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APRESENTAÇÃO 
 
 
A VI Semana de Pesquisa e Extensão (SEMPEx) do Centro Universitário Tiradentes de 
Pernambuco | UNIT-PE representa mais um momento ímpar de debates e 
aprendizagem. Avançamos novamente em discussões acerca de pesquisas realizadas 
não só na nossa instituição, mas sim em toda a região. O encontro de temáticas 
variadas e a genuína preocupação com o incremento da ciência, desde os primeiros 
passos na extensão, extensão cultural, iniciação científica e monitoria, foram mais 
uma vez o legado do evento. 
 
Nestas páginas, busca-se ratificar o objetivo de elaborar a história deste espaço de 
reflexões. Como já virou tradição, comemoramos mais uma vez o privilégio de expor 
nossos discentes de graduação, pós-graduação e toda a comunidade a relevantes 
avanços acadêmico-científicos em suas áreas de formação por meio de discussões 
atuais.  
 
É sempre motivo de orgulho e alegria perceber o entusiasmo, além do claro 
desenvolvimento, de cada estudante que expôs suas primeiras descobertas 
científicas. Pudemos ver nitidamente o desejo de dar o melhor. Sempre uma vitória! 
Importante ressaltar que os conteúdos foram avaliados por docentes de diferentes 
áreas, ratificando o valor da interdisciplinaridade e, gerando assim, um oportuno 
compartilhamento de saberes e troca de ideias. A referida avaliação conduziu ao II 
Prêmio Abelardo da Hora – realizado em dezembro de 2018, mais uma justa 
homenagem a esse notável pernambucano, cuja paixão pelas artes plásticas e 
engajamento com a educação transformaram a vida em um legado de amor a cultura 
para todos nós. 
  
Por fim, há novamente nestas páginas não só conteúdo produzido durante um evento 
científico, mas frutos que ajudam a formar um legado de compromisso com a 
educação do povo do Nordeste do Brasil, marca do Grupo Tiradentes nesta região há 
mais de meio século. Boa leitura e cá estamos juntos, hoje, como centro 
universitário, conforme desejo exposto na edição anterior. Momento de celebrar a 
conquista e seguir inspirando a sociedade por meio da educação!  
 

 

Prof. Dr. Pedro Paulo Procópio 
Coordenador de Pesquisa e Extensão da UNIT-PE, Organizador da  

 VI SEMPEX - 2018. 
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AUTOMAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA EM DATACENTER 
 

Banner 
Exatas e Tecnologia 

 

Robson da Silva Pedroso 
robson.pedrosos@gmail.com 

João Henrique Ribeiro 
contatojoaolbuquerque@outlook.com 

Wanderson Evangelista da Silva 
wander.pe75@gmail.com 

Milton Vinicius Morais de Lima 
 mvml@cin.ufpe.br 

 
Resumo - O atual contexto corporativo contempla inúmeras ameaças à Segurança da 
Informação que se tratadas de maneira inapropriada, podem suceder impactos 
severos, podendo abalar as finanças ou reputação das empresas. Os dados crescem 
exponencialmente em quantidade e complexidade, organizações tendem a refletir que 
uma postura reativa não é mais suficiente. Analisando tais fatos, acomete-se a 
necessidade de se estabelecer não somente estruturas tecnológicas físicas, mas 
também automação de processos de segurança em datacenters. Na sociedade 
contemporânea, as informações são consideradas os principais patrimônios de uma 
organização, e elas estão também sob constantes riscos. A sua perda ou roubo pode 
constituir um prejuízo a organização. A informação é um bem que não sofre 
depreciação. Ela tem uma constante valorização, tanto no desenvolvimento de nossos 
negócios, como na manutenção dos atuais. Este trabalho tem por objetivo realizar um 
protocolo de uma revisão sistemática, onde esperamos apresentar evidências quanto 
à necessidade de automatizar políticas de segurança em datacenters, baseado em 
uma revisão sistemática para analisar a evolução e a deficiência do sistema de 
segurança da informação. A metodologia de pesquisa aplicada a este trabalho foi a 
revisão sistemática utilizando engenhos de buscas automáticos. A literatura foi 
direcionada a artigos, dissertações e teses relevantes ao tema. Para que fosse 
possível atender os objetivos deste trabalho, utilizamos técnicas referentes à revisão 
sistemática para destacar as publicações relevantes que estão em conformidade com 
a proposta da pesquisa. Com o desenvolvimento desta revisão sistemática baseada 
em evidências concluímos que chegamos a um modelo com os principais efeitos da 
automação de políticas de segurança da informação em datacenter, conforme nossa 
pergunta de pesquisa. Relacionamos fatores e construímos hipóteses com algumas 
proposições, desenvolvemos e analisamos o modelo final com as categorias centrais e 
seus relacionamentos que em todos os casos impactaram e/ou influenciaram de 
forma positiva todas as categorias envolvidas no modelo. 
 
Palavras-chave: Automação. Segurança da informação. Datacenter. Políticas de 
segurança. 
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DATA TRANSMISSION SECURITY ON THE INTERNET OF THINGS: 
FUTURE RESEARCH DIRECTIONS 

 
Banner 

Exatas e Tecnologia 

 
      Robson da Silva Pedroso 

João Henrique Ribeiro 
Wanderson Evangelista da Silva 

Milton Vinicius Morais de Lima 
 
Resumo - Internet das Coisas (IoT) é um paradigma no qual vários dispositivos 
(sensores e atuadores) estão interligados, trocando informações e funcionando de 
acordo com as informações obtidas. Essa interconectividade entre diferentes tipos de 
dispositivos resulta em vários desafios e oportunidades. Uma de grande importância é 
o desenvolvimento de mecanismos que garantam a segurança dos dados transmitidos 
usando dispositivos com recursos limitados e através de redes não confiáveis. O 
principal objetivo desta pesquisa é identificar e discutir as principais soluções de 
segurança para os problemas. Desenvolvemos e seguimos um protocolo de 
mapeamento sistemático para identificar os principais artigos científicos que exploram 
a segurança de transmissão de dados no contexto dos dispositivos de IoT. Por fim, 
identificamos lacunas e sugestões que podem ser utilizadas para direcionar pesquisas 
futuras.  
 

Palavras-chave: Internet das coisas. IoT. Transmissão de dados. Segurança. 
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Resumo - Vivemos hoje em uma sociedade cada vem mais informatizada, onde as 
informações e o conhecimento dependem do uso intenso da nova tecnologia. O 
computador introduziu alterações significativas em nossa forma de viver e trabalha e 
comunicar, essa máquina intervém de forma importante em grande parte das nossas 
atividades. Introdução - De acordo com as Informações coletada em torno do 
estudo, vejo que a sociedade hoje utilizada intensamente à tecnologia como elemento 
da vida econômica, social, e cultural, estão dependendo de um suporte tecnológico 
para se propagar, e vem demonstrando que esse processo se tornou um fenômeno 
social na internet. Hoje por mais uma das transições sociais que transformam a 
sociedade ao longo dos tempos. Para compreender este processo, é preciso não só 
entender as mudanças da própria sociedade, sejam estas no seu modo de agir, pensar 
e se relacionar, mas também a evolução dos dispositivos que propuseram fazer parte 
dessas modificações. Na atual configuração, outros aspectos passaram a ter relevância 
na sociedade: valorizou-se o conhecimento; a riqueza dos países passou a ser medida 
pelo acesso à tecnologia e sua capacidade de desenvolvimento na área; a informação 
e as práticas relacionadas a ela se tornaram o principal setor da economia. Estes três 
principais fatores levam hoje à instauração de um simbolismo da tecnologia como bem 
maior, a ser perseguido e incorporado em novas práticas sociais. A partir destes, é 
relevante investigar alguns conceitos importantes envolver todo processo de 
reconfiguração, baseado nas novas tecnologias e nas práticas que desencadearam a 
ascensão de setores que se tornaram primordiais: tecnológico, comunicacional, 
informacional e digital. São termos que permeiam e que alavancam os novos feitios 
sociais e que partem do pressuposto de interdependência entre diferentes sistemas. 
Desenvolvimento - As tecnologias passaram a permitir ao homem imperar sobre a 
informação, já que esta é parte integrante de qualquer atividade humana, seja ela 
individual ou coletiva. Hoje, é impossível pensar em desenvolvimento sem tecnologia. 
No Brasil, por exemplo, o uso da internet vem aumentando monstruosamente. É 
importante ressaltar que numa sociedade repleta de informações que nascem e partem 
de todos os lados é comum a alienação por parte da juventude, despreparada para 
conviver com os desafios desse tempo. De acordo com o necessário fazermos uma 
avaliação crítica sobre a tecnologia, sua constituição histórica e sua função social, no 
sentido de não só compreender o sentido da tecnologia, mas também de repensar e 
redimensionar o papel da mesma na sociedade. Muitas das perspectivas pensadas 
sobre as tecnologias como processo formativo foram cumpridas. Vê-se como exemplo 
a educação à distância, livros digitais, videoconferências, caixa eletrônico, correio 
eletrônico etc. Não se pode esquecer, que agregados ao desenvolvimento tecnológico 
estão os problemas sociais que também são provenientes dele. A sociedade 
contemporânea precisa estar ciente de seu compromisso com os desafios que a 
cercam que são de caráter econômico, cultural, social, político, ético. Isso inclui a 
pobreza, a individualidade sendo expostas nas redes sociais, o desemprego, a invasão 
de privacidade, a falta de identidade, a poluição visual e por aí poderíamos elencar 
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uma série de outros fatores que contribuem para a complexidade da sociedade atual e 
que nos leva a refletir sobre o uso das tecnologias e sua funcionalidade no que se 
refere à educação, orientação ou exploração de conhecimentos. Observa-se 
claramente que em um cenário altamente inovador, as organizações precisam 
promover inovações tecnológicas para sobreviverem a essa avalanche do mercado 
competitivo e globalizado, e uma forma de promover essas inovações é a efetiva 
utilização da gestão do conhecimento. Portanto, pode-se concluir que Inovação 
tecnológica é, toda e qualquer criação adaptação ou modificação, realizada em 
técnicas ou tecnologias, sejam elas simples ou complexas, na busca pelo 
aperfeiçoamento de seus produtos ou serviços, e que se fazem necessários, pela 
crescente exigência de seus consumidores e pela busca das empresas, por despertar 
neles necessidades, ás vezes ainda inconscientes, e que se tornam fontes para 
alcançar a tão almejada vantagem competitiva. A internet se converteu no “coração 
articulador dos distintos meios” de comunicação de massa. Ela canaliza as informações 
sobre o que acontece em várias mídias, por isso, é um sistema multimídia. Sua 
existência mudou os meios de comunicação: praticamente todos passaram a trabalhar 
também com a plataforma  na web, alimentando e sendo alimentados por informações 
e conteúdos que circulam nesse ambiente comunicativo. A tecnologia fez surgir termos 
como interatividade, multimodalidade (combinação de texto, imagem e som), 
hipermedialidade (interconexão de diversos textos entre si) que passaram a integrar a 
rotina do mundo todo. Discussão e Conclusões - Após a análise das informações 
obtidas neste trabalho, pode-se inferir que a transformação da tecnologia provocou 
impactos significativos na sociedade. Tais mudanças alteraram o estilo de vida dos 
indivíduos, hábitos, trazendo até mesmo modificações na forma de comunicação. De 
acordo com o estudo realizado, é possível concluir que as tendências tecnológicas, 
seus avanços, e o modo como os conceitos foram se modificando com isso, andaram 
todos  ado a lado. Também se fez presente na sociedade moderna e seu 
desenvolvimento foi importante para contribuir com a mobilidade proposta no 
mercado. Como consequência das inovações tecnológicas inseridas no mercado e a 
introdução da internet, a sociedade adotou novos meios de comunicação e um estilo 
de vida baseado na conectividade com o restante do mundo. Portanto, a telefonia 
móvel, aliada à internet, permitiu que este fenômeno adquirisse forma se fizesse cada 
vez mais presente. Diante deste cenário, foi possível verificar como ocorreu a evolução 
da internet e seus conceitos passando pela Web. A sociedade se transformou em um 
mundo consumidor economicamente, podemos utilizar neste contexto do mercado das 
novas tecnologias da informação que se resume, na inovação tecnológica que possui 
como objetivo, em auxiliar as organizações e instituições de ensino, com a união dos 
conceitos de pesquisa e informação, tornando os processos de comunicação muito 
mais eficientes, dinâmicos e ágeis. 
 
Palavras-chave: Sociedade da informação. Tecnologias da comunicação. Internet. 
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Resumo: “As máquinas podem pensar?”, questionamento feito pelo matemático Alan 
Turing em 1950, considerado um dos grandes gênios da computação, em um artigo 
publicado à época causou muita polêmica. Na atualidade, porém, não causaria 
qualquer espanto por ter se tornado uma constatação. Vivemos em um mundo onde a 
alta tecnologia faz parte de nosso cotidiano; computadores com sistemas complexos, 
com capacidade de reconhecimento de voz, reconhecimento de digitais (biometria), 
reconhecimento facial e até mapeando padrões de pessoas, através do uso da 
inteligência artificial. Apenas a título de exemplo, existe um campo da ciência 
conhecido como Machine learning que simula ações e pensamentos do ser humano, o 
que nos leva a responder à pergunta do matemático sem qualquer constrangimento ou 
medo de errar: sim, as máquinas podem pensar. Este trabalho conta um pouco da 
história da computação, os inventos das personalidades responsáveis pela existência 
do que conhecemos hoje como tecnologia, fruto do trabalho incessante e incansável de 
tais personalidades, figuras estas muitas vezes desconhecidas pela grande maioria das 
pessoas e até por profissionais do ramo. Introdução: É interessante se observar que 
as máquinas atuais apresentam muita coisa em comum com aquelas inventadas há 
quase um século, pois seguem o mesmo princípio de funcionamento, porém, ao 
aprofundar um pouco mais as pesquisas, percebe-se que toda essa tecnologia advém, 
na verdade, de séculos. Cientistas, matemáticos, filósofos foram de suma importância 
por seu empenho, dedicação e colaboração para o desenvolvimento da computação. A 
computação nasceu através da busca do homem pela tentativa de automatizar 
procedimentos repetidos de forma exaustiva, unida à necessidade de cálculos cada vez 
mais rápidos e exatos, com pouca ou nenhuma margem de erro. Antes, porém, de 
chegarmos a este cenário tecnológico, muitas descobertas baseadas em tantas outras 
foram necessárias. A evolução dos conceitos em informática sempre esteve ligada à da 
matemática. Na Antiguidade, os pastores, para controlar seus rebanhos de ovelhas, os 
associavam a pedras que guardavam em sacolas. Cada ovelha correspondia a uma 
pedrinha. No início e final do dia, faziam as devidas correspondências; se sobrasse 
pedra, faltava ovelha. Pedra em latim significa "Calculus", derivando daí a palavra 
“cálculo”. O cálculo é uma das potências inventivas do pensamento humano e várias 
foram as razões que o motivaram, tais como a necessidade humana de medir, contar, 
trocar, vender; a necessidade, enfim, de resolver problemas. Com o passar do tempo, 
cálculos cada vez mais complexos foram sendo exigidos e assim, segundo estudiosos, 
os chineses inventaram o primeiro dispositivo de cálculo, o Ábaco, formado por fios 
paralelos e contas deslizantes. Uma pessoa que manuseava um ábaco com agilidade 
conseguia fazer uma multiplicação de 5 algarismos com a mesma rapidez de uma 
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calculadora digital dos dias de hoje. Este trabalho visa mostrar como os homens 
através dos tempos buscaram elaborar métodos eficazes para a solução de diversos 
tipos de problemas e como a preocupação constante de minimizar o esforço repetitivo 
e tedioso produziu o desenvolvimento de máquinas com poder de processamento 
inimaginável, até mesmo para o mais brilhante visionário de tempos remotos. 
Desenvolvimento: A era da computação nasceu quando o homem procurou 
ultrapassar os limites práticos da aritmética. Máquinas de somar e caixas registradoras 
surgiram primeiro, mas era igualmente crítica a busca pela organização de 
computações matemáticas usando o que hoje chamamos de “programas”. A ideia de 
um programa surgiu nos anos 1830, um século antes do período tradicionalmente 
atribuído ao nascimento do computador. Posteriormente, os computadores eletrônicos 
modernos que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial deram origem à noção de 
um computador universal – uma máquina capaz de processar qualquer tipo de 
informação, inclusive manipular os próprios programas. Esses são os computadores 
que movem o mundo atual. E embora pareça que a tecnologia da computação tenha 
amadurecido a ponto de se tornar onipresente e aparentemente ilimitada, 
pesquisadores buscam inspiração em outros campos da ciência para criar tipos 
completamente novos de máquinas. A Lógica Moderna começou no século XVII com o 
filósofo e matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716). Seus estudos 
influenciaram, 200 anos mais tarde, vários ramos da Lógica Matemática moderna e 
outras áreas relacionadas. A contribuição de Leibniz ao desenvolvimento da lógica 
aparece sob dois aspectos: ele aplicou com sucesso, métodos matemáticos para a 
interpretação dos silogismos aristotélicos, e apontou aquelas partes da Álgebra que 
estão abertas a uma interpretação não aritmética; Leibniz tornou-se assim o grande 
precursor da Lógica Matemática. Bem antes de Leibniz, Schickard é considerado como 
o primeiro a construir uma máquina de calcular mecânica (utilizada por Johannes 
Kepler), em 1623, capaz de realizar as 4 operações básicas com números de seis 
dígitos e indicar um overflow através do toque de um sino. Em 1832, um jovem 
matemático inglês chamado Charles Babbage produziu um modelo funcional de uma 
máquina calculadora (batizada de Máquina Diferencial), com financiamento do Governo 
Inglês; Um ano depois Babbage abandonou a Máquina Diferencial para dar lugar a um 
projeto mais ousado – a Máquina Analítica. Ada Augusta Byron, filha do famoso poeta 
Lord Byron e educada pelo matemático logicista inglês Augustus De Morgan, foi 
apresentada a Babbage durante a primeira demonstração da Máquina de Diferenças e 
logo compreendeu o alcance das novas invenções. Ela percebeu que, diferentemente 
das máquinas anteriores com funcionamento analógico (execução de cálculos usando 
medidas), a Máquina de Diferenças era digital (execução de cálculos usando fórmulas 
numéricas). Mais importante ainda, deu-se conta da combinação entre funções lógicas 
e aritméticas na máquina de Babbage. Mesmo não estando a máquina construída, Ada 
procurou escrever sequências de instruções tendo descoberto conceitos que seriam 
largamente utilizados na programação de computadores como sub-rotinas, loops e 
saltos. Era a ideia de uma máquina de cálculo universal, que viria a ser retomada em 
1930 por Alan Turing. Enquanto a Máquina Diferencial limitava-se à tarefa de fazer 
tabelas, a Máquina Analítica seria capaz de realizar qualquer cálculo matemático. Como 
um computador moderno, teria um processador para os cálculos aritméticos (o 
“moinho”), memória para registrar os números (o “armazém”), e a capacidade de 
alterar sua função através de comandos do usuário, no caso, cartões perfurados. A 
decisão de Babbage de abandonar a inacabada Máquina Diferencial não foi bem 
recebida, porém, e o governo recusou-se a fornecer verbas adicionais. Inconformado, 
ele produziu milhares de páginas de anotações detalhadas e desenhos da máquina na 
esperança de que o governo algum dia financiasse sua construção. Mas foi apenas nos 
anos 70, em plena era da informação, que pesquisadores estudaram esses artigos pela 
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primeira vez. A Máquina Analítica era, como um dos pesquisadores observou, quase 
como olhar para o projeto de um computador de outro planeta. A visão de Babbage 
era, em essência, a da computação digital. Assim como nos equipamentos atuais, suas 
máquinas manipulam os números (ou dígitos) de acordo com um conjunto de 
instruções e produzem um resultado numérico preciso. No entanto, após o fracasso de 
Babbage, a computação entrou na “Idade das Trevas” da computação digital – período 
que durou até a Segunda Guerra Mundial. A partir desta, Foi construído o primeiro 
computador eletromecânico, que possuía gigantescas dimensões. Ele funcionava à 
base de válvulas a vácuo e armazenava dados através de cartão perfurado. O 
desaparecimento das válvulas aconteceu logo após a descoberta dos transistores, o 
que resultou numa diminuição considerável nos tamanhos das máquinas, 
aproximadamente na década de 50. As primeiras linguagens de programação também 
apareceram neste período.Ao decorrer dos tempos uma nova evolução acontecia: 
aparece a multiprogramação, memória através de semicondutores e discos 
magnéticos, surgem os microprocessadores, que reduziram novamente o tamanho das 
máquinas. Também surge a teleinformática, a Internet, a inteligência artificial, entre 
outras novidades através de tantas outras contribuições de cientistas contemporâneos, 
empenhados na crescente evolução da tecnologia. Discussão e Conclusões: 
Conhecendo um pouco mais a história, verificamos que a tecnologia da computação 
evoluiu em curto período de tempo, principalmente pós segunda guerra. As válvulas 
foram substituídas por transístores nos anos de 1950; alguns anos após, nos anos de 
1970 o processamento se dava em um chip; depois o microprocessador deu origem ao 
PC e assim por diante, graças à evolução conjunta de hardware e software. É 
surpreendente imaginar que o computador originalmente projetado e pensado apenas 
para cálculos matemáticos tenha se tornado a mais importante ferramenta de trabalho, 
adaptável a qualquer aplicação e finalidade, sendo imprescindível nos dias de hoje. 
Toda essa expansão tornou possível ao século XXI, o nosso século, o uso dessa vasta 
tecnologia ao nosso dispor; as máquinas hoje por nós utilizadas, talvez sejam 
consideradas geringonças tão grandes e tão antiquadas quanto a ideia que fazemos 
das primeiras a que temos conhecimento, pois esta área tecnológica sempre estará em 
constante evolução. 
 
