: A argila é um dos três mais antigos e poderosos medicamentos da humanidade 

(LARANJEIRA, 2009) podendo ser utilizada de modo preventivo e auxiliando no tratamento de 

doenças. Apresenta-se de várias cores e diferentes densidades, cada uma com características 

próprias, com indicações diferentes, variando de região para região. Mesmo tendo suas funções 

reconhecidas há milênios, apenas há algumas décadas começaram os fomentos de estudos 

científicos acerca desse tratamento chamado argiloterapia ou geoterapia. As argilas podem ser 

utilizadas como produtos cosméticos destinados ao tratamento da pele e seus anexos onde os 

atuais interesses por parte da cosmetologia no desenvolvimento de pesquisas dessas formulações 

são atribuídos aos efeitos de limpeza, ação tensora e aquecimento, além de ser estimulante, 

suavizante e também ionizante. Vislumbrando essas propriedades surgiu a necessidade de estudar 

o tema com objetivo de utilizar a argila nos tratamentos estéticos da acne vulgar por ser uma 

doença dermatológica que afeta cerca de 80% dos adolescentes e que em alguns casos, tal 

manifestação, quando de grande intensidade, chega a repercutir estética e socialmente, 

acarretando sérios prejuízos psicossociais além de promover isolamento e baixa autoestima. 

Desenvolvimento: Tal atividade realizou-se através da seleção de adolescentes que se 

disponibilizaram a participar do estudo. O protocolo estético desenvolvido constou de 

higienização, esfoliação, emoliência, extração, aplicação da argila diluída com água, tonificação e 

aplicação de filtro solar. Os tratamentos estéticos foram realizados semanalmente atingindo 10 

sessões das quais as cinco primeiras foram com a argila verde e as consecutivas com a branca. 

Também foram realizadas orientações e a entrega de sabonete líquido para higienização em home 

care. Ao final das sessões propostas foi realizado um encontro com os adolescentes participantes, 

com uma aluna bolsista, com alunas voluntárias e a coordenadora do projeto. Foram apresentados 

os resultados dos protocolos aplicados através de fotos e inspeção visual da área tratada e também 

foram colhidos depoimentos informando o grau de satisfação de cada participante, o que serviu 

para a elaboração de um vídeo posteriormente exibido no site da Faculdade Integrada de 

Pernambuco e entrega de brinde e panfleto explicativo dos diferentes tipos de argila. Também 

houve uma dinâmica com os adolescentes, relacionada ao conhecimento que esses obtiveram 

através das orientações educativas sobre a acne vulgar e a aplicabilidade das argilas verde e 

branca durante as sessões. Discussão e Conclusões: Em relação aos adolescentes atendidos, 

observou-se uma redução no quadro inflamatório e obstrutivo da acne vulgar, considerável 

controle da produção de sebo pela pele e atenuação das discromias formadas em momentos 

anteriores ao tratamento. Os achados mostraram que a argila utilizada no tratamento estético e as 

orientações quanto às causas e cuidados diários foram de fundamental importância na aparência 



final, recuperando a boa autoimagem dos adolescentes. Tais impactos individuais 

comprometeram positivamente a autoestima e qualidade de vida de cada participante.  

 

Palavras-chave: Argila, Acne vulgar, Tratamento Estético.  
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ERGONOMIA – A INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PREVENTIVA 

Amanda Jamille Leoncio do Nascimento 

Carolina Teles da Costa 

Ivanacha Maria Carneiro do Nascimento 

Introdução: A fisioterapia e ergonomia estão interligadas aplicando técnicas preventivas no 

ambiente de trabalho, sendo importantes para prevenção de distúrbios osteomusculares e 

síndromes dolorosas. Sua aplicação maximiza a produtividade do trabalhador, reduzindo fadiga 

e desconforto, como também minimiza erros posturais cometidos e, desta forma, contribui para 

otimizar tarefas. A criação de um programa preventivo e a manutenção de um ambiente 

saudável reduzem custos organizacionais e operacionais. Atualmente assistência fisioterapêutica 

abrange a utilização da Ginástica Laboral como ferramenta na melhoria da saúde dos 

trabalhadores e também a identificação e a correção dos fatores que desencadeiam os distúrbios 

relacionados ao trabalho. O objetivo deste estudo é verificar a influência da ergonomia na 

atividade profissional e a intervenção fisioterápica de forma preventiva visando a atingir a 

satisfação laboral do trabalhador. Desenvolvimento: O trabalho consta de uma revisão 

bibliográfica baseada em artigos e periódicos, onde também foram consultados livros e 

monografias relacionados à temática. Destes materiais foram extraídas informações sobre a 

intervenção fisioterapêutica preventiva como promoção da saúde e precaução de doenças, 

deficiências, incapacidades e inadaptações dos indivíduos em seus locais de trabalho, com o 

planejamento de técnicas terapêuticas e posturais após avaliações. O seguinte trabalho surgiu 

durante aulas de Fisioterapia Geral que teve como um de seus conteúdos a Ergonomia, foram 

observados dentro da instituição acadêmica o dia a dia dos funcionários e suas posturas, sendo 

analisados as ferramentas de trabalho e o meio como um todo, logo após os funcionários 

receberam informações sobre a ergonomia no trabalho, sua necessidade, as consequências 

futuras relacionadas às posturas e exercícios laborais a serem feitos nas pausas do oficio. 