Palavras-chave: História da computação. Máquinas. Sociedade. 
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Resumo: Sistemas embarcados são sistemas operacionais completos e 
completamente independentes, menos complexos que computadores pessoais, 
celulares, tablets e outros. Estes sistemas foram criados para a realização de mono ou 
multitarefas ampliando assim a sua vasta possibilidade de utilização. Também são 
chamados de sistemas embutidos ou encapsulados, dedicado totalmente ao 
equipamento que o controla. Essa tecnologia é composta basicamente dos mesmos 
componentes fundamentais de um computador pessoal, diferenciando-se do tamanho 
do hardware por ser menor, e com processamento consideravelmente robusto para 
qualquer tipo de tarefa dedicada. Sua utilização apresenta-se no dia a dia de usuários 
de câmeras, aparelhos de som, brinquedos, entre outros. Com a evolução da 
microeletrônica foi possível assim a criação desses pequenos computadores, que 
realizam tarefas complexas de modo que estas pudessem ser realizadas por 
componentes minúsculos. Sistemas embarcados revolucionam o mundo 
continuamente, melhorando a vida das pessoas, sua presença pode ser percebida no 
cotidiano e suas aplicações impulsionaram o desenvolvimento tecnológico de todas as 
áreas de conhecimento humano. Introdução: Sistema embarcado pode ser definido 
como um computador encapsulado de propósito específico (MARTINS, 2017). Os 
computadores pessoais (PCs) possuem propósitos gerais; podemos utilizá-los para 
navegar na Internet, assistir vídeos, jogar vídeo game, entre outros. Já um sistema 
embarcado, geralmente, tem apenas uma aplicação, estes podem ser encontrados em 
microondas, televisores, sistema de injeção eletrônica de um automóvel, entre outros. 
Além de conterem diversas funcionalidades aplicadas em áreas como a educação, por 
exemplo, através do Raspberry, os sistemas embarcados têm evoluído bastante e 
ganhado um certo espaço no mercado. O primeiro sistema embarcado conhecido foi o 
AGC (Apollo Guidance Computer), um computador que operava a 1.024 Mhz se 
utilizando da manipulação de portas lógicas NOR usado para coletar e receber 
informações de voos nas missões espaciais da NASA (LIMA, 2014). Atualmente existem 
diversos embarcados e microcontroladores, como o Arduino, Mbed ou o Raspberry, 
cada um tem a sua especialidade, podendo ser usados para qualquer função que o 
usuário desejar. Os sistemas embarcados estão comumente relacionados com a 
automação ou até soluções de alguns problemas diários, alguns profissionais 
desenvolvem projetos usando embarcados como solução, pela sua portabilidade e 
funcionalidade em desempenhar tarefas a eles relacionadas. O grande desafio de um 
projeto de sistema embarcado é a obtenção de um resultado final que implemente a 
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funcionalidade desejada e que ao mesmo tempo satisfaça a todas as restrições do 
projeto.O objetivo desta pesquisa é abordar o tema sistemas embarcados e sua 
aplicação em diversos setores do cotidiano. Desenvolvimento: A evolução da 
tecnologia fez a indústria tecnológica crescer exponencialmente, fazendo com que 
fossem criados dispositivos com grande capacidade de processamento, usando 
gradativamente o menor espaço físico possível, consequentemente, tendo um baixo 
custo de fabricação. O impulsionador desta evolução tecnológica foi a incorporação de 
vários sistemas eletrônicos em uma grande variedade de produtos existentes 
atualmente, como automóveis, eletrodomésticos, desktops, estações de trabalho 
servidores e em computadores de grande porte, além dos dispositivos móveis que 
ganham espaço a cada dia. Toda essa comodidade fez com que a indústria investisse 
em dispositivos menores, com capacidades e funcionalidade diversas. Neste momento 
surgem os sistemas embarcados, tais equipamentos possuem as seguintes 
características: baixo consumo energético, tamanho reduzido, baixo custo por unidade, 
operação especializada, baixo tempo de resposta (devido a sua programação ser em 
um nível mais baixo do que o habitual), operação em tempo real, confiabilidade e 
segurança, hardware e software coexistente (firmware) (DOS REIS, 2015). Outra 
característica dos sistemas embarcados é a diferença dos tipos de processadores que 
são utilizados neles. Em sua maioria são utilizados microcontroladores, 
microprocessadores e chips DSP (Digital Signal Processing). Um exemplo claro de 
Sistema Embarcado é o desenvolvido pela empresa Raspberry que criou um 
computador do tamanho de um cartão chamado de Raspberry Pi, este possibilita a 
interconexão a qualquer dispositivo que possua saída HDMI. Todo o hardware é 
alocado em uma única placa central com processador, memória e dispositivos I/O 
(input/outuput ou entrada/saída). O principal objetivo da criação do Raspberry Pi foi a 
promoção do incentivo ao ensino da Ciência da Computação em escolas e cursos 
destinados a área de programação (DOS SANTOS e JUNIOR, 2016). O produto foi 
muito bem aceito também por empresas que procuravam utilizar meios baratos e com 
equipamentos pequenos para a realização de trabalhos como captação de movimentos, 
gravação de vídeos, e até mesmo para a IoT (Internet das Coisas), que tem sido um 
assunto muito trabalhado pelas empresas após a implementação do IPV6 como 
protocolo de interconexão de computadores. O Raspberry Pi 1 é baseado em um 
sistema em chip (SoC) Broadcom BCM2835, que integra um processador ARM1176JZF-
S de 700 MHz, GPU VideoCore IV, e 512 MB de memória RAM. Com esse Hardware a 
sua aplicação é possível em diversos sistemas de automação industrial e até mesmo 
sua utilização como um computador pessoal de bolso. Sendo assim, possível a 
implementação de um sistema embarcado para fins tanto didáticos quanto 
empresariais. Discussão e Conclusões: É praticamente impossível imaginar o mundo 
moderno sem os sistemas embarcados. A maioria das pessoas simplesmente usufrui 
das facilidades cotidianas proporcionadas por esses sistemas sem nem mesmo se dar 
conta disso. A computação na prática vai muito além das máquinas que podemos 
reconhecer efetivamente como computadores, ela tornou-se parte da vida moderna e 
não dá sinais de que nos deixará tão cedo. Munido a esses avanços supracitados, há 
também de se destacar os softwares cada vez mais maleáveis e adaptáveis ao 
hardware disponível na atualidade, aprendizagem de máquinas, inteligência artificial, 
robótica são apenas alguns ramos de Tecnologia da Informação. 
 
Palavras-chave: Sistemas embarcados. IoT. Raspberry. 
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Introdução: Um dos maiores problemas que afeta os Direitos Humanos na 
contemporaneidade é a crise do Estado de Direito. Este problema policêntrico pode ser 
refletido, principalmente, pela falta de efetivação dos direitos humanos e fundamentais 
através das políticas públicas inclusivas e dialógicas. Apesar dos importantes avanços 
obtidos em todos os setores do desenvolvimento, persistem no Brasil as desigualdades 
raciais, étnicas e de gênero. Em face das particularidades destes grupos (exclusão 
social, miserabilidade e fragilização), busca-se o apoio na judicialização, inclusive para 
efetivação de políticas públicas existentes. Portanto, esta pesquisa visa mostrar que o 
tratamento dado no universo da interpretação judicial deve estar coerente com o texto 
constitucional e com os direitos humanos. Desenvolvimento: Os Direitos Humanos 
(DH) no Brasil assumiram uma centralidade no ordenamento jurídico, cuja 
consequência é a aceitação da vinculação de todos os poderes públicos e agentes 
privados ao conteúdo destes direitos. Sua principal função é preservar o que se revela 
compatível com a Constituição, suspendendo, em consequência, várias interpretativas 
conflitantes com a ordem constitucional. O principal objetivo é garantir que os 
magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no 
âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio 
hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção 
Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se 
revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla 
proteção jurídica. - O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o 
critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado 
internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), 
deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações 
constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos 
grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de 
proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a 
tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. Discussão e 

Conclusões: A “interpretação conforme os direitos humanos” é consequência da 
“interpretação conforme à Constituição”. Esta técnica comporta alguns núcleos 
semânticos, ou seja, possui conteúdo polissêmico e plurissignificativo de aderência a 
saber: respeito à expressão literal do texto legal e respeito ao fim buscado pelo 
legislador; modalidade de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto; 
atribuir coerência da norma ou ato estatal à Constituição; inibir ou excluir 
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interpretações que, por desconformidade à Constituição, conduzem a uma exegese 
divorciada do sentido autorizado pela Lei Fundamental. 

 
Palavras-chave: Direitos humanos. Constituição Federal. Interpretação. 
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Introdução: O desenvolvimento econômico não pode se dar de maneira 
desordenada. Faz-se necessário que o progresso ocorra em equilíbrio com o meio 
ambiente e os indivíduos que fazem parte dele. Assim, no âmbito da propriedade 
rural, objeto dessa pesquisa, o desenvolvimento econômico esbarra nos limites 
impostos pela natureza. Sob essa perspectiva, um dos aspectos tratados neste 
trabalho foi a forma como o direito brasileiro busca garantir a proteção ao meio 
ambiente e à propriedade rural. Nesse sentido, a Constituição Federal brasileira 
determina o cumprimento da função socioambiental da propriedade rural como 
uma das formas de preservação do meio ambiente e de seus recursos. Dado que a 
função socioambiental da propriedade não seja cumprida, essa ficará sujeita a ser 
desapropriada, nos termos da Constituição Federal e das legislações esparsas. 
Tendo em vista que a preservação ambiental é aspecto indispensável para a 
sobrevivência e o bem-estar das espécies, singularmente, dos seres humanos, 
outra questão que suscitou esta pesquisa foi compreender de que modo é possível 
alcançar o desenvolvimento sustentável, ou seja, como desenvolvimento 
econômico pode se dar concomitantemente à proteção ambiental. Foram utilizados 
como base teórica as obras de José Afonso da Silva sobre direito constitucional 
ambiental, e de Telga de Araújo, sobre a função social da propriedade. A 
metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica, pautada no estudo de 
legislações, doutrinas e artigos científicos. Desenvolvimento: Paulo Bonavides, 
referindo-se aos direitos fundamentais de terceira dimensão, aponta que esses 
“tem primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo 
de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta” 
(2006, p. 566).  Fernanda Luiza Fontoura de Medeiros, por sua vez, define os 
direitos de terceira dimensão como sendo dotados de “natureza de implicação 
universal, sendo que os mesmos alcançam, no mínimo, uma característica de 
transindividualismo e, em decorrência dessa especificidade, exigem esforços e 
responsabilidades em escala mundial, para que sejam verdadeiramente efetivados” 
(2004, p. 74-75). Inseridos nesses direitos encontram-se o direito ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente e à propriedade, todos esses resguardados 
pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por se tratar de um direito difuso, ou seja, 
que não se restringe a um grupo determinado, a preservação ambiental, para 
assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é tomada como 
sendo de responsabilidade da coletividade junto ao Estado. Essa condição 
encontra-se estabelecida no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Ao Poder 
Público, no citado artigo 225, a constituição designa o controle da atividade 
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desempenhada na terra que não comporte risco ao meio ambiente. O artigo 186 da 
Constituição Federal, seguindo o princípio da preservação ambiental, define que a 
função socioambiental da propriedade é cumprida quando os recursos naturais da 
terra são utilizados de forma adequada. Nessa conjuntura, a propriedade rural 
deve cumprir uma função socioambiental, sob pena de passar por um processo de 
desapropriação, nos termos do artigo 184, CF/88. Sob essa perspectiva, a Lei n° 
6.938/1981, que trata da política nacional de desenvolvimento, estabelece, no 
artigo 4°, que o desenvolvimento econômico-social deve estar associado à 
preservação ambiental e à busca pelo equilíbrio ecológico. Segundo a autora Telga 
de Araújo, o cumprimento da função social da propriedade ocorre com a correta 
utilização econômica da terra e com sua justa distribuição, de modo a atender ao 
bem-estar da coletividade. Na mesma linha de pensamento segue José Renato 
Nalini (2003, p.135), que entende que a “[...] preservação e progresso não são 
ideais incompatíveis.” Sob essa perspectiva, o desenvolvimento econômico não 
poderá ultrapassar as barreiras da preservação ambiental e o direito à propriedade 
não poderá ser encerrado na finalidade especulativa, mas deve respeitar uma 
função socioambiental e o interesse coletivo. Discussão e Conclusões: No que 
diz respeito à desapropriação da propriedade rural para fins de reforma agrária, a 
Constituição Federal e as legislações esparsas definem alguns requisitos para que 
esse processo ocorra. Dentre esses, encontra-se a necessidade do cumprimento da 
função socioambiental da propriedade, definido no art. 186 da Constituição 
Federal. A importância de analisar tal aspecto da propriedade rural apresenta 
alguns desdobramentos, que foram apresentados de forma sucinta neste trabalho. 
Um deles é compreender a relevância da preservação do meio ambiente e de seus 
recursos naturais para a qualidade de vida e o desenvolvimento humano. Desse 
modo, pode-se perceber o motivo de o direito brasileiro atentar para a preservação 
ambiental no uso do solo, afinal, não seria possível que a propriedade rural fosse 
produtiva e atendesse aos interesses da coletividade sem que essa cumprisse uma 
função socioambiental. Outro ponto levantado na pesquisa foi a relação entre o 
desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Nesse sentido, exigir que a 
propriedade rural cumpra uma função socioambiental é uma forma de assegurar 
que os limites da preservação do meio ambiente sejam respeitados. Assim, é 
indispensável que o desenvolvimento da propriedade rural seja moldado pelo 
princípio da função social e pelos preceitos do direito ambiental e das legislações 
que asseguram o desenvolvimento sustentável.  

     Palavras-chave: Propriedade rural. Função social. Meio ambiente. 
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Introdução: O presente trabalho apresenta a estética que predominou no movimento 
armado conhecido como Cangaço, um fenômeno do banditismo brasileiro ocorrido 
no nordeste do Brasil em que grupo de homens nômades armados vagavam pela 
caatinga nordestina em busca de justiça, vingança e alimento, em constante conflito 
com a polícia dos estados em que se encontravam, causando pânico e desordem entre 
camponeses e habitantes de pequenas e médias cidades. As vestimentas e pertences 
dos cangaceiros em poder de colecionadores, obtidas da população, expostas em 
museus ou registradas em fotos e filmes chamaram a atenção de pesquisadores sobre 
um aparente universo desconhecido, sobretudo da indumentária dos cangaceiros.  Com 
os registros iconográficos feitos dos cangaceiros pela população sertaneja, pelo sírio-
libanês Benjamin Abrahão Calil Botto (1901 – 1938) ou pela polícia nordestina, 
observou-se um certo padrão de vestimenta e objetos que conduziam, que conferia 
uma determinada identidade visual ao grupo de cabras comandados pelo cruel e bravo 
Virgulino Ferreira, o Lampião, também denominado o Rei do Cangaço no Sertão. 
Desenvolvimento: Os cangaceiros espalharam fama, violência e aplicavam um 
conceito muito particular de justiça no sertão nordestinos. Os sertanejos sofriam não 
apenas nas mãos desses grupos nômades “fantasiados”, mas também com a seca, 
com a fome, com a polícia e com uma sociedade desigual e injusta, que perpetuava 
um modelo pérfido de exploração do trabalho comandado pelo coronelismo. A 
iconografia produzida por Benjamin Botto – registros fotográficos e filmes – não é a 
única sobre o cangaço, mas por sua extensão contribuiu enormemente para o 
conhecimento da história dos cangaceiros no Brasil e para a caracterização de uma 
identidade visual adotada pelos cruéis assassinos comandados por Lampião. Benjamin 
Botto pôde registrar vários dos hábitos dos cangaceiros, mas o que chamou muito a 
atenção dos pesquisadores foi a maneira de se vestirem e a forma como padronizavam 
seus pertences. O aspecto visual da marcante estética dos bandoleiros da caatinga os 
trouxe para os jornais e à imaginação popular, o que contribuiu para que os 
personagens do cangaço passassem a protagonizar muitas lendas do sertão. Os 
cangaceiros tinham noções muito específicas de como se comportar e de se vestir, pois 
a maioria deles sabia costurar e bordar muito bem. Vivendo nas terras semiáridas do 
nordeste do Brasil, tiveram que sobreviver em meio a arbustos secos 
pontiagudos. Apesar do calor durante o dia, os cangaceiros preferiam usar roupas de 
couro, enfeitadas com todos os tipos de fitas coloridas e peças de metal, luvas de 
couro com moedas e outras peças de metal costuradas por eles, quase como uma 
armadura. Vale ressaltar que os próprios cangaceiros confeccionavam peças ou 
estampavam símbolos em suas vestimentas, a exemplo do signo-de-salomão, da cruz-
de-malta, da flor-de-lis, do oito contínuo deitado, das gregas, de variações sublimadas 
da flora local, e das combinações possíveis de que se valia o cangaceiro na construção 
de um traje que atendia ao requinte e à vaidade ornamental de seu bravo guerreiro e 
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aos anseios de proteção mística. O que mais chama a atenção é que o próprio Lampião 
desenhava e executava suas peças, rabiscava os moldes em um papel pardo e depois 
os cobria com tecido em sua máquina de costura manual. Cangaceiros e suas mulheres 
também produziam peças esmeradas. A escolha de subchefes de bando pela 
habilidade artesanal, a utilização de chapéus, uniformes e acessórios cheio de ouro e 
detalhes bordados estão entre os principais símbolos do nordeste brasileiro. Há 
aproximadamente 300 fotos históricas que registram vestimentas, bornais, cantis, 
chapéus, cartucheiras, armas de fogo e armas brancas, dentre outros, que conferem 
uma identidade visual ao bando de cangaceiros comandados por Lampião. 
Conclusão: Para alguns historiadores, a indumentária dos cangaceiros poderia ser 
comparada à dos cavaleiros medievais ou a dos samurais japoneses. No ambiente 
cinzento e árido da caatinga, usavam roupas coloridas com o objetivo maior de lhes 
proporcionar uma voz singular, um rosto, uma personalidade. Os símbolos “mágicos” 
nos chapéus, por outro lado, cumpririam não só uma função estética, mas também 
lhes davam proteção, ou seja, uma “blindagem mística”. Lampião foi derrotado e 
morto pelas forças policiais em julho de 1938. Porém, sua derrota não teria 
sido completa: se perdeu militarmente, o rei do cangaço foi vitorioso esteticamente. 
Lampião sabia que estava sendo visto e tinha muito gosto em ver essas suas matérias 
estampadas em jornais. Era o maior marqueteiro de si mesmo. A produção da imagem, 
com o chapéu, as roupas, as armas, parece ter sido cuidadosamente trabalhada. Saber 
que seu nome e seus feitos apareciam em jornais certamente era um estímulo, pois 
era alvo de admiração e fascínio. Ele foi o primeiro bandido nacional a ser midiatizado. 
O chapéu em meia-lua, decorado com uma estrela, ponto de concentração alegórica 
do glamour, da vaidade e da valentia do cangaço, tornou-se símbolo do Nordeste 
brasileiro. 
 
Palavras-chave: Cangaço. Lampião. Estética. 
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Introdução: O artigo irá abordar a importância da gestão de pessoas para o sucesso da 

organização. Por um longo tempo a área de gestão de pessoas era vista como um setor 

que só dá despesa para empresa. O lado que devemos observar é que a área de gestão de 

pessoas representa o início do processo de gestão e não o fim. É na área de gestão de 

pessoas que se avalia, desenvolve o colaborador para que assim se torne mais qualificado 

para desempenhar com qualidade suas atribuições, trazendo maior produtividade para a 

empresa e posiciona cada colaborador para desempenhar as funções de acordo com suas e 

habilidades. A parte mais importante da empresa é o capital humano. Por se tratar de uma 

área que durante muito tempo foi mal vista pelas organizações, a gestão de pessoas está a 

cada dia ganhando mais espaço dentro do mundo corporativo, assumindo viés estratégico 

no negócio. Ao longo do trabalho será apresentado o conceito e vem com base a 

demonstrar na teoria como tudo é feito, trabalhando com uma equipe de gestão de 

pessoas. É o caso de sucesso demonstrando na prática como a teoria funciona, de como a 

organização cresce e produz cada vez mais com uma equipe engajada. Tudo isso para 

informar como um profissional qualificado e desenvolvido é a peça chave de toda 

organização bem-sucedida. Desenvolvimento: A área de gestão de pessoas é um 

processo de planejamento, organização, direção e controle de pessoas dentro da 

organização. Promovendo o desempenho eficiente de pessoas, para alcançar os objetivos 

organizacionais e individuais, relacionados direto ou indiretamente com a empresa (VILAS 

et. al, 2009). Com esse novo desafio pela frente, os profissionais de gestão de pessoas 

foram os primeiros a se reinventar. Através dos principais processos da gestão de pessoas, 

iniciou-se todo o processo. Prover as organizações de pessoas necessárias (provisão), 

aplicar elas aos seus cargos e funções (aplicação), manter as pessoas trabalhando 

(manutenção), desenvolver as pessoas quanto as suas atribuições e funções 

(desenvolvimento) e controlá-las (monitoração), esses cinco processos estão interligados e 

são independentes na área de gestão de pessoas. (CHIAVENATO, 2000). De acordo com 

Bolgar (2002) a gestão de pessoas deve encontrar um ponto de equilíbrio adequado, onde 
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os seus principais papeis dentro de uma organização deve funcionar adequadamente. 

Bolgar (2002) diz que a gestão de pessoas deve ter tempo, foco em estratégia ao longo 

prazo e operacional em curto prazo tudo isso simultaneamente, englobando a 

administração de processos e a de pessoas tradicionais. Através dessa perspectiva a gestão 

de pessoas deve concentrar sua atenção nas metas e resultados da organização a ser 

alcançada, essa combinação dará a organização um sucesso de forma sustentada. A 

organização só irá crescer como um todo quando todos os setores estiveram alinhados. É 

de fundamental importância que os colaboradores estejam engajados nesse processo. Para 

isso a organização buscou dar para seus colaboradores um ambiente inspirador e inovador. 

Tratar gente como gente é uma missão para a organização e com os colaboradores, onde 

expressa os valores básicos de como tratar as pessoas com respeito, oportunidade de 

crescimento, remuneração adequada e um pacote de benéficos adequados fazem a 

diferença. A forma de qualidade de vida no trabalho e a busca na excelência, a organização 

procura fazer com que o colaborador enxergue a importância que ele tem para a empresa. 

A organização cuida do colaborador como um todo, se preocupando sempre com a sua 

saúde e bem-estar. Colocar desafios na rotina de um colaborador faz parte da tarefa de um 

líder dentro da organização. Assim faz com eles se sintam motivados a atingir as metas 

pessoais e da empresa. Já está claro o suficiente que para atingir as metas a organização 

deve valorizar seus colaboradores, colocá-los engajados na equipe. Onde várias empresas 

podem se espelhar, e observar o sucesso de uma organização que investe em seus 

colaboradores. A Gestão de Pessoas passou por um longo processo de modificação ao 

longo da história. Na época da Segunda Revolução Industrial, os empresários virão à 

necessidade de aperfeiçoar os métodos que regulamentavam as relações trabalhistas. 

Nessa época não havia um controlo fixo, tudo era feito através do bom senso. Com o 

surgimento da teoria Clássica da Administração e a Teoria da Burocracia iniciou o processo 

de padronização da gestão de pessoas, passando assim a adquirir uma forma piramidal 

onde o autoritarismo e o mecanismo eram as características principais desse processo 

(CALDAS et. al, 2015). Nessa fase as organizações passaram a estruturar o departamento 

de pessoal, onde o mesmo passou a ser um regulador e implementador de normas 

garantindo assim o bom funcionamento das organizações. Esse processo foi lento, por 

conta da forte influência da antiga forma de se administrar as empresas, que foram bem 

resistentes às mudanças. Os colaboradores eram vistos como maquinas e como tal 

deveriam ser padronizadas (COSTA, 2010). Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as 

indústrias, o transporte e os meios de comunicação deram o início às transformações, que 

começaram a ocorrer com mais intensidade. Por causa das transformações do ambiente 

surgiu assim a teoria neoclássica, que fez uma nova sugestão para a estrutura 
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organizacional. A estrutura utilizada nessa nova teoria deu espaço para uma estrutura 

funcional, mais flexível visando uma interação maior entre os setores, a fim de alcançar 

maior produtividade. Mesmo com toda essa expansão o processo ainda continuava lento, 

de forma rígida e inflexível se baseando na teoria da burocracia. Mas toda essa dificuldade 

não conseguiu parar os processos, as organizações implementarão a área de gestão de 

pessoas afim de desenvolver os setores alocando cada funcionário em suas tarefas 

especificas, adquirindo maior produtividade para a organização. As organizações assim 

passaram a buscar profissionais pelas suas qualificações e o cliente interno ou colaborador 

era desenvolvido, avaliado e recrutado. Buscando sempre a motivando dos mesmos. Nesse 

processo que se tem os melhores profissionais. Demostrar para as organizações que um 

funcionário bem desenvolvido se torna um aliado de sucesso para a organização. Através 

desse novo olhar, as organizações passarão a ver as pessoas como seres dotados de 

inteligência, conhecimento e habilidades para serem novos parceiros da organização. Assim 

a organização passou a adquiri uma vantagem competitiva. Segundo Chiavenato (2000), 

para uma empresa ser bem-sucedida deve-se pensar em toda sua estrutura organizacional, 

para isso acontecer o capital humano é de fundamental importância. Com a crescente 

globalização dos negócios e a gradativa exposição à forte concorrência mundial, a palavra 

de ordem passou a ser produtividade, qualidade e competitividade (CHIAVENATO, 2000). 

Por um longo tempo se cultuou demasiadamente o capital financeiro, como sendo o 

principal recurso da organização. Com tudo a realidade é outra, pois existem grandes 

empresas com um elevado nível de capital financeiro que simplesmente desapareceram. 

Por causa desse cenário de instabilidade que ocasionou constantes mudanças no cenário 

econômico e cultural das organizações. Essas mudanças estão afetando diretamente a 

todas as áreas da organização. Por isso se fez necessário redefinir os profissionais e olhar 

com mais atenção ao principal recurso das organizações que é o capital humano (SANTOS, 

2004). As empresas são construídas de pessoas, mas estas nem sempre são 

adequadamente utilizadas e motivadas pelas organizações, muitas das vezes são 

submetidos a uma cultura organizacional bitolada e estreita com chefias igualmente 

obtusas, que se baseiam ainda na teoria da burocracia. Mesmo depois de anos continuam 

com o pensamento obsoleto, vendo as pessoas como maquinas e como tal devendo ser 

padronizadas e não as valorizam como pessoas, ou seja, como aliadas no desenvolvimento 

de qualquer organização. É bem mais barato administrar inteligência, do que tocar a 

empresa exclusivamente com a força de capital financeiro, que depende da força humana. 

(CHIAVENATO, 2000). O capital somente será bem aplicado quando for inteligente bem 

investido e administrado. Para tanto, administrar pessoas vem antes, durante e depois da 

administração do capital ou da administração de qualquer outro recurso empresarial, como 
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máquinas, equipamentos, instalações, cliente etc. As empresas bem-sucedidas deram-se 

conta disso e voltaram-se para seus funcionários como os elementos alavancadores de 

resultados dentro da organização. (CHIAVENATO, 2000, p. 2). Por causa das constantes 

mudanças, as organizações foram obrigadas a olhar com mais atenção para o setor de 

gestão de pessoas. Pois é através dele que se recruta, desenvolve e avalia toda uma 

organização. Foi necessário quebrar antigos monopólios dentro das organizações que eram 

tradicionais, tudo isso para sobreviver dentro do novo cenário cultural e econômico, que se 

encontra o mundo. Será um grande desafio para a área de gestão de pessoas, abordar as 

pessoas como seres humanos, e não como um simples recurso organizacional. 

(CHIAVENATO, 2000). Pensando nisso, Bolgar (2002) disse que na medida em que há 

mudanças nas organizações por causa das constantes pressões e por conta da grande 

competitividade, será mais frequente e presente os novos papeis do profissional de gestão 

de pessoas. Afirmou ainda que as metas assumidas pela área de gestão de pessoas são 

mais complexas, múltiplas e interdependentes, os quais possuem um objetivo de criar valor 

e trazer resultados para a organização. Os objetivos estratégicos da organização devem 

estar alinhados, de acordo com as metas da organização. Cada setor possui uma meta a 

ser cumprida, estimulando assim o crescimento e o fortalecimento dos setores dentro da 

organização (VILAS et all, 2009). Possui como seu principal desafio de mudar o 

pensamento das organizações que insistem em ver a área de recursos humanos como 

despesas dentro da empresa e não investem nesse setor de extrema importância. O 

mundo empresarial exige cada vez mais a necessidade dos trabalhadores estarem 

motivados no desempenho de suas atividades. Os colaboradores sejam eles internos ou 

externos, assim trazendo resultados satisfatórios para a empresa. Esse fator se dá em 

função do mundo corporativo estar extremamente competitivo devido a Administração 

Estratégica e em um contexto globalizado e cada vez mais exigente o que está exigindo 

assim cada vez mais das organizações e colaboradores. Por causa deste cenário as 

organizações estão cada vez mais investindo em um ambiente motivacional, de 

aprendizado e em programas de desempenho. Para assim obter resultados satisfatórios 

para a organização. Já é um fato que o sucesso das maiores empresas se dá através do 

resultado de uma atmosfera motivacional, que tem o poder de entusiasmar os 

colaboradores a se dedicar totalmente ao sucesso da organização. Um clima organizacional 

estimulante proporciona aos colaboradores uma satisfação imensurável. O colaborador é 

um ser vivo, é através dessa energia da vida que as empresas devem cativar e motivar, 

colocar em movimento as pessoas para que assim possa determinar um comportamento 

dentro da organização. A empresa é desafiada a ver o colaborador não somente como um 

funcionário, mais como pessoas capacita de habilidades únicas que possuem o capital 
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intelectual da organização para gerar melhores resultados. A motivação é uma importante 

ferramenta onde a conquista deve ser diária, pois seu resultado se dá através de como as 

pessoas são tratadas e vistas dentro da organização (CARVALHO et. al, 2013). O 

departamento de gestão de pessoas é de fundamental importância, nesse processo, pois é 

ele que vai desenvolver através das técnicas, traçarem estratégicas de integração entre 

todos os setores, elaborar análises comportamentais ou utilizar as já existentes e 

acompanhar descritivos de atividades. Será a gestão de pessoas que irá desenvolver 

adquirir, usar, reter e avaliar os colaboradores dentro da organização, sempre alinhados a 

políticas internas da organização. A gestão de pessoas deve-se atentar e reconhecer o 

talento do colaborador, fazer com que o mesmo se sinta motivado, e como parte 

fundamental dentro da organização. Vale a pena lembrar que humildade, a demonstração 

de respeito e a solidariedade são importantes na hora de analisar a motivação e o valor 

real dos colaboradores. Assim, é necessário seguir alguns passos que são de fundamental 

importância para o entusiasmo que é o pare de reclamar, eu motivo, tu motivas, eles 

motivam, saiba o que pensa o seu cliente interno, a importância do feedback que é o 

retorno, motivar é ouvir e o acabe com a arrogância. Nesses pequenos passos que devem 

ser seguidos a organização terá um colaborador motivado em seu local de trabalho, dando 

resultados positivos para a organização. A moderna gestão de pessoas está diretamente 

vinculada ao papel desempenhado pela organização. Seja como incentivadora, como 

contribuinte para ação gerencial, provedora de serviços ou pela assessoria para clientes 

internos e externos. A gestão de pessoas sempre buscar agregar valores para a 

organização e seus stakeholders. Por conta disto é necessário fazer avaliações contínuas de 

desempenho na organização, avaliação estratégica, tática ou operacional. A gestão de 

pessoas está se tornando cada vez mais estratégica, competitiva e sustentável. Em um 

mundo de constantes transformações, está sendo dada uma atenção especial para a área 

de gestão de pessoas, como fonte de valor e resultados para a organização e stakeholders. 

Por causa dessas constantes mudanças a gestão de pessoas deve acompanhar de perto as 

alterações do mercado, pois qualquer organização visa lucro e se a gestão de pessoas não 

de a lucratividade esperada poderá ser substituída por outras áreas. Assim a moderna 

gestão de pessoas vem desempenhando com foco nos negócios da organização, pois as 

organizações estão num período de mudanças. Como sempre a gestão de pessoas vem na 

frente, coordenando todas essas alterações, desenvolvendo e ampliando os horizontes das 

organizações e de seus colaboradores. (CHIAVENATO, 2014). Uma equipe de recursos 

humanos bem posicionada, trabalhando para a melhoria continua do seu cliente interno. 

Traçando as estratégicas para a obtenção dos resultados esperados pela organização. 

Discussão e Conclusões: Neste artigo podemos concluir que a área de gestão de 
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pessoas, no decorrer da história, passou por um longo e árduo processo de modificações. 

Onde teve que provar sua capacidade e funcionalidade. Não foi uma tarefa fácil, mas 

deixou de ser vista como despesas para algumas organizações e passou a ser aliada das 

organizações. Para que assim fosse possível observar como é importante o capital 

intelectual dentro das organizações. De como o trabalho desempenhado pelos profissionais 

de gestão de pessoas é de fundamental importância para o sucesso de qualquer 

organização. Analisando e desenvolvendo cada colaborador individualmente, colocando 

todos os setores engajados com os interesses da organização, cuidando sempre dos 

clientes internos e externos. Administrar pessoas não é uma tarefa fácil e simples de ser 

executada. Por conta disto a gestão de pessoas vem a cada dia buscando novas maneiras 

de ser melhor a vida do colaborador dentro das organizações. Mostrando assim para a 

organização de como é importante às pessoas, por que uma organização de sucesso é 

construída basicamente de pessoas. Hoje as organizações possuem uma estrutura mais 

flexível, valorizando a cada dia seus colaboradores. Através de incentivos, motivações e 

qualidade de vida no trabalho. Colaborador motivado trabalha mais e melhor. Trazendo 

assim para organização, um ganho em dobro para a organização. Por isso se diz que o 

colaborador não é despesas e sim investimento. Com isso as organizações estão buscando 

cada vez mais profissionais qualificados, para conseguir conquistar o sucesso no mundo 

empresarial. Tudo isso para conseguir acompanhar as constantes mudanças do mercado, 

pois a cada dia está mais competitivo. E a gestão de pessoas deve sempre manter o foco e 

continuar desenvolvendo cada vez os colaboradores fazendo o mesmo se sentir como parte 

importante da organização. 

Palavras-Chave: Motivação. Qualidade de vida no trabalho. Treinamento. 

Desenvolvimento. 
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Introdução: O Derby Centro Comercial, ou simplesmente Derby foi um centro 
comercial e de lazer concebido e construído pelo empreendedor Delmiro Gouveia. Ele 
foi inaugurado num subúrbio do Recife em 1899, no local onde houvera um 
hipódromo. O Quartel do Derby, na área central do Recife, guarda uma história que 
ratifica a conexão da cidade com a atividade comercial e documenta parte da 
sensacional trajetória do industrial e empresário Delmiro Gouveia. Desenvolvimento: 
Antes de se tornar sede da Polícia Militar de Pernambuco, em 1924, o prédio abrigou o 
Mercado Coelho Cintra, tido como o primeiro shopping do país, inaugurado em 1899 
por Delmiro Gouveia. O empreendimento contava com um dos melhores hotéis da 
América do Sul, o Hotel do Derby, que era considerado moderno em todos os sentidos, 
e prestava um padrão metropolitano de serviços. O mercado do Derby foi um dos 
maiores do gênero, no Brasil, e estava bem equipado para os negócios que 
diariamente nele eram realizados. Nele, além dos artigos comercializados nos 
mercados na época como os alimentos, se vendia gelo, jornais diários, artigos para 
fumantes. Havia filial da Livraria Francesa, lojas de perfumarias, lojas de tecidos, de 
calçados, de louças, de miudezas, e outras. Na madrugada de 01 de janeiro de 1900, 
quando um incêndio criminoso destruiu o imponente mercado. Por trás do crime, 
estaria o vice-presidente da República, Rosa e Silva, que era adversário de Delmiro, e 
isso acabou desencadeando outros atritos políticos. Anos mais tarde o prédio do 
mercado foi recuperado e ali que atualmente funciona o Comando da Polícia Militar do 
Estado de Pernambuco. O Mercado do Derby ficava estrategicamente localizado fora 
do centro da cidade, numa área cercada por rios e mangues, adotava já naquela época 
um dos princípios de marketing que norteiam os shopping centers do século XXI: a 
garantia um isolamento espacial, um ambiente autônomo e com lógica própria, ideal 
para favorecer as compras e longe de tudo aquilo que possa dificultá-la - o barulho e o 
movimento das ruas, a falta de segurança, as intempéries naturais. Como os shopping 
centers de hoje em dia, o Derby visava a estender o consumo às horas livres, às 
noites, e aos dias santificados. O Derby era ligado a outras localidades por bondes de 
bagagem, que trafegavam de manhã, para atender seus clientes. Delmiro enriquecia 
cada vez mais com seu shopping e obtinha mais sucesso como empreendedor. Porém 
na madrugada do dia 2 de janeiro de 1900 a polícia do governador Sigismundo 
Gonçalves, inimigo político de Delmiro, ligado ao Conselheiro Rosa e Silva - político que 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

36

comandou com mão de ferro Pernambuco de 1896 a 1911, embora morasse no Rio de 
Janeiro, onde foi senador e vice-presidente da república - ateou deliberadamente fogo 
ao Derby, num ato criminoso previamente anunciado tanto por jornais situacionistas 
como oposicionistas, e que causou a total destruição do empreendimento. Conclusão: 
Embora o Mercado do Derby tenha sido destruído, o desenvolvimento que foi 
projetado por Delmiro Gouveia persiste até os dias atuais. Foi através desse grande 
empreendimento, dentre tantos outros, que a cidade de Recife cresceu 
geograficamente, financeiramente e principalmente no âmbito cultural. Foi através 
desse Mercado que muitos turistas visitavam Recife e deixavam propagar a alegria e a 
modernidade em que encontrava a capital pernambucana. Através da grande 
movimentação comercial Recife crescia e a historia se espalhavam por aqueles que um 
dia conhecera o Mercado do Derby, hoje atual Comando da Policia Militar de 
Pernambuco.  