Discussão e Conclusões: A prevenção das lesões é o fundamento principal de toda a 

programação de segurança satisfatória. Tanto o trabalhador como a empresa têm que assumir 

seu respectivo papel nessa responsabilidade. Os distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho são fundamentais para a elaboração de uma proposta ergonômica e cargas cognitiva, 

psíquica e física do trabalhador, otimizando o desempenho da tarefa, o rendimento do trabalho e 

a produtividade. O estudo mostra a necessidade de incentivo aos funcionários as práticas 

adequadas durante suas atividades evitando distúrbios osteomusculares.  

Palavras-chave: Ergonomia, Ginástica Laboral, Intervenção Fisioterapêutica.  
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SEXUALIDADE NA ADOLESCÊNCIA: O PAPEL DO ENFERMEIRO COMO 

EDUCADOR E ORIENTADOR. 

Julianne Damiana da Silva Vicente 

Karla Romana Ferreira de Souza 

  

Introdução: Adolescência, fase composta por um turbilhão de pensamentos, e emoções, nos 

quais os jovens passam por diversas mudanças físicas e psicológicas. Segundo a OMS 

(Organização Mundial de Saúde), e o MS (Ministério da Saúde) ‘’o período da adolescência 

compreende a segunda década de vida (de 10 á 19 anos), e considera que a juventude se estende 

dos 15 aos 24 anos.’’ Na tentativa de descobrir novas sensações, estes adolescentes iniciam 

precocemente a vida sexual, na qual não estão preparados para tal, e consequentemente não 

refletem sobre suas ações. Sendo assim, a partir deste tema foi criado um  projeto de extensão, 

aprovado pela Copex/Facipe, no qual o mesmo está sendo posto em prática desde janeiro do ano 

de 2015, com término em dezembro deste mesmo ano. Este trabalho tem por objetivo mostrar 

parte dos resultados obtidos durante o ano, através de pesquisas literárias, visitas em uma escola 

pública da região metropolitana do Recife, e abordar de uma forma geral o tema sexualidade na 

adolescência, enfatizando o papel do profissional de enfermagem quanto educador, e orientador. 

Desenvolvimento: O profissional de enfermagem está interligado intimamente ao público como 

um todo, correspondendo uma das principais chaves para a construção de um futuro mais 

saudável e sucessor. Além da enfermagem, a família desses jovens precisa participar ativamente 

na construção do futuro destes. A quebra de tabus é o primeiro passo para a educação sexual. As 

mudanças físicas, e psicológicas surgem rapidamente, e os pais precisam estar preparados para 

lidar com tais situações. Neste contexto deve-se levar em conta a realidade física e social do 

adolescente, para resolução de problemas pessoais, dando ênfase em suas necessidades. Diante 

de pesquisas realizadas em uma escola pública da Região Metropolitana do Recife, pode-se 

perceber que a sexualidade abrange dois temas principais: a gravidez na adolescência, e as 

DST’s ou IST’s (Doenças/Infecções sexualmente transmissíveis).  Na atualidade, muitos 

adolescentes não possuem o discernimento das gravidades destas infecções, em que muitas, a 

exemplo do HIV pode-se induzir á morte. Outro aspecto bastante vigente, e que foi observado 

durante a pesquisa, foi a gravidez na adolescência. Discussão e Conclusões: O progresso de 

habilidades pessoais intensifica o poder de decisão, e negociação do adolescente para que este 

não se renda ás pressões, desempenhando o autocuidado e ações positivas para lidar com a 

sexualidade e realização do sexo seguro. Após os estudos realizados, pode-se concluir que o 

enfermeiro consiste em um profissional intelectualmente preparado para fornecer aos jovens o 

aporte para viverem a sua vida sexual de forma plena, e com planejamento de anticoncepção e 

concepção, no âmbito de promoção e prevenção a saúde. Todavia, o projeto ainda continua em 

andamento. Sendo assim, muitas outras pesquisas ainda serão efetivadas, com o intuito de 

alcançar algo que está muito além de aprimorar a simples escuta, ou realizar um plano de 

assistência.  