Palavras-chave: Mercado do Derby. Quartel do Derby. Pernambuco. 
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Introdução: Sabe-se que a doação de sangue é de forma voluntária, anônimo e 
altruísta (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Para se doar sangue há critérios que 
permitem ou impedem uma doação, esses critérios são determinados por normas 
técnicas do ministério da saúde, e visa à proteção do doador e a segurança de 
quem vai receber o sangue (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Segundo a Portaria 
158 de 4 de fevereiro de 2016, no art. 64, “considerar-se inapto temporário por 12 
meses o candidato que tenha sido exposto a situação de homens que tiveram 
relações sexuais com outros homens e\ou as parceiras sexuais destes”. Assim 
como ocorre nos EUA, o nível de rigor no escrutínio das práticas sexuais 
heterossexuais e homossexuais é distinto (CARDINALI, 2016). A origem desta 
vedação se relaciona ao início da epidemia de AIDS, que atingiu em seus primeiros 
anos a população masculina homossexual de maneira muito pronunciada 
(CARDINALI, 2016). Não existem razões clínicas para manter esta proibição, pois 
deveria se ater a todos os doadores que praticam sexo inseguro, não apenas os 
homens homossexuais (CREMESP, 2018). Desenvolvimento: O presente trabalho 
tem o objetivo de reunir reflexões acerca da vedação de doação de sangue para 
homens homossexuais, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em 
documentos e portarias relacionados ao tema. Segundo Daniel Cardinali a partir do 
primeiro caso de contaminação pelo vírus HIV em decorrência de transfusão de 
sangue infectado, em 1982, instaurou-se um pânico nos EUA acerca dos 
suprimentos dos bancos nacionais de sangue. As limitações existentes naquele 
momento, em que origem e métodos de transmissão da doença ainda eram objeto 
de debate, bem como a impossibilidade de testar o sangue doado para verificar a 
presença do vírus, estimularam a entidade governamental responsável por normas 
de saúde pública, a proibir a doação de sangue por homens que houvessem feito 
sexo com outros homens. No Brasil, a mesma exclusão de homens homossexuais 
começou a ser implementada a partir de 1985 e perdurou até 2002, quando foi 
revista para a política atual (AVILA, 2016, pp. 28-29). O país está enquadrado no 
art. 64, IV da Portaria nº 158/2016 do Ministério da Saúde. Apesar disso, o 
diploma normativo contém um preceito expresso vedando a discriminação em 
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razão da orientação sexual dos doadores: “Art. 2º § 3º Os serviços de hemoterapia 
promoverão a melhoria da atenção e acolhimento aos candidatos à doação, 
realizando a triagem clínica com vistas à segurança do receptor, porém com 
isenção de manifestações de juízo de valor, preconceito e discriminação por 
orientação sexual, identidade de gênero, hábitos de vida, atividade profissional, 
condição socioeconômica, cor ou etnia, dentre outras, sem prejuízo à segurança do 
receptor”. Esta vedação considera homens homossexuais uma ameaça, 
independentemente de comportamento de risco (MORRISON, 2015). Isto porque 
homens homossexuais são entendidos como intrinsecamente perigosos em razão 
meramente de sua própria homossexualidade, o que reforça o estigma de que 
homossexuais são degenerados e promíscuos ao aumento do risco de infecção pelo 
vírus HIV (LARKIN, 2011). A proibição pode ser entendida como um desrespeito ao 
reconhecimento de homens gays tanto na esfera do direito, quanto na esfera da 
solidariedade. Na esfera do direito, a regra importa em um tratamento jurídico 
desigual, gerando um impacto negativo na autorrelação prática de homens 
homossexuais. Já na esfera do reconhecimento, a proibição impede a contribuição 
social destes sujeitos em razão de considerações estigmatizantes quanto ao seu 
“estilo de vida”, reforçando padrões assimétricos de valorização social, que 
importam na violação da sua autoestima. Discussão e conclusões: A restrição de 
doação de sangue por homossexuais é um tema polêmico que envolve várias 
questões e gera uma série de debates, voltados aos desafios e dificuldades 
encontrados pelos mesmos em relação à contribuição com o estoque de sangue. 
Essas restrições são acobertadas por normas, portarias e resoluções que vedam a 
pratica de doação de sangue. Essa política tem sido alvo de vários 
questionamentos, visto que, tem base em pareceres científicos ditos ultrapassados 
que associam a homossexualidade ao risco, a promiscuidade a uma visão negativa 
no que diz respeito às condições apresentadas pelos homossexuais. Dessa forma, 
conclui-se que, a vedação dos homossexuais em relação à doação de sangue é 
considerada como uma infração do direito de reconhecimento dos mesmos e entra 
em conflito com o que se refere à orientação sexual do indivíduo e a discriminação 
por impedir a doação desse grupo. Por fim, é possível concluir que o determinado 
limite de 12 meses para a realização da doação de sangue não tem respaldo 
considerado legal ou com embasamento científico e viola o princípio de igualdade. 
Desse modo, a orientação sexual não tem relação com a transmissão do vírus HIV, 
o indivíduo não irá contrair o HIV porque é homossexual e sim pelo fato de ter se 
envolvido em alguma situação de risco, como por exemplo, o sexo sem proteção. O 
foco e a atenção devem ser voltados ao comportamento do indivíduo, 
independente da prática sexual envolver parceiros do mesmo ou de diferente sexo.   

 

Palavras-chave: Doação de sangue. Homossexualidade. HIV. 
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Introdução: A morte é tão natural quanto o nascer e constitui parte integrante do 
desenvolvimento humano. Habitualmente definido sob o ponto de vista biológico, a 
morte era considerada como o instante em que o coração parasse de bater. Hoje em 
dia, compreende-se a morte como um acontecimento gradativo, capaz de desencadear 
reflexos emocionais, tanto na pessoa que está morrendo, como em quem está ao seu 
redor. O conceito de morrer varia de acordo com o passar da história e as diversas 
circunstâncias sociais. A morte era tratada pela cultura ocidental no século XX como 
algo constrangedor e oculto que teria de ser vencido de todo jeito. No entanto no 
século XXI, por causa da grande ocorrência de doenças infectocontagiosas, e dos 
progressos na medicina que concederam a prolongação da vida, notou-se que a morte 
tem estado mais perto das pessoas. Os profissionais de enfermagem se deparam 
corriqueiramente com o processo de morte, e muitos deles, não estão prontos para 
lidar com o choque emocional significativo resultante desse acontecimento.  A 
apreensão com a saúde dos enfermeiros que trabalham com o processo saúde/doença 
e vida/morte é importante, visto que, tem-se detectado problemas psicopatológicos e 
estresse profissional em um grande número destes. Assim sendo, estudar as 
repercussões do processo de morte e luto nos enfermeiros é de suma importância para 
colaborar com os conhecimentos que proporcionam maior preparo no desempenho do 
trabalhador, seu bem-estar e na qualidade de vida. Desenvolvimento: Este estudo 
teve por objetivo trazer uma reflexão propondo uma atenção maior ao aspecto 
psicológico dos profissionais de enfermagem. Para atingir o objetivo exposto, realizou-
se uma pesquisa exploratória descritiva através de uma revisão de literatura com 
artigos de periódicos nacionais. De acordo com os resultados esse estudo demonstrou 
que os sentimentos e perspectivas de morte diferem dentre os profissionais de saúde. 
Cuidar do paciente expõe o enfermeiro a sensações e sentimentos que trazem os 
fantasmas de suas práticas de vida, morte e luto, trazendo à tona fatos do histórico 
familiar, medos de separação e da própria mortalidade. Os enfermeiros demonstram 
defesas e posturas perante o doente, podendo ser simplificadora ou desfavorável ao 
tratamento. A negação, que os profissionais manifestam é uma maneira de retrair o 
contato com experiências de interrupção e dor e que possibilita o contato direto a 
ilusões de imortalidade. Batalhar contra a morte pode dar a sensação de força e 
controle, contudo constata-se que o profissional está na defensiva e que curar é sua 
prioridade, e quando acontecem perdas sem possibilidade de preparação do luto, pode 
haver graves consequências, entre as quais está a maior chance de adoecimento 
psíquico. Os hospitais existem para curar e cuidar do cliente e sua doença, tornando-se 
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um dos conceitos de responsabilização que precisa ser cumprida de forma infalível. O 
cuidar do paciente irá acarretar mecanismos de apreensão e controle nas atitudes e 
sentimentos do provedor de cura, e que caso não tenha aperfeiçoado seus sentimentos 
de onipotência, que grande parte das vezes não são expressos no contexto, mesmo 
que assumidos, em grande maioria por esses profissionais. A vivência com o doente 
terminal tem sempre o prenúncio da morte, mesmo que o cliente não demonstre essa 
presença. A morte representa de fato um trabalho, visto que expõe toda a equipe à 
angústia, pois os cuidados não param com o término da vida. Surge neste momento 
um sentimento de fracasso e de culpa, que são destacáveis para a confrontação de tal 
carga emocional. Os comportamentos aos quais o enfermeiro vivência no cuidado com 
pacientes e o elo desses com os mesmos, podem desencadear uma série de 
perturbações, estresse, e obter comportamento autodestrutivo. Estudos revelam que 
os profissionais de saúde do sexo masculino estão mais propensos a 
despersonalização. Conclusão: O estudo apontou que há uma incapacidade dos 
profissionais de saúde diante do processo de morte, ocasionando sofrimento de toda 
equipe de enfermagem, refletindo na qualidade da assistência dada ao paciente e a 
família do mesmo. Por isso tornam-se importantes as constantes pesquisas acerca 
deste tema, para expansão do conhecimento e quebra de paradigmas existentes. É 
necessária a criação de espaços para discutir o assunto entre os profissionais de 
enfermagem para que eles estejam prontos para desempenhar o seu papel frente à 
morte dos pacientes, e do luto dos familiares. É de suma importância refletir, para que 
se apresentem maneiras eficazes, para que os profissionais possam trabalhar e 
desenvolver seus processos de luto. 
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Introdução: A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e 
da coletividade.  Atua na promoção, proteção e recuperação da saúde e reabilitação das 
pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Composta por profissionais que 
trabalham interligados: enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.  As atividades de 
cada um são distintas, se complementam e dependem uma da outra.  Desenvolvimento: 

Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem atuam respeitando os respectivos graus 
de habilitação, de acordo com a lei 7498 |86 regula e dispõe as diferenças de cada 
profissional e registro no Coren, Conselho Regional de Enfermagem... Ao enfermeiro cabe 
as tarefas de atuação com o paciente, liderança da equipe de enfermagem, gerenciamento 
de recursos físicos, materiais, humanos  e  informações para assistência de enfermagem. É 
responsável por cuidados diretos a pacientes graves e maior complexidade.  Atua no 
controle e prevenção de doenças infecciosas e ou transmissíveis.  Dar assistência a 
gestantes antes e pós- parto. Supervisiona as atividades dos técnicos e auxiliares. Dar 
consulta, prescrição e assistência de enfermagem, e  participa na elaboração, execução e 
avaliação dos planos assistenciais de saúde, e  na prescrição de medicamentos 
estabelecidos nos programas de saúde publica. O enfermeiro também pode solicitar os 
exames de rotina e complementares. Ao técnico de enfermagem, confere: assistir ao 
enfermeiro no planejamento das atividades, cuidar de pacientes em estado médio ou 
grave, prevenção e execução de programas de saúde, participar de programas de 
segurança e higiene do trabalho e assistência de enfermagem a atividades privativas ao 
enfermeiro. O auxiliar de enfermagem atua em setores ambulatoriais, em atividades sem 
complexidade, Deve preparar o paciente para consultas, exames e tratamento. Executar 
tratamentos prescritos, prestar cuidados de higiene, alimentação, conforto e segurança do 
paciente e limpeza em geral. Discussão: É necessário obedecer a hierarquia que qualifica 
cada profissional e suas funções na área de enfermagem assegurando a eficácia dos 
resultados. As atividades são divididas por níveis de complexidade e cumulativas. Ao 
técnico e auxiliares, competem suas funções especificas, enquanto que o enfermeiro é 
responsável por atividades privativas, outras mais complexas e ainda desempenhar ao que 
compete as outras duas categorias. Conclusão: O conhecimento específico de cada 
profissional sobre sua função é fundamental para obter resultados. O enfermeiro cabe ter 
liderança e habilidades como comunicação, tomada de decisão e competência clinica. Ter e 
aplicar este conhecimento, tornando-se agente de mudança e assistência ao paciente. O 
técnico e auxiliar de enfermagem competem assistência dentre suas possibilidades. As três 
categorias atuam em conjunto para equipe promovendo saúde e bem estar da população. 

 
Palavras-chave: Enfermeiro. Exercício profissional. Conhecimento. 
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Introdução: Acolher a mulher desde o pré-natal, parto e puerpério faz parte da 
vida dos enfermeiros, implicar em prestar um cuidado humanizado ao binômio 
mãe-bebê, o qual se inicia através das consultas de enfermagem, que permitem 
ao enfermeiro estabelecer um vínculo maior com a mulher, realizando um 
acolhimento e tendo a oportunidade de orientá-la de acordo com suas 
necessidades, sanando todas as duvidas que por ventura surjam. No período 
pós-parto a mulher depara-se com novos desafios a serem enfrentados, ou 
seja, cuidar de si e do recém-nascido, necessitando de um apoio de um 
profissional capacitado para orientações neste novo período. Nesse contexto, a 
mulher se encontra vulnerável e cheia de dúvidas tanto com o seu autocuidado, 
como com o cuidado do recém-nascido, o enfermeiro tem um papel importante 
a desenvolver durante esta primeira consulta do pós-parto, quanto ao longo 
das próximas consultas a serem realizadas, tanto para si mesma englobando 
também a participação de seus familiares que se deparam em uma nova fase 
cheias de desafios. Desenvolvimento: No puerpério a mulher depara-se com 
novos desafios a serem enfrentados, ou seja, cuidar de si e do recém-nascido, 
necessitando do apoio de profissionais capacitados para orientarem suas 
duvidas, seus medos e anseios. Dentre esse medos estão os traumas mamilares 
a crendice do leite fraco, involução interina e dieta pós-parto. Na tentativa de 
minimizar essas dúvidas, a consulta de enfermagem atende essas 
necessidades. No processo da consulta de enfermagem, há participação de 
ambos os lados puérpera e enfermeiro, com troca de experiências, no contato 
inicial do enfermeiro no pós-parto deve ser em função integrativa social além 
de intervenções primárias através de orientações e direcionamento a puérpera, 
estas seriam informações sobre aleitamento materno, calendário vacinal da 
criança, orientação e marcações de teste do pezinho, orelhinha e olhinho.  
Discussão e Conclusões: Com o término da gravidez e o nascimento da criança, a 
mulher vive uma experiência de fase particularmente importante em seu ciclo 
reprodutivo.  Nesse período, que é denominado de pós-parto ou puerpério, se 
desenrolam todas as transformações evolutivas e de recuperação do organismo 
materno ocorridas com a gestação (MONTENEGRO). Entende-se que o exame físico e 
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ginecológico no puerpério constitui uma atividade desenvolvida pela equipe e, 
sobretudo, pelo enfermeiro durante a visita domiciliar. Essa atividade deve ser 
realizada entre sete a dez dias pós-parto e também com 42 dias após o nascimento da 
criança, conforme preconiza o Ministério da Saúde (GONÇALVES). Visto que o 
enfermeiro tem um papel em destaque na vida da mulher em varias fases, 
destacando-se o pós-parto por ser considerado um período de risco, requer uma 
assistência qualificada, tendo como base a prevenção de risco e agravos, promoção de 
conforto físico, como também ações educativas que dão à puérpera, condições para 
cuidar de si e de sua criança. 