 

Palavras-chave: Adolescente, Sexualidade, Enfermagem. 
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ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO A PACIENTES COM PARASILIA CEREBRAL 

Altair Pacheco Pontes 

Elton Dimas Lopes de Moura 

Kátia Virgínia Guerra Botelho 

Introdução: O cirurgião dentista necessita ter uma visão ampla e completa do paciente especial 

e reconhecer a etiologia das deficiências para poder instituir um tratamento adequado, em 

virtude de estes pacientes necessitarem de um atendimento diferenciado para que a manipulação 

bucal não prejudique a homeostase do paciente. Desenvolvimento: A paralisia cerebral pode ser 

dividida em: (I) Espástica, é o mais comum e apresenta um aumento no tônus muscular devido a 

um dano no intervalo corticospinal ou no córtice de motor; (II) discinética, caracteriza-se pela 

predominância de movimentos lentos com rigidez muscular e persistentes posturas anormais; 

(III) atáxica, além dos movimentos anormais apresenta a perda da coordenação motora; (IV) 

mista, apresenta características das citadas. Os pacientes com Paralisia Cerebral devido à baixa 

capacidade de higienização da cavidade oral e seu comprometimento motor apresentam várias 

manifestações bucais: (I) Limitações para desempenhar atividades típicas, (II)  Bruxismo, (III) 

Trauma, (IV) Sialorreia, (V) Má-deglutição,(VI) Maloclusão, (VII) Periodontite. O desafio do 

atendimento e as dificuldades clínicas podem ser reduzidas com algumas dicas valiosas para o 

tratamento desses pacientes: (I) Considerar a possibilidade de tratar o paciente que usa cadeira 

de rodas na própria cadeira de  rodas; (II) Estabilizar a cabeça do paciente durante todas as fases 

do tratamento odontológico, mantendo-as costas do paciente levemente elevadas, para 

minimizar as dificuldades de deglutição; (III) Determinar o grau de conforto do paciente, 

considerando o uso de travesseiro, toalhas e outras  medidas para apoiar o tronco e os membros; 

(IV) Usar a imobilização para controlar os movimentos das extremidades; (V) Para controlar os 

movimentos involuntários da mandíbula, escolher um entre vários abridores de boca e 

protetores para dedo; (VI) Evitar estímulos tais como movimentos abruptos, barulhos e luzes, 

avisando previamente o paciente; (VII) introduzir os estímulos intra-orais lentamente, para 

evitar a incitação do reflexo de náuseas ou  para torná-los menos severos; (VIII) Utilizar dique 

de borracha. Deve-se tornar a visita ao consultório em uma atividade prazerosa, já que um 

simples ida ao dentista é tão dificultosa e irritativa. Discussão e Conclusões: Há uma crescente 

necessidade de atendimento e faz-se necessário melhorar a qualidade das consultas desses 

pacientes, compreende-se que esforços devem ser feitos para capacitar profissionais da área da 

saúde nos cuidados aos pacientes portadores de paralisia cerebral, informações relacionadas à 

importância da precocidade da procura pelo cirurgião-dentista e às maneiras de se diminuir as 

dificuldades referentes aos procedimentos de higienização bucal e reforçando a necessidade de 

uma atitude preventiva, especialmente no que diz respeito à cárie dentária. 

 

Palavras-Chave: Odontologia, Paciente com Paralisia Cerebral, Tratamento. 
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MANUAL DE PROTOCOLOS CLÍNICOS E DE ATENDIMENTO 

ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS  

 

Anderson Lima da Silva 

José Rodolfo Tavares de Melo 

Jeoval Severino de Freitas Neto 

Kátia Virginia Guerra Botelho 

 

Introdução: O presente projeto tem por finalidade desenvolver um manual de protocolos 

clínicos e de atendimento para os Pacientes com Necessidades Especiais (PNE), voltado para os 

alunos de graduação em Odontologia da Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE) com o 

objetivo de tornar o atendimento desses pacientes nas clinicas de PNE da Facipe padronizado, 

eficiente e humanitário, objetivando o alcance de resultados concretos que melhorem a 

qualidade de vida desses pacientes, numa prática que implica a cooperação entre os envolvidos 

durante o atendimento por meio da execução e monitorização de um plano terapêutico. 

Desenvolvimento: A adoção de protocolos clínicos é um meio eficaz e sua efetiva implantação 

pode ocorrer de maneira imediata, pois os melhores conhecimentos se transformam em boas 

práticas de cuidado, fundamentando aspectos que interessam a todos os envolvidos na atenção à 

saúde da pessoa portadora de deficiência: estudantes, profissionais, família e cuidadores. Em 

suma, protocolos clínicos devem acompanhar a evolução do conhecimento técnico e científico e 

ser continuamente atualizados. Discussão e Conclusões: Para subsidiar a elaboração desse 

manual de protocolos clínicos e de atendimento será realizada uma revisão da literatura 

utilizando os bancos de dados: PubMed, ISI, Bireme, Scielo, Cochrane, Dentistry Oral Science, 

Lilacs, bem como em livros e teses dos anos de 2010 a 2015. Ao final da pesquisa espera-se a 

elaboração de um manual de protocolos clínicos e de atendimento atualizado e fundamentado 

nos mais confiáveis dados da comunidade cientifica.    

 

Palavras-Chave: Pacientes Especiais, Atendimento Odontológico, Protocolos Clínicos. 
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PAPEL DO CIRURGIÃO DENTISTA DIANTE PACIENTES PEDIÁTRICOS COM 

BULIMIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA  

 

Gleycielly da Mota Oliveira Souza 

Guilherme Souza 

Thaysa Onofre de Melo. 

Kátia Virgínia Guerra Botelho 

 

Introdução: As manifestações clínicas bucais acarretadas pela disfunção salivar, presentes nos 

pacientes bulímicos, caracterizam-se pelo aumento da incidência de cáries, aumento dos níveis 

de desmineralização, queilite angular e mucosa desprovida da sua proteção contra traumas e 

desidratação, erosão dental, aumento no índice de cáries, intumescimento das glândulas 

salivares, alterações na quantidade (xerostomia) e qualidade (capacidade tampão) da saliva, 

bruxismo e alterações ortodônticas. (COELHO, 2002; CARDOSO, 1987). Desenvolvimento: 

Mediante as várias manifestações causadas no organismo dos pacientes bulímicos, destacam-se 

primeiramente as manifestações bucais que aparecem, evoluindo aproximadamente seis meses 

depois de uma pessoa consistentemente se submeter a comportamentos alimentares deletérios, 

principalmente ao vômito induzido (THOMAS et al., 2008; BELVEDERE, 2009). Dentre os 

danos causados, destacam-se as alterações dos tecidos duros (erosão dental, fratura dental, etc) e 

tecidos moles (mucosite, gengivite, sialoadenite, etc) (MEDEIROS JUNIOR et al., 2012). Para 

Neville et al., (2009), a bulimia nervosa pode ocasionar erosão, que é uma perda da estrutura 

dentária causada por algum processo químico somado à interação bacteriana com o dente. 

Causada por exposição aos ácidos, embora a saliva contenha bicarbonato e ajude na 

remineralização com significativa capacidade tampão. Também pode ser associada a 

sialoadenose, mais comumente envolvendo as glândulas parótidas. A xerostomia é também uma 

característica observada em pacientes bulímicos, é causada pela diminuição na quantidade da 

saliva (fortemente relacionada aos longos períodos de jejum, associada ou não à ação 

anticolinérgica dos medicamentos antidepressivos) (BORGES et al., 2006). Discussão e 

Conclusões: Em um estudo realizado por Vilela et al. (2004) entre alunos que tinham um 

possível diagnóstico de bulimia, foi bastante comum o uso abusivo de laxantes, vômitos, 

comprimidos e diuréticos para auxiliar na perda de peso. A indução do vômito foi o método 

mais utilizado sendo encontrado em 73,3% (11 alunos) dos alunos com possível diagnóstico de 

bulimia. Para Zeman et al. (2008), a erosão não se apresenta a menos que a regurgitação tenha 

sido presente em, pelo menos, dois anos consecutivos, afetando, caracteristicamente, mais as 

faces palatinas e vestibulares dos dentes anteriores da maxila. O padrão de erosão pode ser 

diferente em grau e velocidade de progressão, que, por sua vez, é dificultada por questões como 

a capacidade tampão da saliva, o pH salivar, a amplitude do fluxo salivar, a composição e o grau 

de calcificação da superfície dental, bruxismo, o tipo de dieta ácida, bebidas ácidas e/ou 

escovação frequente após o vômito.  

 

Palavras-Chave: Bulimia Nervosa, Manifestações bucais, Pacientes Pediátricos. 
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ANÁLISE ANATÔMICA E CLÍNICA DAS CARACTERISTÍCAS DA 

DENTIÇÃO MISTA E COMPORTAMENTO DOS ESPAÇOS PRIMATAS 
 

Kátia Virgínia Guerra Botelho 

Niviane Marielly da Costa Oliveira 

Paulo Henrique Barros Pereira 

 
Introdução: A dentadura mista se dá por volta dos 6 anos de idade com a erupção dos 

primeiros molares permanentes, e termina ao redor dos 12 anos de idade, com a esfoliação do 

último dente decíduo e é marcada por diversas mudanças no arco dentário que fazem parte do 

desenvolvimento normal dentição infantil. O conhecimento das características normais da 

dentição mista e o comportamento dos espaços primatas, bem como das variações que um 

determinado grupo ou população venha a apresentar, pode favorecer o estabelecimento de 

procedimentos preventivos e/ou interceptativos, diminuindo, consequentemente, o índice de 

alterações. Desenvolvimento: Diante disso, o presente estudo tem por objetivo avaliar as 

características anatômicas e clínicas da dentição mista e o comportamento dos espaços primatas. 