 

Palavras-chave: Enfermeiro. Consulta. Puerpério. 
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Introdução: A monitoria é um serviço de apoio pedagógico oferecido aos 
alunos interessados em aprofundar conteúdos de uma determinada 
área de maior afinidade, onde buscar solucionar dificuldades em relação à 
matéria trabalhada em aula, auxiliando o professor e os alunos em 
determinadas aulas, e atividades, tentando sempre da um suporte ao professor 
e fazer com que os alunos tenham o maior aproveitamento.  Esta atividade 
oferece aos acadêmicos um convívio rico em troca de experiências, treinamento 
prático, orientações, além de esclarecimentos que possam subsidiar o processo 
ensino-aprendizagem, com a finalidade de desenvolver segurança e 
habilidades. Objetivo: Descrever a importância da monitoria para o estudante 
de enfermagem. Métodos: Trata-se de um relato de experiência, sobre a 
importância da monitoria na vida acadêmica, será realizada uma busca literária 
para de experiência. Resultados: Além da monitoria trazer para o estudante 
aumento do conhecimento, ele também proporciona experiência interpessoal e 
didática, além de ser um referencial para residência e mestrado e na vida pós- 
acadêmica.  Conclusão: Concluímos que a monitoria é de suma importância 
para o estudante de enfermagem, por que prepara o estudante para vida pós-
graduação. 
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Introdução: A infecção hospitalar (IH) é uma contaminação que ocorre durante o 
período de internação do paciente, desenvolvida após métodos invasivos e/ou contato 
com a microbiota hospitalar. Nos hospitais, principalmente os que possuem UTI, onde 
pacientes são tratados com antibióticos, quimioterápicos ou corticosteróides há um 
maior crescimento da população de bactérias resistentes. O antibiograma é um método 
capaz de avaliar a resistência ou sensibilidade de determinada bactéria a antibióticos. A 
partir deste método é possível determinar o melhor fármaco para o tratamento da 
infecção. A negligência desse procedimento pode influenciar uma mutação genética 
através da seleção natural, que se desenvolve como uma habilidade natural da 
comunidade bacteriana se adaptar, ocasionando uma resistência do microrganismo aos 
antibióticos, o que irá dificultar o tratamento do indivíduo infectado. A resistência ao 
antimicrobiano é irreversível, pois é uma consequência da adaptação celular da mesma 
à exposição ao antibiótico, o que é facilitado pelo uso indiscriminado na medicina, na 
produção de alimentos e na criação de animais. Por possuir alto índice de mortalidade, 
esta infecção é considerada um problema de saúde pública. O presente trabalho tem 
como objetivo avaliar o uso da cultura bacteriana e do antibiograma no combate as 
infecções hospitalares. Desenvolvimento: Segundo a sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI), de 5% a 15% dos pacientes que são internados, adquirem algum 
tipo de infecção hospitalar. Segundo o boletim de segurança do paciente e qualidade 
em serviços de saúde da Anvisa, a média de hospitais com leitos de UTI (cadastrados 
no CNES) que notificaram Infecção primária de corrente sanguínea laboratorial (IPCSL) 
associada à cateter venoso central (CVC) foi de 53%. Já em hospitais com leito de UTI 
(cadastrados no CNES) que notificaram pneumonia associada à ventilação mecânica 
(PAV) a média anual foi de 43%. O principal setor hospitalar acometido é a unidade de 
terapia intensiva, pois é um ambiente mais propício ao desenvolvimento bacteriano, 
principalmente das bactérias gram negativas não fermentadoras (BGNNF). Os 
principais ambientes que favorecem o seu estabelecimento são: uso de instrumento 
cirúrgico, cateteres, traqueostomia, punções, tratamentos prolongados com 
antibióticos, corticosteróides e quimioterápicos. Os principais fatores de risco 
relacionados ao paciente (idade, estado nutricional, infecção preexistente e 
comorbidades), os procedimentos técnicos realizados, a dificuldade técnica e a duração 
prolongada de cirurgia, a preparação pré-operatória e a esterilização inadequada dos 
instrumentos cirúrgicos podem agravar o risco de infecção de forma significativa. 
Tanto a virulência como a capacidade de invasão do organismo envolvido, o estado 
fisiológico e a integridade imunológica do hospedeiro, também representam alguns dos 
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elementos que podem determinar a ocorrência ou não de infecção.  As bactérias mais 
prevalentes nas infecções hospitalares são Staphylococcus aureus, Burkholderia 
cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
pneumoniae carbapenemase (KPC), o uso da cultura microbiológica no diagnóstico das 
infecções hospitalares é primordial na correta identificação do microrganismo além da 
realização do antibiograma onde é possível identificar os antibióticos aos quais os 
microrganismos são sensíveis ou resistentes. A cultura microbiológica é uma técnica 
que aprimora o processo de crescimento de colônias das bactérias. A partir desta é 
possível cultivar, selecionar e identificar os microrganismos facilitando o 
direcionamento do tratamento correto para cada infecção. Discussão e Conclusão: 
O tratamento ideal para as infecções bacterianas deve ser realizado através de exames 
microbiológicos laboratoriais para a identificação correta da espécie responsável por 
causar a infecção, essa identificação pode ser realizada através da cultura bacteriana e 
o teste do antibiograma para avaliação dos antibióticos ao qual o microrganismo é 
sensível ou resistente, com o objetivo de iniciar um tratamento específico e eficiente 
no combate à infecção.  Entretanto, a eficácia dessas drogas está ameaçada devido à 
evolução da resistência bacteriana, que pode ocorrer por meio da utilização a longo 
prazo do medicamento e através do uso errôneo, antes do resultado do exame 
laboratorial ou até mesmo sem a sua solicitação. A alta incidência de infecções 
hospitalares no Brasil demonstra a importância de pesquisas e treinamentos 
continuados aos profissionais de saúde para que os riscos sejam minimizados e sejam 
implantadas normas mais rigorosas de biossegurança nos ambientes mais acometidos, 
é importante reforçar entre os profissionais da área de saúde a importância de evitar o 
uso aleatório de antibióticos.  
 
Palavras- chave: Infecção hospitalar. Antibiograma. Resistência bacteriana.  
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Introdução: A cidade de Recife e o nosso país vêm sofrendo cada vez mais, com a 
dificuldade de locomoção para atendimentos de Urgência do SAMU e isso se dá 
principalmente nos horários de pico. A cada dia aumenta a quantidade de 
carros particulares e coletivos nas ruas e com isso vem crescendo muito o uso de 
motocicletas e ciclomotores e por ser um veículo mais rápido e de menor tamanho não 
sofrem tanto com o trânsito. As motos e os ciclomotores são os veículos que mais 
sofrem acidentes no mundo por falta de atenção dos condutores, segundo pesquisas e 
estatísticas. Podemos destacar que o uso das motolâncias é eficaz e pode salvar vidas 
em um curto período de tempo. Sua fácil acessibilidade é um fator predisponente e 
antes que a equipe do SAMU chegue ao local com a ambulância (em um local de difícil 
acesso) e até que o paciente possa ser estabilizado pelo enfermeiro, em uma 
motolância, este fator seria um diferencial na agilidade da locomoção ao paciente até 
um hospital mais próximo. Este serviço claro para ser implantado deve ter profissionais 
devidamente treinado e equipado para conduzi-los, trazendo assim a economia no 
tempo e lógico nos custos com aquele paciente. Ganhar tempo à frente da ambulância 
é ter a chance de salvar muitas vidas e este serviço seria de suma importância na vida 
de uma pessoa que necessita de cuidados de emergência. Desenvolvimento: O 
serviço de atendimento de saúde (SAMU) iniciou o processo de implantação das 
motolâncias, como maneira estruturante para a agilidade no serviço de atendimento de 
urgência e emergência, como forma de adaptá-lo as inúmeras dificuldades encontradas 
na prestação de socorro a pessoas em locais de trânsito intenso e 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 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 permite 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, 
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emissão de gases e poupando tempo com o deslocamento de ambulâncias para 
ocorrências desnecessárias.  Os profissionais que atuam neste tipo de serviço precisam 
possuir, obrigatoriamente, O curso técnico em enfermagem, carteira de habilitação A 
curso de condutor de veículo de emergência, curso de pilotagem defensiva, experiência 
mínima de dois anos em atendimento de emergência, curso de suporte básico de vida, 
capacitação e treinamento específico. Discussão e Conclusões: Ao longo dos anos, 
de implantação do SAMU, vem prestando atendimento às urgências no país. O SAMU 
cobriu um vazio assistencial no atendimento de urgência e emergência, más seu 
desempenho sofreu restrições. O serviço também tem a necessidade de um serviço 
onde maximize e otimize o tempo de ação para atendimento emergencial e a criação 
de motolâncias foi algo de extrema necessidade para realidade de grandes cidades 
como Recife e região metropolitana.Com aumento na demanda de atendimento de 
urgência e emergência de alta complexidade, onde há uma grande necessidade na 
ampliação das motolâncias, com a formação de profissionais capacitados para realizar 
esse tipo de atendimento específico de resgate e atenção pré-hospitalar, visando 
sempre rapidez, é de extrema importância em pouco tempo. 
 
Palavras-chave: Motolância. Enfermagem. SAMU.  
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Introdução: O jaleco é usado pelo trabalhador da área de saúde como a primeira 
barreira protetora para a pele e para o contato com líquidos e secreções de 
pacientes. É adotado como prática de biossegurança para o cuidador e para o 
paciente e por isso, seu uso durante os diversos procedimentos da área é 
indispensável. O uso incorreto do jaleco pode expor o trabalhador a riscos de 
exposições ocupacionais e por isso, seu uso é normatizado.  Contudo, condutas 
inadequadas, como trocas irregulares, formas de lavagem não padronizadas e uso 
em locais não privativos são observados com frequência. Sendo assim, pretendemos 
analisar, a partir de fontes bibliográficas, as normas quanto ao uso do jaleco para 
profissionais de saúde, os mecanismos internos das unidades de saúde que visam o 
uso correto do item bem como, as inúmeras consequências do seu uso inadequado. 
Desenvolvimento: No ambiente hospitalar o risco é uma variável em potencial 
para causar danos à saúde, principalmente pela manipulação de elementos químicos 
(soluções químicas laboratoriais) e biológicos (fluidos corporais, vírus, bactérias e 
fungos). Serviços de saúde, especialmente de urgência e emergência, são locais 
onde ocorre grande parte dos acidentes da área de saúde normalmente por falta de 
observância das normas de biossegurança que dentre elas, a mais elementar e o uso 
do jaleco corretamente. A contaminação da pele e vestimentas por respingos são, 
sem o uso do jaleco, praticamente inevitáveis e neste sentido, seu uso passa a ser a 
primeira barreira de combate à transmissão de infecção. Entretanto, se por um lado 
o uso é obrigatório, por outro deve ser controlado para que este acessório não se 
torne “ponte” para contaminações externas chegarem até os pacientes. A percepção 
construída sobre o uso do jaleco permitiu que o paciente associasse seu uso ao 
profissionalismo, status e confiabilidade, todavia, essa situação afetou a relação 
profissional-paciente, de maneira errada, pois o jaleco, item fundamental para evitar 
contaminações, passou a ser instrumentalizado apenas para identificação dos 
profissionais de saúde. Neste sentido, observamos comumente profissionais de 
saúde usando-o em ambientes externos, apenas para favorecer sua identificação. O 
simples circular por áreas contaminadas usando o jaleco pode abrir portas para 
transmissão de microrganismos, mas, mesmo sabendo dos riscos que expõe seus 
pacientes e a si próprio a maioria dos profissionais de saúde não tiram o jaleco ao 
sair das áreas restritas e muitas vezes até mesmo das unidades de saúde. Assim, o 
jaleco assume duas funções: ostentar, por causas diversas, a presença de um 
profissional de saúde e acumular contaminações que depois serão trazidas para 
dentro das unidades de saúde.  É claro que todo profissional deve se empoderar do 
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seu ofício diante da sociedade, mas usar um item de segurança de forma 
inadequada para impor respeito ou simplesmente por uma questão de status não 
nos parece adequado uma vez que, como já citamos, o jaleco será uma via de 
transporte para contaminações.  Como medidas de prevenção, diminuído os riscos, o 
uso de material de proteção deve ser rigoroso. O jaleco deve ser utilizado 
exclusivamente no ambiente de trabalho, seguindo as regras de higienização, 
recolhido em sacos plásticos, para lavagem e descontaminação correta. Regras 
simples que asseguram a saúde do profissional. Conclusão: O uso do jaleco, como 
medida de proteção aos profissionais da saúde durante a realização de 
procedimentos com pacientes, tornou-se obrigatório. Não se trata de um simples 
adorno ou acessório dispensável para todos os profissionais de saúde. Trata-se de 
um item de segurança e como tal deve ser usado rigorosamente segundo as normas 
especificas. Seu uso inadequado ou simplesmente o não usar, colabora 
significativamente para a ocorrência de infecções hospitalares que normalmente 
provocam o agravamento do quadro ou até mesmo o óbito dos pacientes. Seu uso 
inadequado por desconhecimento ou desleixo deve ser fiscalizado com rigor e 
campanhas de conscientização devem ser feitas continuamente para minimizar essa 
problemática.  

 

Palavras-chave: Jaleco. Biossegurança. Profissionais de saúde.  
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Introdução: A morte é um evento biológico que representa o fim de um ciclo. Pensar 
na morte nunca é fácil, mesmo que seja parte de um processo natural. É uma 
situação limite onde nenhum outro evento desperta, nos seres humanos, maior 
quantidade de pensamentos dirigidos pela emoção e reações emocionais, seja no 
indivíduo que está morrendo, seja naqueles à sua volta, colocando em xeque todos os 
valores de uma pessoa e o sentido que ela dá à vida. Encarar a morte a todo instante 
tornou-se encargo essencial para os profissionais da enfermagem, que por sua vez é 
quem presta os cuidados integrais ao paciente e a família, sendo que este deve lidar 
com o sofrimento, e com os receios que podem existir, nos diversos momentos que 
envolvem o cuidar. Sendo assim o objetivo deste estudo é identificar o perfil das 
produções científicas e analisar percepções, sentimentos e intervenções efetivas, 
diante do processo de morte e morrer no exercício profissional da enfermagem. 
Desenvolvimento: Realizou-se uma revisão de literatura a partir da questão 
norteadora: O que a produção científica nacional sobre a enfermagem traz sobre a 
percepção, sentimentos e intervenções diante do processo de morte e morrer? Foram 
analisados 11 artigos que atenderam a questão norteadora da pesquisa, a abordagem 
destes estudos foi realizada nas bases de dados LILACS, SCIELO E BDENF. Como 
resultado evidenciou-se, a partir da literatura analisada, que acadêmicos e profissionais 
de enfermagem percebem este processo como passagem, separação e finitude. 
Percebeu-se o despreparo, que aparece ao defrontar-se com a situação real. Dentre as 
evidências práticas relacionadas às estratégias de enfrentamento destaca-se nos 
estudos: a necessidade de aprofundar a temática na formação acadêmica, visto que 
auxiliará no desenvolvimento de estratégias de enfrentamento que possam variar de 
acordo com a realidade de cada indivíduo. Discussão e conclusões: Percebemos 
uma maior produção literária com ênfase em aspectos a procedimentos técnicos, não 
dando um suporte emocional para o futuro profissional e consequentemente a seu 
cliente. Então, espera-se que uma abordagem sobre a Tanatologia nas graduações de 
enfermagem seja percebida como algo que irá proporcionar um maior conforto e 
aceitação aos clientes e familiares que passam por esta etapa do processo de 
assistência e cuidado de saúde, visto que a morte é um fenômeno inevitável e não 
deve ser encarada como fracasso da equipe, mas como desfecho das situações críticas. 
No entanto tais situações não devem ser vivenciadas com indiferença ou 
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insensibilidade, mas acolhidas como parte integrante do fazer cotidiano da saúde, das 
vivências dolorosas e das transformações do existir humano.  

 

Palavras-chave: Enfermagem. Tanatologia. Morte. 
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Introdução: O avanço da tecnologia direcionada à saúde não se restringe a aparelhos 

eletrônicos e/ou aplicativos como também a alternativas que tem o intuito de melhorar 

a qualidade de vida, trazendo muitos benefícios para os profissionais, fazendo com que 

a prática seja mais eficiente e prazerosa, além de propiciar o empoderamento às 

mulheres através do acesso a informações. Desenvolvimento: Segundo Schall e 

Modena (2005), tecnologia refere-se a algo que desenvolvido venha facilitar a 

realização de um trabalho, bem como viabilizar o entendimento e aplicação de uma 

ação. A tecnologia envolve conhecimento técnico e científico, e a aplicação deste 

conhecimento através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e 

instrumentos criados e/ou utilizados a partir deste conhecimento. Em geral, são 

exemplos de tecnologia: instrumentos, equipamentos, métodos, processos utilizados 

para a solução de problemas; método ou processo de construção e trabalho, etc. Na 

saúde, ela é conhecimento aplicado que permite a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento das doenças, e a reabilitação de suas consequências (VIANA, 2011). 

Discussão: Deste modo, Tecnologia em Saúde é utilizada na prevenção, promoção, 

diagnóstico, tratamentos, reabilitação e cuidados. Sua finalidade é aumentar e 

melhorar o tratamento e o cuidado por meio das práticas de saúde. Podemos aqui 

referenciar as tecnologias de saúde leves, que segundo Lugarinho, são as tecnologias 

racionais, aquela que trata o paciente por acolhimento, com afeto, produção de 

vínculo, gerando informações para a equipe de saúde e para o usuário possibilitando a 

interpretação dos problemas, escutando a pessoa e sendo entendido, assumindo 

responsabilidades de condução e acompanhamento de casos onde é necessária a 
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intervenção tecnológica. Estimulando o usuário a participar no processo de saúde 

deixando assim o trabalho mais dinâmico para gerar uma melhor qualidade de vida 

mesmo ressaltando que o usuário tem a opção de aceitar ou não as informações e 

intervenções, podendo mudar ou não seu agir e pensar. Conclusão: A tecnologia em 

saúde, portanto, pode aparecer na forma de equipamentos, dispositivos ou 

medicamentos, quanto podem aparecer em representações de ideias, na forma de 

práticas e procedimentos para a melhoria do atendimento e da qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Métodos. Saúde. 
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Introdução: A terapia endodôntica vem tendo um maior índice de sucesso com a 

utilização de novas tecnologias. A tecnologia laser apresenta-se como alternativa para 

tratamentos médicos e odontológicos, com o objetivo de aprimorar as técnicas 

convencionais, tornando um meio de auxílio ao tratamento convencional. A terapia 

fotodinâmica (TFD) trata-se de procedimentos físicos, químicos e biológicos que 

sucede a administração de agente fotossensibilizador (FS) ativado por meio de uma luz 

visível de comprimento de onda específico na presença de oxigênio e que em altas 

concentrações pode ser tóxica para bactérias, fungos e vírus. Desenvolvimento: 

Sabemos que a destruição de microrganismo no sistema de canais radiculares é 

relativamente dificultosa e que o insucesso pode estar relacionado a falhas no processo 

de limpeza e desinfecção. Há microrganismos que mesmo após o preparo biomecânico, 

uma irrigação com substâncias químicas e o uso de medicações intra-canal entre 

sessões, ainda resistem. A TFD está sendo aprofundada como uma terapia promissora 

para erradicar bactérias patogênicas devido sua seletiva ação antimicrobiana, já que 

em baixas concentrações apresenta-se letal a elas sem causar injúrias a células 

normais. Discussão: A TFD está se tornando uma opção no tratamento endodôntico, 

pois possui a capacidade de aumentar a eficiência na descontaminação dos canais 

radiculares quando utilizado com a instrumentação convencional além de ter a 

capacidade de inativação dos fatores de virulência expelidos pelas bactérias. Seguir o 

protocolo do tratamento endodôntico é essencial, são etapas incontestáveis para o 

êxito do tratamento, entretanto esta terapia vem com o objetivo de melhorar a 

qualidade do tratamento. Conclusão: A técnica deve ser aprimorada para servir de 
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coadjuvante do tratamento endodôntico. O laser de baixa intensidade é bastante 

seguro, possui uma fácil manipulação, além de ter a capacidade de promover uma 

atividade antimicrobiana, tornando-se uma ferramenta útil na redução microbiana 

intra-canal. 

 

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica. Tratamento endodôntico. Microrganismos. 
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Introdução: Pessoas com deficiência enfrentam diversas dificuldades ao procurar por 
um serviço de exames por imagem devido a estes não disporem de ambientes 
adaptados de forma adequada e profissionais capacitados para atender às 
especificidades dos mesmos. Dado a estas barreiras, estes pacientes deixam de 
realizar certos procedimentos e exames de rotina, causando um diagnóstico tardio de 
determinadas patologias que, se diagnosticadas previamente, poderiam ter um 
tratamento mais eficiente. Deste modo, o estudo busca realizar um diagnóstico da 
acessibilidade de pessoas com deficiência em centros de diagnóstico por imagem, 
localizados na Região Metropolitana do Recife, para que, a partir destes resultados, 
estes serviços possam oferecer melhor atendimento e maior autonomia a estes 
usuários. Desenvolvimento: Uma média de 23,9% da população brasileira vive com 
algum tipo de deficiência: intelectual, auditiva, física ou visual, segundo a Pesquisa 
Nacional de Saúde. Os pacientes com deficiência dispõem de acesso aos serviços de 
saúde de maneira limitada, em vista das dificuldades de transporte, resistência por 
parte dos profissionais da saúde em razão da falta de treinamentos adequados, 
ausência de equipamentos especiais para o correto posicionamento e deslocamento 
destas pessoas. Dessa forma, a busca por um serviço de saúde, principalmente, na 
rede pública, por indivíduos portadores de deficiência é estatisticamente baixa com um 
percentual de 5% por parte dos deficientes visuais; 18,4% dos deficientes físicos, e 
30% dos indivíduos com deficiência cognitiva. (VARGAS, 2016). A mamografia é o 
principal método diagnóstico utilizado na detecção do câncer de mama e o resultado 
do exame encaminha o paciente ao tratamento, reduzindo o risco de morte pela 
doença. Contudo, mulheres com deficiência, aparecem em maior risco de mortalidade 
por câncer de mama. Especialmente as mulheres com limitação de mobilidade dos 
membros inferiores, que são menos prováveis a realizar a mamografia devido à 
dificuldade de posicionamento. Portanto, o diagnóstico do câncer é tardio quando 
comparadas com mulheres sem deficiências (YANKASKAS, 2010). A principal barreira 
enfrentada pelas mulheres cadeirantes inclui o equipamento de mamografia, devido à 
diferença de altura entre a máquina e a cadeira de rodas, dificultando o 
posicionamento e os movimentos dos pacientes (IEZZONI, 2010). Posto isto, os 
exames de radiologia em sua grande maioria são realizados em posição ortostática, 
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mas para pacientes cadeirantes tal posicionamento torna-se inviável, exigindo que o 
acompanhante ou profissional apoie o paciente na máquina, constituindo riscos aos 
envolvidos no procedimento (PAINI, et. al; 2015). Pessoas com deficiência auditiva 
possuem dificuldades para entender o que um profissional de saúde diz. O não 
entendimento das instruções transmitidas pode gerar interpretações errôneas, 
acarretando em prejuízos ao bem-estar e à saúde do paciente, comprometendo a 
realização dos exames. Desta forma, o grupo de pessoas com deficiência auditiva 
necessita de intervenções diferenciadas, para que tenha assegurado o acesso 
equitativo aos serviços de saúde garantidos, por lei, a todos os brasileiros (CASTRO; 
CÉSAR; PAIVA, 2012). Discussão e conclusões: A partir do contexto exposto, será 
aplicado um questionário nos serviços de diagnóstico por imagem, com a finalidade de 
contrapor a realidade dos setores com as recomendações nacionais e internacionais e 
outros trabalhos. Posteriormente, pretende-se sugerir melhorias para as possíveis 
irregularidades encontradas. Fica claro, portanto, que pessoas com deficiências 
enfrentam inúmeras barreiras à acessibilidade nos serviços de saúde. Tais dificuldades 
provocam redução da busca por procedimentos preventivos por esses indivíduos, que 
consequentemente tem um diagnóstico tardio. Outro fator pertinente é dificuldade de 
comunicação entre o paciente e a equipe para realização dos procedimentos 
necessários. Posto isto, faz-se necessário que os centros de diagnóstico por imagem 
devem implementar capacitações dos profissionais para atendimento aos pacientes 
com deficiência, além de equipamento regulável, promovendo a integralidade do 
indivíduo na sociedade. 