Inicialmente o estudo será baseado em fontes de dados secundários para posteriormente 

obterem-se fontes de dados primários de pacientes que estejam na fase da dentadura mista e que 

procuram atendimento á clínica de Atenção Básica da Faculdade Integrada de Pernambuco. 

Discussões e conclusões: o presente estudo encontra-se na fase de andamento, não 

apresentando conclusões. 

 

Palavras-Chave: Dentição Mista, Desenvolvimento Infantil, Erupção Dentária. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO MANUSEIO DE HEMOCOMPONENTES, 

EMERGÊNCIA TRANSFUSIONAL E INDENTIFICAÇÃO DE POSSIVEIS REAÇÕES 

TRANSFUSIONAIS. 

Dayvson Carlos   

Rinaldo do Espirito 

Cristiane Carvalho 

Nathalia Lefosse 

Introdução: Este trabalho de pesquisa tem como objetivo trazer a atual realidade de 

enfermeiros no comportamento e conduta na detecção de possíveis reações transfusionais, tendo 

em vista uma postura preventiva e corrente a fim de resguardar o paciente. Sabendo que as 

pesquisas trazem o enfermeiro como o ator principal, pondo ele diretamente na assistência desde 

a burocracia de solicitação ate o pós-infusão deste hemoderivado, com isso trago uma proposta 

com citações bibliográficas e de vivencia no dia a dia que encontramos nos centros de 

hemocentros. Desenvolvimento: as  Principais ações e condutas realizadas pelo Enfermeiro no 

manuseio identificação e detecção de reações transfusionais e emergência transfusional, estão 

descritos no COFEN Nº 306 de Abril de 2006 e tem como direito do ENFERMEIRO de 

executar, planejar, coordenar, supervisionar os procedimentos de hemoterapias nas unidades de 

saúde (US), proporcionando para o aprimoramento dos profissionais de enfermagem que atuam 

na área executando uma atividade primordial nas transfusões, não administrando apenas, ,as 

observando para evitar erros que podem  ser irreversíveis para o paciente, orientando e 

comunicando e atuando no atendimento das reações transfusionais. Segundo Oranice Ferreira 

em uma publicação na VER.BRAS.HEMATOL.HEMOTER.  Os riscos envolvidos na 

transfusão de sangue e hemoderivados podem ser consequentes de procedimentos inadequados, 

erros ou omissões dos profissionais responsáveis pela transfusão. O presente estudo objetivou 

determinar o nível de conhecimento sobre o assunto e a adequação das práticas transfusionais 

dos profissionais de Enfermagem que atuam em um grande hospital universitário do interior de 

São Paulo. O estudo foi realizado durante um treinamento teórico em Hemoterapia, onde foi 

aplicado um instrumento de coleta de dados antes e após o treinamento, caracterizando estes 

profissionais e avaliando seus conhecimentos sobre o tema. Discussão e Conclusões: Diante do 

que é indicado nos hemocentros desde a solicitação até a infusão propriamente dita percebemos 

que muitos dos equívocos, se encontram a falta do conhecimento especifico e até mesmo a falta 

de uma padronização acarretam por vezes a não percepção e notificação dos eventos 

relacionados à transfusão. Os profissionais de enfermagem exercem um papel primordial na 

segurança transfusional, eles não apenas administram transfusões, mas também devem ter o 

conhecimento e suas indicações, providenciar a checagem de pontos importantes na prevenção 

de erros, relatando qualquer evidência que possa minimizar os riscos do paciente que recebe 

transfusão, evitar danos irreversíveis e fatais para o paciente. 

Palavras-Chave: Enfermeiro, Reação Transfusional, Emergência Transfusional. 
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RISCOS E EFEITOS DAS RADIAÇÕES ULTRAVIOLETAS 

RAFAEL GOMES FERREIRA 

 

RESUMO: As  Radiações ultravioletas (UV) estão incidindo na superfície terrestre com mais 

intensidade devido a crescente degradação da camada de ozônio. Isto aumenta 

consideravelmente a probabilidade de efeitos biológicos como o câncer de pele, olhos, 

problemas no sistema imunológico, entre outros.  Este trabalho tem como objetivo enfatizar a 

proteção e a prevenção da exposição intensa as radiações ultravioletas e conscientizar a 

população sobre os riscos e os efeitos da mesma. As radiações UV são denominadas como não 

ionizantes, pois estas não possuem energia suficiente para emitir elétrons. O maior emissor de 

radiação ultravioleta é o Sol.  O uso de protetores solar e a não exposição em horários críticos 

de intensidade da ultravioleta são os principais fatores que minimizam o aparecimento do câncer 

no indivíduo. A prevenção e a proteção aos riscos da radiação UV é fundamental para que as 

estatísticas de câncer mudem.  Diante do exposto conclui-se que, é importante o uso de 

acessórios com proteção UV, evitar a exposição em  longo prazo em horários críticos de 

exposição das 9 horas às 15 horas e aplicar regularmente o filtro solar, pois diminuirá 

potencialmente as chances de obter o câncer de pele. 