 
Palavras-chave: Radiologia. Acessibilidade. Pessoa com deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

60

ALTERAÇÕES BIOMECÂNICAS CONSEQUENTES DO EXERCÍCIO FÍSICO 
MAL EXECUTADO 

 

Banner 

Saúde 

 

Adalberto Rodrigues Pinto Júnior  
Carolina Dias Muniz de Carvalho 

Eliana Domingues Nunes 

Marcella Priscilla Tenório Uchôa Times de Carvalho 

 Dayvison Alex de Oliveira e Silva  

 

 

Introdução: A ciência dedicada ao estudo dos sistemas biológicos de uma perspectiva 
mecânica é uma ciência utilizada dentro dos mais variados tipos de esportes. Cada 
movimento de cada exercício requer princípios corpóreos os quais devem ser exigidos 
para obter a efetividade daquele exercício ou movimento. Mais precisamente, diria 
ainda que cada fase de cada movimento requer isso. A biomecânica tem como objetivo 
estudar os movimentos utilizando-se de instrumentos da Mecânica. Entre os exercícios 
físicos mais populares atualmente está a musculação. Desenvolvimento: Vários 
estudos mostram que a prática regular desse exercício promove adaptações fisiológicas 
benéficas para o organismo. A execução correta do treino respeitando carga, série, 
número de repetições, tempo do treino, intervalo, além da postura adequada para 
realização dos exercícios, são fatores importantes para prevenção de lesões 
musculoesqueléticas. A má postura na realização da musculação está entre as 
principais causas de patologias articulares como a tendinite, fratura de estresse, 
distensão, luxação, subluxação, entre outros. Dessa forma, usar a biomecânica correta 
nos exercícios é essencial para o bom desempenho da atividade física, garantindo 
segurança e prevenindo lesões. Diante disso, este trabalho tem o intuito de 
conscientizar as pessoas acerca da importância da boa postura na prática do exercício 
de musculação. Problema frequente entre os jovens por insistir em fazer exercícios 
físicos sem a supervisionar de um profissional. A biomecânica se refere a ciência da 
ação física da vida, ou seja, da forma como tal movimento ocorre. Pode-se entender a 
biomecânica sendo capaz de estudar o movimento, tornando seu grau de precisão 
extremamente alto e complexo. A musculatura tem sua principal função na realização 
dos movimentos, são os músculos que farão com que o movimento ocorra e dentro 
deles vão existir os músculos agonistas e protagonistas que terão papel principal e 
coadjuvante no movimento. Discussão e conclusão: A manipulação que a 
biomecânica pode fornecer na musculação é muito vasta. Muitas vezes, pequenas 
modificações na forma de se realizar um exercício podem proporcionar trabalhos 
singulares, como a utilização de calços para melhorar a amplitude do agachamento de 
indivíduos com os membros inferiores alongados. Da mesma forma, é bastante 
peculiar a correção que a biomecânica permite de movimentos inadequados, o que é 
interessante não só para se trabalhar o músculo de maneira eficaz, mas principalmente 
para prevenir lesões, entre outros. 

 
Palavras-chave: Biomecânica. Postura. Exercício físico. 
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Introdução: Nos tempos atuais, os smartphones, com suas diversas funcionalidades, 

têm se tornado um objeto muito útil para a sociedade moderna. Porém, hábitos 

posturais incorretos durante o uso dos mesmos, podem acarretar danos à saúde e 

acelerar doenças que, dentro da normalidade, viriam a surgir com o envelhecimento. 

Nesse sentido, buscar a postura adequada durante o uso do smartphone é de extrema 

importância para a prevenção de possíveis patologias. Este projeto tem como objetivo 

identificar os hábitos posturais dos usuários de smartphones e as consequências 

predominantes dessas ações. Será desenvolvido através de revisão de literatura a 

respeito das patologias associadas ao mal-usodo celular e dos principais hábitos 

posturais adotados pelos usuários e das formas adequadas de se portar frente ao uso 

do smartphone e algumas dicas para prevenir o aparecimento de incômodos e 

doenças. Desenvolvimento: O smartphone é quase um companheiro inseparável 

para a maioria da sociedade devido às diversas facilidades que ele promove (desde 

redes sociais para a comunicação e interação com pessoas de qualquer lugar do 

mundo até aos aplicativos que promovem o controle da sua conta bancária, por 

exemplo), além de uma vasta gama de aplicativos para entretenimento, como jogos, 

mas o que muitos não sabem é que o uso excessivo deles podem causar danos ao 

corpo humano. As pessoas costumam passar horas e horas debruçadas sobre o 

aparelho sem nem perceberem o tempo passar e sem intervalos, na maioria das vezes 

em posturas incorretas, o que prejudica principalmente à coluna vertebral, mais 
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precisamente à coluna cervical. Passar longos períodos de tempo em uma postura 

inadequada – geralmente com o pescoço flexionado – pode ocasionar uma forte 

pressão exercida nas vértebras cervicais que, dependendo do grau de curvatura, leva à 

modificação da curvatura natural da coluna vertebral, denominada síndrome textneck 

(pescoço de texto), dentre outras complicações. Essas patologias associadas à coluna 

vertebral, que geralmente aparecem com o avanço da idade, estão cada vez mais 

presentes em jovens, justamente por esse motivo. Dados colhidos de clínicas 

fisioterapêuticas no Brasil informaram que a busca por atendimentos ligados a 

problemas na coluna cervical aumentou em até 40%, somente no ano de 2015, sendo 

a maioria dos casos pacientes jovens. A procura é ainda maior no período de férias 

escolares, quando há mais tempo para dedicar aos smartphone. Além dos danos 

acarretados à coluna vertebral pode-se observar a prevalência de fortes dores de 

cabeça (nefralgia), dor no punho, dores nas articulações dos dedos devido a utilização 

exacerbada para a digitação e deslizamento sobre a tela do celular, sensação de 

cansaço nos ombros por causa da postura, dentre outros sintomas que já foram 

comprovados por diversos estudos que há uma relação com o uso prolongado do 

celular. Nesse sentido, é necessário que medidas sejam tomadas para prevenir o 

aparecimento de desconfortos e futuras doenças, como adotar a postura adequada ao 

utilizá-lo – com o smartphone na altura dos olhos –, sempre modificar a postura para 

não sobrecarregar as estruturas musculoesqueléticas, dar pequenas pausas, e utilizar 

todos os dedos para digitar no celular, pois vários dados encontrados em artigos 

científicos demonstram que a grande maioria dos usuários utiliza apenas os polegares 

para executar a ação de digitar e deslizar sobre a tela. Discussão e Conclusão: O 

tratamento principal para as consequências ocasionadas pelo mau uso do smartphone 

é a prevenção, mas, em casos já instalados, incluem-se a Fisioterapia com técnicas de 

terapias manuais, exercícios planejados de fortalecimento muscular, alongamentos, 

correção postural, hidroterapia e eletrotermofototerapia. Sendo assim, é notória a 

importância de atentar-se ao tempo gasto frente ao aparelho, à postura adotada e 

sempre que perceber mudá-la, pois a negligência quanto aos simples atos como estes 

podem levar a um quadro de saúde bem mais grave em um futuro próximo, e estas 

consequências podem ser reversíveis ou não.  

 

Palavras-chave: Alterações posturais. Smartphone. Consequências. 
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Introdução: Segundo a Associação Internacional para Estudos da Dor (IASP), dor é 
definida como “Experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano 
real ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos de tais lesões”. Assim, dor é um 
mecanismo de alerta fisiológico de que algo está errado no organismo. A dor pode ser 
dividida em aguda ou crônica. A dor aguda, normalmente, tem início súbito, de fácil 
localização, relacionando-se de modo temporal a sua causa, desse modo, desaparece 
com o correto diagnóstico e tratamento da causa. A dor crônica é de difícil definição, 
ela é multifatorial, perdura por 6 meses ou mais, atualmente, sua ocorrência é 
crescente decorrente de novos hábitos de vida, longevidade, prolongamento da 
sobrevida de indivíduos com doenças fatais, além de fatores ambientais. A dor crônica 
por si só representa uma doença, ampliando o número de queixas e os desafios na 
conduta do profissional no que se refere ao diagnóstico e à terapêutica a ser utilizada. 
A dor crônica apresenta ao indivíduo grande estressor físico e emocional. 
Frequentemente, está associada com transtornos psiquiátricos como a depressão e a 
ansiedade. Elas podem ter origem inflamatória, neuropática, visceral ou mista. O 
tratamento de dores crônicas é complexo e obtém mais sucesso quando o tratamento 
é multidisciplinar. A terapêutica pode envolver analgésicos e fármacos adjuvantes 
como os antidepressivos. Desenvolvimento: As dores crônicas orofaciais têm 
múltiplas origens como: dentárias, da articulação temporomandibular (ATM), 
neuralgias do trigêmeo e pós-herpéticas, cefaleias primárias e trigeminálgicas, além de 
incluir as condições médicas, odontológicas e psicológicas do indivíduo. Sendo assim, o 
tratamento deve ser feito de forma particular considerando as condições do paciente e 
a complexidade clínica da dor. É fundamental estabelecer todos os fatores envolvidos, 
sejam eles sensitivos ou afetivos. Vários especialistas da área de saúde estão 
envolvidos no manejo da dor orofacial, expondo o paciente a uma variedade de 
tratamentos que, algumas vezes, são inadequados. O desafio de conhecer o 
prognóstico de uma determinada doença também depende da experiência do 
profissional. Na face, existem diferentes origens e causa de dor, é fundamental 
distinguir uma dor dentoalveolar, musculoesquelética, neurovascular, por exemplo, 
para que o diagnóstico seja preciso. Embora os medicamentos sejam de uso comum 
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no tratamento da dor, a escolha do grupo terapêutico, a dosagem e o tempo de uso 
dependem do diagnóstico e das características de cada caso. O manuseio terapêutico 
das dores orofaciais crônicas pode ser tratado com analgésicos convencionais, anti-
inflamatórios não-esteróides (AINE) e agentes opioides, além da classe coadjuvante 
dos antidepressivos tricíclicos (ADT) e os inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina (ISRS). Os antidepressivos tricíclicos (ADT) são fármacos eficazes para o 
tratamento de dores neuropáticas. Usados no tratamento numa grande variedade de 
dores crônicas como a oncológica e neurogênicas, além da profilaxia de cefaleias 
primárias como a enxaqueca. Os ADT bloqueiam a recaptação de norepinefrina (NE) e 
serotonina (5-HT), em vias centrais descendentes nociceptivas. Além disso, agem 
direta e indiretamente em receptores opioides através do bloqueio da captação de 
adenosina, alterando assim os impulsos por vias moduladoras da dor. Amitriptilina é 
um dos medicamentos de primeira linha mais utilizado em dores neuropáticas. 
Imipramina é outro ADT que apresenta efeito no tratamento da dor crônica. Outros 
antidepressivos como inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) foram 
desenvolvidos na tentativa de diminuir os efeitos colaterais dos ADT, porém, poucos 
foram os estudos sobre a eficácia dessas drogas sobre a dor crônica. Há muitos relatos 
de casos, contudo, não se pode concluir ainda pela eficácia desses agentes. Há, ainda, 
a utilização de diferentes drogas concomitantemente, mas o uso em pacientes ainda é 
insuficiente. Desse modo, não há na literatura uma definição clara quanto ao uso 
desses antidepressivos no tratamento da dor neuropática. Discussão e Conclusões: 

Das categorias dos antidepressivos os ADT são os mais prescritos para casos de dor 
crônica orofacial, ou seja, o mais utilizado na odontologia. Eles são capazes de diminuir 
a dor, assim como o apertamento dental noturno, fornecendo relaxamento muscular. É 
importante considerar as interações medicamentosas e os efeitos colaterais que essas 
drogas podem provocar como: efeitos sedativos e ação anticolinérgica (xerostomia, 
constipação, visão borrada). Os antidepressivos seletivos da recaptação da serotonina 
são alternativas para pacientes que não podem utilizar os tricíclicos seja por alterações 
clínicas ou por conta dos efeitos colaterais que eles provocam. Os ISRS não 
apresentam os efeitos colaterais que os tricíclicos, entretanto, a sua eficácia quanto à 
dor crônica ainda necessita de mais estudos. Assim, pode-se concluir que os ADT se 
mostraram mais eficazes que os inibidores seletivos da recepção de serotonina, sendo 
necessários estudos mais profundos que demonstrem a eficácia dessa medicação no 
tratamento da dor neuropática. 

 

Palavras-chave: Antidepressivos tricíclicos. Dor crônica orofacial. ISRS. 
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Introdução: O parto é um processo natural e fisiológico que desde os primórdios era 
realizado de maneira instintiva pela mulher e auxiliado por pessoas que tinham certo 
conhecimento sobre o nascimento, porém após a institucionalização desse processo o 
parto tornou-se mecanizado e tecnicista protagonizado geralmente pelo profissional 
médico que realiza procedimentos intervencionistas. Assim, o profissional deixa de lado 
o contexto psicossocial que envolve esse momento, desumanizando, por vezes, a 
mulher e retirando todo o seu poder e vontade sobre esse procedimento. O parto 
humanizado é entendido como prática de cuidado ao parto e ao nascimento, 
garantindo uma qualidade de assistência segura que valoriza a escolha do ato de dar à 
luz de forma natural privativa e familiar. O conceito de atenção humanizada é amplo e 
envolve um conjunto de conhecimentos práticas e atitudes que visam à promoção do 
parto e do nascimento saudável e à prevenção da morbimortalidade materna e 
perinatal. Faz-se necessário uma relação de confiança, que foque nas necessidades e 
anseios da parturiente, além de permitir uma concepção segura. Para o bom 
desenvolvimento do trabalho de parto é necessário o bem-estar físico e emocional da 
mulher, o que reduz os riscos e complicações. As práticas de humanização no 
nascimento constituem um processo em que o profissional deve respeitar a fisiologia 
da concepção do bebê, não intervindo desnecessariamente, reconhecendo os aspectos 
sociais e culturais do parto e nascimento. Desenvolvimento: Trata-se de um estudo 
exploratório, do tipo revisão bibliográfica da literatura. A revisão bibliográfica é um 
método que proporciona a síntese de conhecimentos e subsidia a incorporação da 
aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática, buscou-se identificar a 
produção científica acerca da humanização e assistência de enfermagem ao parto 
natural. Foi realizada uma busca de artigos científicos na literatura compreendendo o 
período entre 2000 a 2018. Para guiar este estudo, elaborou-se a seguinte questão: 
Qual o papel da enfermagem na assistência ao parto natural humanizado? Com o 
intuito de conhecer como são desenvolvidas as práticas de humanização durante o 
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trabalho de parto pelos profissionais de enfermagem. A pesquisa foi realizada por via 
eletrônica, durante o mês de agosto de 2018 por intermédio da Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), optou-se por eleger artigos no idioma português, publicados de 2000 a 
2018, que respondessem a questão de pesquisa, textos completos e disponíveis na 
íntegra, e gratuitos. E como critérios de exclusão: textos incompletos, que 
respondessem a questão de pesquisa, em outros idiomas e fora do período de 
interesse do estudo. Os estudos selecionados foram classificados em duas categorias: 
os que representavam estudos qualitativos e os estudos do tipo revisão bibliográfica 
sobre o suporte fornecido à mulher durante o trabalho de parto. Os estudos incluídos 
nesta pesquisa encontravam-se nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da saúde 
(LILACS) e Base de dados em Enfermagem (BDENF) assim foram selecionados 6 
artigos, após a seleção dos estudos foi imediatamente feita uma leitura superficial do 
material obtido, para selecionar o que era de interesse para a pesquisa, em seguida 
realizou-se uma leitura mais minuciosa, a fim de não serem perdidos aspectos 
importantes para o enriquecimento do estudo e confecção da redação final da 
pesquisa. A apresentação foi realizada de forma descritiva, após leitura exaustiva e 
análise qualitativa dos conteúdos presentes nos artigos, o que permitiu a identificação 
e a necessidade de investigações futuras acerca da temática. Discussão e 

Conclusões: Sendo assim, a idealização de boas práticas na atenção ao parto e 
nascimento, trazendo consigo as tecnologias leves de cuidado em saúde que envolve 
as orientações no pré-natal, as escolhas pessoais e livres da mulher e o acolhimento 
bem conduzidos foram ampliados e bem compreendidos, auxiliados pelo empenho de 
cada membro das equipes envolvidas. Com a pesquisa foi possível conhecer, compilar 
e ampliar as discussões acerca das práticas envolvidas no processo de nascimento e 
parto, fundadas em evidências teóricas através de diálogo, e ainda trouxe a 
importância do desenvolvimento frequente de instrumentos para que se efetivem as 
boas práticas em busca da excelência no cuidar. 