 

Palavras Chave: Radiação UV. Efeitos. Proteção.  
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A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 

RADIOGRAFIA CONVENCIONAL PARA OTMIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

 

Caio Rodrigues de Almeida 

 

Resumo: Em um serviço de Radiologia, a busca pela qualidade final da imagem radiográfica 

requer um controle rigoroso dos parâmetros técnicos, da sua formação até o fim do processo de 

revelação. A finalidade de um serviço de radiologia é fornecer imagens radiográficas que 

possibilitem um bom diagnóstico. Uma imagem radiológica adequada para um diagnóstico 

preciso, pode ser alcançada a partir da implementação de um programa de controle de qualidade 

(PCQ) dos equipamentos de radiodiagnostico médico. Este trabalho tem como parte primordial 

informar a técnicos e tecnólogos de radiologia a importância da implementação de um programa 

de controle de qualidade, através de uma pesquisa descritiva e transversal onde será realizado 

um estudo detalhados dos métodos de testes utilizados no programa de controle de qualidade e 

um questionário de questões objetivas, para averiguar conhecimento dos profissionais em 

relação aos testes e a critérios de proteção radiológica. O maior ganho com a implementação de 

um programa de controle de qualidade é a melhoria da qualidade da imagem, com redução 

significativa dos custos do serviço, e especialmente, a redução das doses nos pacientes, em 

virtude da diminuição do índice de rejeição dos filmes. Tendo em vista que esse estudo 

descrever os testes detalhadamente poderá ser visto como resultados as consequências da 

implementação de um programa de controle de qualidade.  

 

Palavras-chave: Programa. Controle. Qualidade. 

 

 

 

 



 

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

BIFOSFONATOS E SUA RELAÇÃO COM A IMPLANTODONTIA 

 

Rejane Haidée Borges de Freitas 

 

Introdução: Bifosfonatos são fármacos utilizados para tratamento de várias doenças ósseas, tais 

como osteoporose, neoplasias malignas com metástase óssea, hipercalcemia maligna e mieloma 

múltiplo. Esses medicamentos atuam diretamente sobre a remodelação e vascularização óssea. 

Constituem um grupo de substâncias farmacológicas sintéticas, análogas ao pirofosfato, que são 

potentes inibidores da reabsorção óssea mediada por osteoclastos. Nos últimos anos a instalação 

de implantes osseointegrados vem sendo cada vez mais executada e grande parte do público que 

procura esta alternativa de tratamento, apresenta idade superior a sessenta anos, grupo este, com 

maior probabilidade de incidência de patologias como osteoporose e alterações do metabolismo 

ósseo associado a neoplasias. O fenômeno da osseointegração é definido como uma conexão 

direta, estrutural e funcional entre o osso vivo, maduro, organizado e a superfície de um 

implante. Falhas nesse fenômeno têm sido associadas à terapia preventiva e de manutenção com 

bifofosfonatos em pacientes com patologias ósseas. Desenvolvimento- Desde 1996 os 

Bifosfonatos tem assumido um papel predominante no tratamento da osteoporose e das 

alterações do metabolismo ósseo associadas a neoplasias. Em 2003, foram descritos os 

primeiros casos de osteonecrose dos maxilares associada à bifosfonatos. A American Dental 

Association define como osteonecrose associada à bifosfonatos uma área exposta de osso 

necrótico presente por pelo menos oito semanas em pacientes em uso da droga. O tecido ósseo é 

formado por osteoblastos e reabsorvido por osteoclastos, num processo homeostático constante. 