 

Palavras-chave: Enfermagem obstétrica. Parto. Parto Humanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

67

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE 
OSTEOSSARCOMA 

 

Banner 

Saúde 

 

Ana Karoline Farias 
Mary Aparecida Dantas  
Paula Fernanda da Silva 

 

Introdução - O osteossarcoma é um tipo de tumor raro, mais comum em 

crianças e jovens adultos.  O osteossarcoma, também denominado sarcoma 

osteogénico, é um tumor maligno bastante indiferenciado (alto grau 

histológico), resultante da proliferação de células alongadas, fusiformes 

("spindle cell"), no interior de um osso. No Brasil, existe uma dificuldade para 

obtenção de registros de base populacional de câncer, mas, estima-se que o 

número de novos casos de tumores ósseos em jovens de até 19 anos seja de 

cerca de 670 casos/ano por milhão de habitantes.Os enfermeiros são os 

profissionais mais próximos dos pacientes hospitalizados por estar ali 

continuamente ofertando a assistência e por serem os profissionais que são 

tidos como elos entre paciente e família. Os enfermeiros devem se destacar 

como educadores, possuindo uma habilidade de ensinar e orientar aos 

familiares e os pacientes para a manutenção dos cuidados cotidianos e de 

reparação que assegurem a qualidade de vida (SAGUEIRO et al, 

2015).Desenvolvimento: O osteossarcoma  é uma tipo de tumor raro, mais 

comum em crianças e jovens adultos.  O osteossarcoma, também denominado 

sarcoma osteogénico, é um tumor maligno bastante indiferenciado (alto grau 

histológico), resultante da proliferação de células alongadas, fusiformes 

("spindle cell"), no interior de um osso. A localização mais frequente desta 

neoplasia é nos membros inferiores, principalmente na região do fêmur e 

tíbia.No Brasil, existe uma dificuldade para obtenção de registros de base 

populacional de câncer, mas estima-se que o número de novos casos de 
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tumores ósseos em jovens de até 19 anos seja de cerca de 670 casos/ano por 

milhão de habitantes. Há uma taxa de sobrevida em torno dos 5 anos após o 

diagnóstico confirmado da  morbilidade. No entanto essa porcentagem pode 

mudar devido a alguns fatores. Em tumores localizados, a taxa de sobrevida de 

5 anos para pacientes com osteossarcoma gira em torno de 60% a 80%. Já se 

estiver disseminado, ou seja, em metástase, no momento do diagnóstico, a 

taxa de sobrevida de 5 anos baixa para 15% a 30%. Sendo alunos do curso de 

enfermagem, futuros profissionais, como futuros profissionais atuantes na área 

de oncologia nos interessamos também pela atuação da equipe de enfermagem 

no atendimento aos pacientes portadores de osteossarcoma. Resolvemos 

pesquisar quais as atribuições do (a) enfermeiro (a) e sua equipe no 

tratamento e acompanhamento do paciente e sua família. Quais orientações e o 

envolvimento profissional e pessoal com o paciente e seus familiares. Os 

enfermeiros são os profissionais mais próximos dos pacientes hospitalizados por 

estar ali continuamente ofertando a assistência e por serem os profissionais que 

são tidos como elos entre paciente e família. Os enfermeiros devem se destacar 

como educadores, possuindo uma habilidade de ensinar e orientar aos 

familiares e os pacientes para a manutenção dos cuidados cotidianos e de 

reparação que assegurem a qualidade de vida (SAGUEIRO et. al, 2015). 

Discussão e conclusões: Observamos que no Brasil, existe uma dificuldade 

para obtenção de registros de base populacional de câncer ósseo, devido a 

dificuldade de gerar o diagnóstico. Mas, estima-se que o número de novos 

casos de tumores ósseos em jovens de até 19 anos seja de cerca de 670 

casos/ano por milhão de habitantes. Os enfermeiros devem se destacar como 

educadores, possuindo uma habilidade de ensinar e orientar aos familiares e os 

pacientes para a manutenção dos cuidados cotidianos e de reparação que 

assegurem a qualidade de vida (SAGUEIRO et. al, 2015).  

 

Palavras-chave: Ostessarcoma. Assistência. Enfermagem. 
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Introdução: Desde os primórdios sabemos que era realizado de maneira instintiva 

pela mulher e auxiliado por pessoas que tinham certo conhecimento sobre a área; 

nesta oportunidade, discute-se a importância da humanização do parto na concepção 

estratégica, apresentando seus marcos teóricos e incluindo os principais cuidados de 

enfermagem. Por volta do século XX, a mulher foi ser tornando coadjuvante ao 

processo de hospitalização e medicação no ato do parto. Procedimentos 

desnecessários colocam em maior risco a vida da mãe e do bebê, podendo levar a 

complicações como: infecções, hemorragias, prematuridade dentre outros. Baseado 

nisso o objetivo desse trabalho é orientar as pessoas a importância do parto 

humanizado, no qual traz um conforto para a mulher e recém-nascido e que a 

natureza siga seu fluxo normal como no passado. Sabendo que o parto é um processo 

natural e fisiológico e por vezes também é lento e doloroso, causando ansiedade e 

desconfortos à gestante durante todo o processo de evolução. Nesse sentido, a 

enfermagem pode atuar através de medidas não farmacológicas já reconhecidas para 

aliviar a dor e garantir o sucesso na prática humanizada, permitindo à mulher mais 

sensação de controle no parto Desenvolvimento: Na atualidade o parto vem sendo 

frequentemente percebido como um processo patológico, o que tem resultado na 

adoção da tecnologia do parto dirigido, no qual a mulher se encontra, geralmente, 

semi-imobilizada, com as pernas abertas levantadas, privada de alimentos e líquidos 

por via oral, sujeita à utilização de drogas para a indução do parto e ao uso de rotina 

de episiotomia e eventual do fórceps. Esse é o modelo de atenção ao parto normal 

mais comum no Brasil, sendo realizado, quase sempre, por um médico em uma 

instituição de saúde hospitalar, razão pela qual é também chamado de parto normal 
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hospitalar, Ao se examinarem alguns artigos e experiências e históricos de mulheres 

que sofrem na hora do parto e veem o mesmo como um momento triste e doloroso e 

também a rotina na saúde pública em que a paciente é mal orientada no pré-natal e já 

chega com muitos mitos na cabeça onde muitas vezes a mulher recebe orientações 

para não gritar na hora parto, o que contraria o princípio da autonomia feminina, 

princípio este primordial no parto natural humanizado. As ações de algumas 

profissionais retiram da mulher o seu protagonismo na hora do parto, por assumirem 

uma postura rígida que visa o tecnicismo. Percebemos a necessidade de desenvolver 

um projeto para melhorar a necessidades dessa mulher com intuito de tornar o parto 

humanizado uma pratica frequente e que os hospitais optassem por esse meio. Porém 

observamos muitas dificuldades como a necessidade de capacitação profissional e a 

falta de estrutura física, além disso, existe resistência da equipe médica, que procura 

convencer as gestantes a optarem por cesarianas. Neste contexto, a enfermagem 

precisa de mais autonomia no campo obstétrico, de forma a incentivar o parto 

humanizado, prestar assistência adequada à mulher, proporcionar segurança e bem-

estar, para então, resgatar o seu papel natural. O parto humanizado prevê a redução 

de intervenções tecnológicas desnecessárias, a fim de promover o estímulo às técnicas 

mecânicas para o alívio da dor, autonomia da mãe na escolha da posição de parto, 

aumento do vínculo materno e recém-nascido, com o contato e amamentação 

imediata, promovendo bem-estar físico e psicológico às parturientes. O puerpério deve 

ser acompanhado possibilitando que a parturiente desenvolva seu trabalho de parto de 

maneira ativa, exigindo da enfermagem obstétrica um cuidado que resgate a 

subjetividade, que assegure direitos inalienáveis capaz de construir relações humanas. 

Por fim entendemos que se faz necessário o acompanhamento de um enfermeiro 

nesse momento aconselhado com uma posição ética e solidária e humanizada do 

mesmo promovendo um ambiente acolhedor, com medidas e procedimentos benéficos 

para o acompanhamento do parto e do nascimento. Discussão e Conclusões: 

Humanizar é respeitar as pessoas, é saber ver e escutar o outro, acima de tudo, 

permitir a adequação da assistência segundo sua cultura, crenças, valores e 

diversidades de opiniões das mulheres. É fundamental encontrar várias formas para 

que a mulher tenha mais controle sobre o processo de nascimento do prematuro, que 

seja respeitada enquanto uma cidadã, tendo o direito de escolha e, principalmente, 

esteja ciente de todos os seus direitos padronizados pela Organização Mundial de 

Saúde. Os profissionais de saúde precisam olhar a mulher como um ser único, 

respeitando suas vontades e direitos, reconhecendo a mulher e o seu filho como peças 
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fundamentais no evento do nascimento e compreendendo que não basta somente 

proporcionar a mulher um parto por via natural, se não levar em conta os seus 

sentimentos. Portanto o papel da enfermeira é transmitir tranquilidade e segurança 

promovendo os laços entre a gestante e a equipe, o que é necessário para o 

protagonismo da mulher na hora do parto e, além disso, orientar e informar a mulher 

do parto humanizado. Entretanto foi observado que a assistência dos profissionais de 

enfermagem e sua percepção em relação à humanização do parto têm melhorado, 

mais precisando ainda de profissionais qualificados, comprometidos, que olhem a 

gestante com respeito, mostrando para elas, que as mesmas são protagonistas de 

suas vidas. 

 

Palavras-chave: Humanização. Parto humanizado. Cuidados de enfermagem. 
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Introdução: A gestação constitui um processo biológico natural na vida da mulher e 
proporciona inúmeras alterações em seu organismo, inclusive na cavidade bucal. E é 
neste período que se justifica a importância do acompanhamento do cirurgião dentista 
durante a gravidez. Nesta fase também existem várias crenças populares sem suporte 
científico, medos e falta de informação sobre o atendimento odontológico durante a 
gravidez, resultando na não procura da gestante a um profissional da área, como 
também a recusa por parte de alguns cirurgiões dentistas em prestar atendimento 
quando solicitados. As visitas ao dentista são importantes para prevenir e tratar 
problemas que podem afetar o bebê. Desenvolvimento: As gestantes constituem 
pacientes de temporário risco odontológico devido às mudanças psicológicas, físicas e 
hormonais, que criam condições adversas no meio bucal. O aumento da atividade 
hormonal e do débito cardíaco, a variação da pressão arterial, a anemia, as alterações 
gastrointestinais e respiratórias e o diabetes gestacional são algumas mudanças 
transitórias importantes que podem ocorrer durante a gestação. O fato de a mulher 
estar grávida não impede a maioria dos procedimentos odontológicos de rotina. Porém, 
o conhecimento dos cirurgiões dentistas sobre os trimestres na gravidez é importante 
para mensurar e poder prever possíveis problemas, possibilitando cuidados 
odontológicos na prescrição de medicamentos e exames radiográficos, induzindo a um 
tratamento seguro, eficaz e com menor risco de efeitos deletérios aos bebês. O 
atendimento odontológico às gestantes deve ser preferencialmente realizado no 2º 
trimestre de gestação, mas em casos de urgência, qualquer época é aceitável, já que 
nenhuma necessidade deve ser negligenciada pelo medo de colocar em risco a saúde 
do bebê. Discussão e Conclusão: O conhecimento dessas mudanças pelo cirurgião 
dentista é fundamental para garantir o estabelecimento de um plano de tratamento 
seguro, feito com uma anamnese detalhada, uma boa pesquisa da história médica da 
paciente e o estabelecimento de procedimentos adequados para cada período 
gestacional. Nenhuma necessidade de cuidados em saúde bucal das gestantes deve 
ser negligenciada pelo cirurgião dentista. 

 

Palavras-chave: Gestação. Pré-natal. Pacientes especiais.   
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Introdução: O momento do parto é acima de tudo um momento intimo da mulher, 
momento o qual as mesmas necessitam de cuidados especiais e principalmente uma 
assistência de qualidade. Infelizmente na maioria dos casos o que marca o momento do 
parto é a dor e a humilhação que sofreram na assistência, chegando até relatos de 
comentários agressivos, xingamentos e ameaças. Acreditamos que toda mulher deve ter 
acesso a uma assistência à saúde adequada, qualificada, respeitosa e a cima de tudo 
humanizada. Para que assim, os índices com relatos negativos baixem e que a gente 
possamos ter um número maior de satisfação no momento do parto. Desenvolvimento: O 
parto e o nascimento de um filho são eventos marcantes na vida de uma mulher. 
Infelizmente muitas vezes são relembrados como uma experiência traumática na qual a 
mulher se sentiu agredida, desrespeitada e violentada por aqueles que deveriam estar lhe 
prestando assistência. A dor do parto, no Brasil, muitas vezes é relatada como a dor da 
solidão, da humilhação e da agressão, com práticas institucionais e dos profissionais de 
saúde que criam ou reforçam sentimentos de incapacidade, inadequação e impotência da 
mulher e de seu corpo. Segundo uma pesquisa da UFRGS em 28 de janeiro de 2018, a cada 
4 gestantes, 1 sofre com a violência obstétrica, o maior índice é no Brasil comparada com os 
índices de países com nível iguais ou menor. E é a partir desses dados que queremos 
mostrar, oferecer, disponibilizar as mulheres/gestantes que toda violência obstétrica, seja ela 
qual for, é crime, e que temos a LEI Nº 6.144, DE 07 DE JUNHO DE 2018ao nosso favor. 
Discussão e Conclusões: Esperamos então, que as gestantes tenham um parto sem 
violência, com respeito, com assistência e que seja um momento único, feliz e de boas 
lembranças. Que as mulheres conheçam sobre seus direitos e que cobrem os mesmos, que 
tenha no momento do parto uma assistência de qualidade, para que não carregam traumas 
e marcas por suas vidas.  
 
Palavras-chave: Violência obstétrica. Humanização. Respeito. 
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Introdução: O mundo contemporâneo apresenta uma série de inovações tecnológicas 
que modificam significativamente a vida das pessoas. Tais modificações por mais 
desafiadoras que possam parecer penetram também no mercado de trabalho 
transformando cenários antes vistos em cenas de ficção científica em realidades 
cotidianas. Tais mudanças penetram também em profissões tradicionais e neste 
sentido, a enfermagem encontra-se atualmente sofrendo os impactos dessa realidade, 
pois sua formação, por maiores que sejam os esforços, não consegue acompanhar a 
evolução tecnológica dos nossos dias. Sendo assim, escolhemos abordar neste trabalho 
o uso da tecnologia robótica aplicada a cirurgias e o papel do enfermeiro neste 
processo. Para isso, faremos uso de instrumentais bibliográficos que demonstrem os 
desafios que os enfermeiros encontram ao ingressar no mercado de trabalho repleto 
de novidades tecnológicas, as perspectivas de retornos para tais profissionais e a 
necessidade de obter formação complementar específica para este fim. 
Desenvolvimento: Identificar os principais desafios e perspectivas da atuação do 
enfermeiro na cirurgia robótica. A cirurgia robótica é um procedimento que vem 
crescentemente sendo inserido nos centros cirúrgicos do hospital brasileiros e 
internacionais, possibilitando procedimentos inovador, complexo, de amplas 
especificidades e alto custo e que devido a esses fatos exige a presença de 
enfermeiros devidamente habilitados tanto na questão de conhecimento teórico-
científico, quanto na questão da prática diante o procedimento, visando uma junção de 
fatores positivos, como; incisões menores, menor risco de infecção, menor perda 
sanguíneo e necessidade de transfusões, menor tempo de internação, menos dor no 
pois operatório, rápida recuperação e retorno as suas atividades normais, ausência de 
tremor,  maior amplitude de movimentos, risco de menor intensidade ergonômico para 
o enfermeiro, e a facilidade de sempre esta melhorando todos estes resultados. 
Mostraremos o passo a passo do enfermeiro dentro do centro cirúrgicos e os tipos de 
cirurgia onde se aplica a união do enfermeiro e a robótica. Conclusão: Conclui-se que 
os avanços tecnológicos são uma realidade no dia a dia do enfermeiro, e o desafio 
principal é o de conseguir acompanhar esses avanços tecnológicos sem esquecer o 
cuidado humanizado que é inerente à assistência da enfermagem. Envolvendo a 
segurança do paciente, capacitação da equipe e desenvolvimento de competências. 
Constatando a importância da enfermagem desenvolver novas pesquisas. 

 

Palavras-chaves: Robótica. Enfermagem. Procedimentos cirúrgicos. 
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Introdução: O sarampo é uma doença aguda e altamente infecciosa causada pelo 
vírus RNA da família dos Paramixovírus pertencente ao gênero Morbillivírus, que afeta 
principalmente crianças. Sua transmissão ocorre de forma direta, através da tosse e 
espirros, contato pessoal próximo ou contato direto com secreções nasais ou de 
garganta infectadas. A partir do século XVI, o vírus foi introduzido nas Américas, 
causando milhares de mortes nas populações americanas. Após o desenvolvimento de 
vacinas que apresentaram potencial de controle da doença, foi instituído pela OMS, o 
plano para erradicação global do Sarampo até o ano de 1995, dentro do período 
estipulado pela OMS, os países não alcançaram o percentual necessário de indivíduos 
imunizados para erradicação e controle da doença, estendendo esse prazo para o ano 
de 2020. Nas Américas, a estratégia de controle foi estabelecida para o ano 2000, a 
doença se manteve controlada até o ano de 2011, onde ocorreram importantes surtos 
no Brasil, Canadá, Equador e EUA. Levando em consideração o retorno do aumento da 
prevalência de Sarampo no Brasil, o objetivo deste trabalho, é realizar uma análise dos 
fatores que predispõem o ressurgimento da doença no país. Desenvolvimento: O 
Brasil enfrentou nove grandes epidemias de Sarampo entre os anos de 1978 e 1990, 
mesmo utilizando a vacina contra a doença durante o período que antecedia a 
campanha mundial de vacinação contra o Sarampo. Em 1986 ocorreu a maior 
epidemia da década, notificando 129.942 casos de sarampo, apresentando uma 
incidência de 97,7% de casos novos por 100.000 habitantes. Logo, foram realizadas 
campanhas de vacinação em 1987 no Estado de São Paulo e no Paraná em 1988. 
Apesar das campanhas, das coberturas vacinais e da introdução da vacina no país, 
ocorriam epidemias a cada 2 ou 3 anos, com uma incidência de 42% de casos novos 
por 100.000 habitantes no final da década de 90. Em relação a mortalidade, em nível 
nacional, entre 1978 e 1990, o país apresentou em 1979 o maior coeficiente de 
mortalidade registrada, com 3,6% de óbitos por 100.000 habitantes (3.386 óbitos), e o 
menor em 1989 com 0,2% de óbitos por 100.000 habitantes (265 óbitos), resultando 
em uma tendência geral à diminuição na mortalidade. Visando atingir as estratégias de 
controle e eliminação da doença, o Brasil definiu a extinção do sarampo como 
prioridade de sua política de saúde em 1992, implantando o plano nacional de 
eliminação, onde apresentava algumas estratégias de ações técnicas como: a 
vacinação da população entre 9 meses e 14 anos de idade, independentemente da 
situação vacinal anterior ou histórico da doença; 95% de cobertura vacinal, no mínimo, 
em menores de 1 ano; vigilância epidemiológica intensiva; diagnóstico laboratorial de 
todo caso suspeito e campanhas de divulgação. Ao total, foram vacinadas 48.023.657 
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crianças e adolescentes, através do plano, atingindo uma cobertura de 96% 
imunizados. Após um período estável do sarampo, em 2013 ocorreu um surto do vírus 
originado a partir de um caso importado e que durou vinte e sete meses, resultando 
em 1.052 casos reportados, principalmente, no Ceará e Pernambuco. Para a proteção 
contra o vírus as crianças recebem, aos 12 meses, a primeira dose da vacina tríplice 
viral contra (sarampo, caxumba e rubéola) e, aos 15 meses, uma dose da tetra viral, 
que além da caxumba, rubéola e sarampo também protege contra a varicela. 
Atualmente ainda ocorrem grandes falhas no Plano Nacional de Imunização, que tem 
dificultado a cobertura vacinal, entre elas podemos destacar: a baixa renda familiar, 
extremos de idade materna, maior número de filhos, baixa escolaridade materna e 
presença de doença na criança, entre outros. Não apenas fatores relacionados aos 
usuários são considerados para a cobertura vacinal. Fatores estruturais relacionados 
aos serviços de saúde também podem ser levados em conta como, por exemplo, a 
dificuldade de agendamento e tempo de espera prolongado. Também podemos 
apontar nessa problemática, os novos grupos antivacinas, que defendem a ideia, de 
que as vacinas podem causar possíveis doenças aos indivíduos, recentemente esse 
grupo tem crescido e recrutado novos adeptos da teoria criada pelo ex-pesquisador 
britânico Andrew Wakefield. Discussões e Conclusão: O ato de vacinar se 
correlaciona em uma interação entre os responsáveis pela criança e os serviços de 
saúde. O Ministério da Saúde sugestiona algumas ações que devem ser seguidas para 
acabar com as perdas de oportunidades em vacinação. Sendo assim, para obtermos 
maior êxito na cobertura vacinal, cabe aos profissionais de saúde uma participação 
mais ativa na busca de crianças em falta com a vacinação, por meio da revisão 
sistemática dos cartões, de uma maior efetividade nas visitas domiciliares, cabendo um 
maior comprometimento aos agentes de saúde. Outra estratégia para o aumento da 
cobertura vacinal é a melhoria das atividades de educação em saúde, com o intuito de 
difundir informações aos grupos-alvo, uma vez que a falta de conhecimento e as 
crenças da população contribuem para o atraso vacinal. O plano global para 
erradicação do Sarampo foi atualizado pela OMS para o ano de 2020, nesse curto 
espaço de tempo, é fundamental que as politicas públicas no que se refere às vacinas, 
sejam intensificadas, e que a população seja instruída sobre os benefícios da 
imunização através das vacinas, já obtivemos um longo período de controle da doença, 
a continuidade desse controle deve ser realizada em conjunto com a população, 
realizando atividade educativa para que a cobertura vacinal seja sempre incentivada, 
de forma que possamos por um fim nas epidemias por Sarampo. 