Esses medicamentos, em geral, afetam a remodelação óssea por meio de diminuição da 

reabsorção, via diferentes mecanismos, atuando principalmente sobre os osteoclastos, inibindo 

seu desenvolvimento desde suas células precursoras, sendo assim, aumentam a massa óssea e 

diminuem o risco de fratura.  Essas drogas são divididas em duas classes: bifosfonatos não 

nitrogenados e nitrogenados, este último por apresentar nitrogênio em sua estrutura molecular, 

não são metabolizadas e se acumulam no tecido ósseo, portanto são mais potentes. O risco de 

desenvolver osteonecrose de mandíbula com bifosfonato oral foi baixa, mas é substancialmente 

alta para pacientes recebendo bifosfonato intravenoso. Suspeita-se que a razão pela qual os 

ossos dos maxilares apresentam uma maior incidência de osteonecrose quando comparado a 



outros ossos, deve-se ao possível contato entre o tecido ósseo e o meio bucal, de modo que 

qualquer lesão, traumas ou doenças periodontais pode permitir o contato de diversos tipos de 

microrganismos com o tecido ósseo, desencadeando processos infecciosos. Na maioria dos 

casos, o surgimento da osteonecrose está associado a lesões traumáticas, porém o surgimento 

espontâneo pode ocorrer em 30% dos pacientes. O fator desencadeante mais comum do 

processo de necrose óssea são as exodontias. A osteonecrose relacionada à bifosfonatos, é 

clinicamente, semelhante aquela produzida por radioterapia. A osseointegração de implantes 

envolvem três fases: O recrutamento e migração de células osteogênicas na superfície do 

implante; a junção do osso pré-existente e o implante, e a fase de remodelação óssea, que 

envolve o tunorver propriamente dito. Quando o paciente faz uso de bifosfonatos pode haver 

problemas na integração, ou ainda, quando já houve a osseointegração. O tratamento dos 

pacientes portadores de osteonecrose induzida por bifosfonatos é difícil e as terapêuticas são 

escassas, por isso a prevenção é fundamental. O protocolo preventivo deve incluir avaliação 

clínica e imaginológica oral antes do tratamento com bifofosfonatos ser iniciado para eliminar 

possíveis focos de infecções, seguido de consultas periódicas para eliminar fatores traumáticos. 

È importante o cirurgião Dentista está atento a identificar na anamnese pacientes que fazem uso 

de bifosfonatos prevenindo complicações decorrentes de seu uso. É de grande importância que o 

Médico que acompanha o paciente, oriente o mesmo a procurar o Dentista antes de iniciar o 

tratamento e manter consultas de rotina. Conclusões: Devido à alta morbidade dos pacientes 

acometidos com a osteonecrose, a falta de consenso no tratamento e compreensão do 

mecanismo de ação pelos quais os bifosfonatos induzem a osteonecrose, a prevenção é 

fundamental. O risco de desencadeamento de um processo de osteonecrose causado pelo trauma 

cirúrgico deixa dúvidas sobre a segurança da instalação de implantes. Antes da realização do 

procedimento, o CD deve solicitar a aprovação médica para descontinuar os bifosfonatos 3 

meses antes da cirurgia e 3 meses apos a cirurgia (“ferias das drogas”), determinar os níveis 

séricos de CTx durante a consulta inicial e imediatamente antes da cirurgia e o consentimento 

informado detalhado sobre o risco de osteonecrose associada aos bifosfonatos. É recomendado 

que durante o tratamento os pacientes sejam alertados para manter uma rotina de consultas 

odontológicas, uma boa higiene oral e relatar qualquer sintoma oral , tais como dor e edema. 

 

Palavras-chave: Bifosfonatos; Implante Dentário; Osteonecrose. 
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VIOLÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: QUAL A RESPONSABILIDADE 

DO CIRURGIÃO-DENTISTA?  

 

 

                                                                                                          Mayara de Andrade Pereira  

                                                                                                          Paloma Rodrigues Genú         

Renata Gabriela Oliveira Cavalcanti 

 

Na sociedade atual, a violência está em evidência diariamente. Entre as formas de agressão 

destaca-se a praticada contra crianças e adolescentes. Os principais agressores são, muitas 

vezes, os pais ou tutores. O abuso infantil é considerado um problema de saúde pública global, 

ocorre em todos os países e em todos os grupos sociais e religiosos. Diversos autores têm 

afirmado a importância do Cirurgião-Dentista na suspeição ou confirmação de casos de abuso 

infantil, já que grande parte dos traumas físicos cometidos contra crianças ou adolescentes 

encontram-se nas regiões da cabeça, face, boca e pescoço. O dentista poderá encontrar 

rompimento do freio lingual, labial e outras lesões orais provocadas pela introdução violenta de 

colher. Queimaduras, lacerações, fraturas, injúrias dentárias, marcas de tapas ou de 

estrangulamento podem estar presentes em uma criança violentada. Havendo forte suspeita de 

maus-tratos deve-se notificar o fato a o Conselho Tutelar. Contudo, ainda há um despreparo 

profissional diante ao reconhecimento de maus tratos e ao seu encaminhamento. É 

imprescindível, portanto, que o profissional de saúde esteja treinado para detectar situações de 

violência e notificar às autoridades, permitindo á criança um futuro digno. O objetivo desse 

trabalho é analisar através de uma revisão da literatura, qual a responsabilidade do Cirurgião-

Dentista em notificar a violência e as possíveis implicações legais e éticas decorrentes da 

omissão desses casos. 

 

 

Palavras-chave : Crime contra criança, ética, notificação, odontologia legal  
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MANUAL PRÁTICO DE ENDODONTIA DA FACIPE 

 

 

Rejane Haidée Borges de Freitas, 

 Joellana dos Santos Costa  

Paulo Henrique 

Introdução - Vários protocolos para realização de tratamento endodôntico estão disponíveis na 

literatura, todos com comprovada eficácia. Essa variedade pode, em um instante inicial, 

confundir o iniciante na Endodontia. Em relação aos professores, as informações passadas aos 

alunos podem parecer conflitantes e divergentes, uma vez que cada professor pode ter uma 

técnica diferente de conduzir o tratamento endodôntico. Por estes motivos, surge a necessidade 

de adotar um protocolo simplificado, único e eficaz para ser seguido pela instituição. O 

protocolo, em formato de manual, ficará disponível na biblioteca da FACIPE para uso dos 

discentes e docentes. A disponibilidade de um manual com protocolo adotado pela FACIPE 

facilitará o acesso dos alunos a um material didático onde constará o passo a passo para 

realização de diagnóstico e tratamento de forma simplificada, com objetivo de facilitar o 

aprendizado do aluno e a avaliação e supervisão pelo Professor. Desenvolvimento – A ideia de 

criar o manual surgiu durante as atividades de monitoria da disciplina Endodontia II, momento 

em que percebemos a dificuldade dos alunos diante de inúmeros protocolos existentes na 

literatura. O trabalho foi submetido ao processo de seleção para extensão e aceito, sendo 

disponibilizado um ano para conclusão do projeto. O Objetivo geral do projeto é de elaborar um 

guia ilustrado para a disciplina de Endodontia, os objetivos específicos: Confeccionar material 

didático para suporte a disciplina de Endodontia da FACIPE; Publicar uma técnica simplificada 

de tratamento endodôntico; Padronizar as técnicas endodônticas utilizadas na FACIPE; Orientar 

os alunos na disciplina de Endodontia; Disponibilizar o manual como fonte de estudo, consulta 

e pesquisa na Biblioteca da FACIPE. O Perfil do público a ser assistido pelo projeto serão 

alunos e professores do curso de Odontologia da FACIPE e os estudantes escolhidos 

para o projeto foram alunos da graduação em Odontologia que pagaram os créditos da 



disciplina de Endodontia e demonstram interesse em aprofundar o seu conhecimento na 

especialidade. O projeto tem como perspectivas de retorno social a disponibilidade de 

um manual onde constará o protocolo passo a passo para realização de diagnóstico e 

tratamento endodôntico de forma simplificada facilitando o aprendizado do aluno e a 

comunicação entre alunos e professores. Dessa maneira, esperamos que a matéria torne-

se mais atrativa ao aluno, aumentando seu interesse pela teoria e facilitando o 

desenvolvimento da prática clínica, melhorando o atendimento ao paciente. Conclusões 

– A Endodontia é uma especialidade da Odontologia que muito evolui nos últimos anos e que 

apresenta um grande número de protocolos para sua realização. A dor é a principal causa dos 

atendimentos de urgência em consultórios odontológicos e um grande percentual desses 

atendimentos requerem um tratamento endodôntico. Dessa maneira, se faz de fundamental 

importância o aprendizado da disciplina de Endodontia na graduação, para que o profissional 

seja capaz de dar o diagnóstico preciso e realizar o tratamento adequado para o caso.  

 

Palavras-chave – Endodontia; Manual Prático; Protocolo. 
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS: UM PROJETO INTEGRADO A COMUNIDADE 

Camila Joyce Alves da Silva 

 Conceição Mairlla Monteiro Pessoa 

 Luan Araújo Bezerra 

 Netânias Davys Soares da Rocha 

 

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 descarte dos medicamentos se tornou um problema 

mundial. O estoque medicamentoso em casa, a geração de resíduos e o destino do mesmo, seja 

para o lixo ou através de metabólitos pelo nosso corpo, 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, assinalando sobre os locais corretos de descarte. 

Discussão e Conclusões: Logo, se conclui que mobilizar a comunidade, através dos alunos da 

FACIPE, por meio do desenvolver de um projeto de extensão sobre o tema e por uma ética 

partilhada de responsabilidade com o meio ambiente, é de suma importância para torná-los 

propagadores da consciência ambiental para os acadêmicos, comunidades e PSFs, ao tornar 

público também, o novo ponto de coleta na Instituição de Ensino.  

Palavras – Chave: Descarte de medicamentos, Impacto ambiental, Resíduos.  