Palavras-chave: Sarampo. Vírus. Epidemia. Vacinação. Cobertura.  
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A banana é uma das frutas mais conhecidas, cultivada e consumida do mundo em mais 
de 130 países, é uma planta com cultivo intenso nas regiões tropicais e subtropicais do 
planeta, sendo assim o quarto alimento mais produzido do mundo. A fruta é riquíssima 
em vitaminas, cálcio, fibras, potássio e antioxidantes, possui diversas espécies e é da 
família Musaceae com nome científico Musa SP. Sua funcionalidade dá origem a vários 
meios de consumação como farinha, bolos, vitaminas, biomassa e etc. A palavra 
banana tem origem nas línguas Leoa e Libéria da África Ocidental e foi incorporada ao 
vocabulário dos Portugueses. Não se pode indicar com exatidão a origem da 
bananeira, pois ela se perde na mitologia grega e indiana, porém as bananas já 
existiam no Brasil bem antes do seu descobrimento, os indígenas consumiam in natura 
a banana branca e outra rica em amido, que precisava ser cozida antes do seu 
consumo, a banana pacovã, que em outras regiões do Brasil é chamada de banana 
comprida, pacoba e banana da terra. A bananeira é uma planta herbácea, 
caracterizada pela exuberância de suas formas e dimensões de suas folhas, possui 
tronco curto e subterrâneo denominado de rizoma, o pseudocaule resultante da união 
das bainhas foliares termina com uma copa de folhas longas e largas, o cacho é 
composto pelo engaço, ráquias, penca de bananas e coração (botão floral). A banana é 
um fruto composto de 75% de água e 25% de matéria seca e sem semente, os 
pontinhos pretos que vemos no fruto são óvulos não fecundados da flor da bananeira. 
Entretanto algumas espécies consideradas selvagens apresentam sementes, como no 
caso da Musa Balbisiana. Quando está verde, a banana é rica em amido e possui gosto 
adstringente, conforme o seu amadurecimento, o amido transforma-se em açúcar, 
tornando-se um fruto macio e doce. A fruta tem funções importantíssimas para o bom 
funcionamento do organismo humano e bem-estar, a banana é rica em potássio, um 
mineral que ajuda a baixar a pressão arterial, ideal para atletas, pois ajuda o musculo 
a relaxar e ter mais energia. O fruto possui o cálcio, as vitaminas A, C (ambas geram 
energia) B1, B2, B6, B12, que acalma o sistema nervoso, o magnésio e o ferro, que 
estimulam a produção de hemoglobinas ajudando quem sofre de anemia. O ácido 
fólico os açucares naturais (sacarose, frutose e glicose), que com a função das fibras 
também geram energia, o triptofano, que regula os níveis de serotonina no cérebro 
causando o efeito de relaxamento, deixando o indivíduo de bom humor, sendo assim 
indicada para pessoas que sofrem de depressão, o efeito desta substancia pode ajudar 
as pessoas que tem insônia, pois ao consumir a fruta a noite ela age diminuindo a 
atividade cerebral intensa.  Ajuda a normalizar os batimentos cardíacos, ameniza as 
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dores do estômago, e causa sensação de saciedade depois de consumida. Apesar de 
ter uma variedade grande de bananas como, por exemplo: banana maçã, banana 
nanica, banana ouro, banana prata e dentre outras, as propriedades nutricionais são 
as mesmas, só há uma pequena diferença na sua textura, no aroma e no gosto. A 
casca da banana possui mais propriedades do que o fruto tem um número maior de 
potássio, fibras, aminoácidos, vitaminas e antioxidantes, o ideal é consumi-la em forma 
de farinha. Porém consumir banana em excesso pode desacelerar o trato 
gastrointestinal, que pode ser percebido como prisão de ventre e ter um risco de 
toxidade de potássio, o aconselhável é consumir até duas bananas por dia, podendo 
ser variada com outras frutas. Com tudo, além de todo esse poder nutricional, a 
banana é muito bem utilizada na nossa gastronomia e inserida na nossa dieta. No 
Brasil é muito consumida com o açaí, em tortas, bolos, podendo ser comida cozida, 
assada, em forma de sorvete natural, chips, amassada com leite ou aveia, vitaminas. 
Com a banana da terra verde se produz a biomassa, que é rica em amido resistente, 
que vai atuar como uma poderosa fibra que ajuda a controlar a glicemia, reduzir o 
colesterol ruim (LDL) e dar mais saciedade e ainda se pode fazer brigadeiro e outros 
doces em versão saudável, no Nordeste é muito comum a moqueca de banana da 
terra. Diante do exposto, pode-se dizer que a banana é uma fruta que faz parte da 
cultura alimentar do povo brasileiro, é rica nutricionalmente e contribui para uma 
alimentação saudável e consequentemente para a saúde da população. 

Palavras-chave: Banana. Biomassa de banana. Banana da terra. 
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Introdução: As doenças cardiovasculares atualmente são a principal causa de 
mortalidade no mundo, constituindo-se como um problema de maior causa de morte 
no mundo. Configuram-se, como um problema de saúde pública (SOARES; RAFIHI-
FERREIRA; ALCKMIN-CARVALHO; SANTOS et al., 2016). As cirurgias cardíacas são 
cirurgias de grande porte difundidas mundialmente, dentre elas destaca-se 
principalmente a revascularização miocárdica (RVM) e as trocas valvares (LAIZO; 
DELGADO; ROCHA; 2010). Podem ocorrer graves complicações após uma cirurgia 
cardíaca, uma delas é a mediastinite, uma infecção profunda da ferida operatória, com 
evidência clínica e/ou microbiológica do comprometimento do espaço retroesternal, 
associando-se à osteomielite do esterno com ou sem sua instabilidade; sua incidência 
varia entre 0,2% e 5,0% e é uma das mais graves complicações de esternotomias 
medianas, associada a morbidade e mortalidade  (SÁ et al., 2010). A terapia por 
pressão negativa (TPN) é um importante método adjuvante no tratamento das feridas, 
com proposta principal de acelerar o processo de reparação e preparo do leito da 
ferida até sua cobertura definitiva por meio dos diversos métodos de reconstrução 
tecidual (LIMA; COLTRO; JUNIOR; 2017). Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi 
analisar os benefícios apresentados pela TPN em um caso de mediastinite pós-
intervenção cirúrgica e identificar a evolução da lesão com base no tratamento. 
Desenvolvimento: Realizou-se um estudo descritivo, do tipo relato de caso de um 
paciente submetido a uma cirurgia cardíaca que evoluiu com posterior mediastinite, o 
qual foi utilizado a TPN no tratamento da infecção da ferida operatória esternal. 
Paciente V.R.O, 61 anos, do sexo masculino, admitido em um hospital da rede privada 
da cidade do Recife-PE no dia 08 de agosto de 2018, após cirurgia de revascularização 
do miocárdio, após internamento prévio na mesma instituição, foi readmitido 
queixando-se de febre, apresentando leucocitose 19.000/mm³ e tomografia de tórax 
com evidências de derrame pleural a esquerda e atelectasia. Evidenciou-se infecção de 
ferida esternal comprovada pela hemocultura no dia 10 de agosto de 2018, em que a 
primeira e segunda amostras apresentaram bactérias Gram negativas. O paciente 
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continuou evoluindo com febre, e deiscência da ferida operatória com secreção de 
característica purulenta, persistiu com leucocitose. Como conduta terapêutica foi 
realizada a limpeza da lesão com Prontosan e posterior cobertura de Alginato de 
Cálcio. Foi diagnosticado mediastinite com osteomielite esternal causada por Serratia 
macescens. No dia 15 de agosto houve a retirada de toda membrana esfacelada, tendo 
exposição do tecido de granulação, seguida da indicação de instalação de TPN, a qual 
foi realizada no dia seguinte. O senhor V.R.O. recebeu alta hospitalar, dando 
continuidade ao tratamento em sua residência com acompanhamento da Enfermeira. 
Durante o tratamento que durou 12 dias, ocorreram duas trocas, com intervalo de 
quatro dias, na primeira troca após a instalação da TPN, observou contração das 
bordas da ferida e da cavidade da base inferior, na segunda troca foi observado 
melhora do tecido e redução da cavidade não permitindo posicionamento da espuma 
da TPN. Com a finalização do uso do dispositivo, o leito da ferida apresentava-se 
adequadamente preparado para cobertura cutânea, dessa forma o tratamento passou 
a ser feito com cobertura de alginato cálcio. Discussões e conclusão: Optou-se por 
realizar o presente relato de caso devido ao interesse acerca do tema e do significativo 
número de complicações posteriores a cirurgias cardíacas. Foi possível notar alguns 
benefícios com base no tratamento utilizado com complementação de outros recursos, 
como antibióticos e cobertura especial. O estudo apresentado obteve exito, tendo em 
vista o conhecimento do recurso usado para o tratamento da lesão, havendo assim 
melhora significativa durante os 12 dias de terapia. Conclui-se que o tratamento com 
TPN ao ser implementado possibilitou uma resposta favorável na evolução da ferida, 
com exposição de tecido de granulação e aproximação das bordas, em relação ao 
pouco tempo de uso. Apesar dos resultados apresentados serem satisfatórios, a 
utilização da terapia por pressão negativa ainda necessita de estudos para melhor 
abordagem. 

 
Palavras-chave: Curativo. Vácuo. Cirurgia cardíaca.  
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O climatério é definido como uma fase biológica do ciclo vital feminino é o período de 
transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa, 
onde envolve uma série de mudanças hormonais que podem ser vivenciadas e 
enfrentadas junto com a ansiedade e medo por algumas, mas isso difere de mulher 
para mulher. A menopausa é definida como a parada da menstruação, junto a ela, a 
mulher perde sua função reprodutiva. A maioria delas entra no período do climatério 
entre 45 e 50 anos, sendo considerada menopausa quando a mulher não menstrua por 
12 meses consecutivos. A chegada da maioridade é bem mais preocupante para as 
mulheres, pois existe a relação da mulher com a beleza e a juventude. Nessa fase elas 
podem apresentar aumento de taxas do colesterol, doenças cardiovasculares, 
osteoporose, diabetes mellitus, neoplasias benignas e malignas, obesidade, distúrbios 
urinários e doenças autoimunes. As queixas ficam mais intensas, podendo prejudicar a 
qualidade de vida e diante disso os profissionais de saúde, em especial a enfermagem, 
precisam estar atentos para as mulheres que estão nessa fase, acolhendo e prestando 
cuidados, considerando que muitas não têm acesso ou têm poucas informações sobre 
o climatério. Deve orientá-las a respeito de atividades físicas regulares, controle do 
consumo de bebidas alcoólicas, qualidade de sono, interrupção do uso de tabaco, 
autocuidado, entre outros. Alguns estudos destacam, dentre as manifestações mais 
significativas, a insônia, a irritabilidade, a sensibilidade, os fogachos, a depressão e 
muitas vezes incompreensão por parte da família ou do companheiro. A visão de que o 
fim da menstruação significa o fim da sexualidade é totalmente falso. Ao contrário, 
pode-se tornar mais ampla e livre pela ausência da possibilidade de gravidez. A libido 
ainda está presente nessa fase, porém em menor quantidade. Um dos sintomas mais 
incômodos relatados pelas mulheres é a fragilidade da mucosa vaginal, com sensação 
de ardor e prurido e pouca lubrificação. A atuação do profissional de saúde frente a 
isso deve ter uma escuta qualificada, a integralidade na atenção, a possibilidade de 
diversas orientações sexuais e o estímulo ao protagonismo da mulher. Ajudar as 
pessoas a aceitarem as mudanças físicas e a buscar sua própria forma de exercer a 
sexualidade é fundamental nesse processo. A Organização Mundial da Saúde define o 
climatério como uma fase biológica da vida e não como um processo patológico. 
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Alguns exames indicados para essas mulheres são: realização de coleta de exame 
preventivo de colo de útero, terapia de reposição hormonal, solicitações e 
encaminhamentos de exames de mamas, como mamografia. Promover a saúde das 
mulheres no climatério é considerar a relação de cada uma com seu próprio corpo, 
com as mudanças visíveis que estão ocorrendo nele e suas reações físicas e 
emocionais nessa fase. A promoção da saúde ocorre por meio da instituição de 
medidas para hábitos saudáveis na rotina dessa população, visando melhorar a 
qualidade de vida imediata, evitando assim que possam surgir doenças ou acentuar-se 
no climatério e na velhice. Dado o exposto, conclui-se que muitas mulheres não sabem 
o que se passa com seu corpo quando chega nessa fase, sendo dever dos profissionais 
de saúde, em especial o enfermeiro, orientar, cuidar e fornecer as informações 
necessárias para que as deixem confortáveis, com consciência e entendimento do que 
está acontecendo com seus hormônios.                       

Palavras-chave: Saúde da mulher. Climatério. Menopausa.  
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Introdução: O câncer de próstata (CP) é uma doença na qual ocorre o 
desenvolvimento de um tumor maligno na glândula que se localiza abaixo da bexiga e 
que envolve a uretra, onde é o canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. O 
CP acontece quando as células da próstata sofrem mutações e começam a se 
multiplicar sem controle, quanto mais avançado é o tumor mais mutações ocorrem, 
com maior agressividade. As células neoplásicas podem sofrer metástase a partir da 
próstata em direção a outras partes do corpo, especialmente ossos e linfonodos, 
podendo causar dor, dificuldade em urinar, disfunção erétil e outros sintomas. O 
câncer de próstata é um dos tipos mais frequentes nos homens, principalmente acima 
de 50 anos. Ocorrendo o diagnóstico precoce é importante para o controle e cura da 
doença, onde já identificado em um estágio avançado, a chance de recuperação é 
muito menor. Desenvolvimento: No câncer de próstata um dos principais fatores de 
riscos para o desenvolvimento da doença é o antecedente familiar, onde um paciente 
que contém histórico de câncer de próstata na família tem a probabilidade maior de 
desenvolvê-lo. E, além disso, também tem outros fatores como: alimentação, 
sedentarismo, obesidade, entre outros. E os principais exames utilizados para 
diagnosticar o câncer de próstata são: exame de sangue, que através dele se avalia a 
quantidade do antígeno prostático especifico (PSA), o toque retal que é feito para 
poder saber o tamanho e se existem lesões na glândula, a ultrassonografia feita para 
identificar alterações na sua estrutura, a biopsia que é um procedimento que retira 
uma amostra do tecido e é feito análise. Na fase inicial, a maioria dos pacientes não 
apresentam sintomas relevantes. Ao decorrer do avanço da doença, os sintomas 
começam a ficar mais frequentes e intensos, como sangramento e dor ao urinar, 
insuficiência renal, sensação de queimação na uretra, disfunção erétil, dor e dormência 
nas pernas. Discussão e conclusões: Para dar início ao tratamento, deve-se levar 
em consideração o estágio do tumor, o grau histológico e a idade do paciente. Os 
principais tratamentos utilizados são: Prostatectomia radial onde se realiza a retirada 
da próstata, vesículas seminais e tecidos adjacentes; radioterapia que é um tratamento 
em que se utilizam radiações para destruir ou impedir que as células do tumor 
aumentem; braquiterapia que é onde uma fonte de radiação é alocada dentro da área 
que necessita de tratamento. 

 
Palavras-chave: Câncer. Saúde do homem. Próstata. 
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Introdução: A hemofilia é uma das doenças mais investigadas desde sua 
identificação, no século XI. Os primeiros a perceberem-na foram rabinos que, durante 
o ritual de circuncisão em crianças judias perceberam que algumas apresentavam 
sangramento excessivo. A hemofilia ficou conhecida como “doença da realeza”, uma 
vez que membros de importantes famílias reais espanholas tinham hemofílicos em sua 
linhagem. Os pacientes com transtornos de coagulação sanguínea constituem um 
grupo que requer atenção e cuidados especiais na prática odontológica. A hemofilia e a 
doença de von Willebrand são as mais comuns das coagulopatias hereditárias e devem 
ser detectadas antes que qualquer tratamento odontológico seja realizado. Uma boa 
anamnese, associada a um bom exame físico e bucal podem ajudar na detecção 
dessas patologias. Desenvolvimento: A hemofilia é um distúrbio hemorrágico 
hereditário comum, caracterizada como uma desordem cromossômica ligado ao fator 
X, causando uma variedade de mutações no fator VIII (hemofilia A) e IX (hemofilia B). 
Caracterizada por sangramentos espontâneos (internos e externos), retardo no tempo 
de coagulação sanguínea, hematomas, dores e inchaço nas articulações. As 
manifestações orais clínicas são: petéquias e equimoses localizadas na superfície 
mucosa, sangramento gengival prolongado, espontâneo ou provocado por 
traumatismos. A hemofilia pode ser classificada de acordo com o fator de coagulação 
faltante ou, ainda, de acordo com a sua gravidade, são elas: A Hemofilia A (hemofilia 
clássica), e a forma mais comum da hemofilia, causada por alterações no gene F8, que 
altera a produção do fator VIII. Afeta cerca de 1 a cada 5.000 a 10.000 nascimentos 
do sexo masculino; A Hemofilia B (Doença de Christmas) é causada por alterações no 
gene F9, esse tipo de hemofilia afeta o fator IX e ocorre em cerca de 1 a cada 34.000 
nascimentos do sexo masculino; A Hemofilia C é extremamente rara, a hemofilia C tem 
sintomas mais suaves e afeta o fator XI e tem incidência igual em homens e mulheres, 
pois a alteração não está nos cromossomos sexuais. E por fim a Hemofilia Adquirida, 
quando o sistema imunológico pode se confundir e atacar as próprias células saudáveis 
do corpo humano, causando as chamadas doenças autoimunes, podendo afetar 
pessoas de todos os sexos, idades e etnias. O Cirurgião-dentista (CD) tem a obrigação 
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de conhecer sobre as atuais terapias médicas adotadas no tratamento dos pacientes 
hemofílicos e precisa estar consciente de que nem sempre o paciente responde 
positivamente ao tratamento de reposição do fator de coagulação e desenvolvem 
inibidores que inativam a função dos fatores repostos. Deve-se privilegiar o tratamento 
odontológico eletivo, incluindo a participação do hematologista responsável pelo 
paciente. É necessário focar na prevenção e promoção de saúde, através de 
orientações de higiene oral e dieta, fluorterapia, selantes e controles periódicos. 
Discussão e Conclusão: Os pacientes hemofílicos podem ser submetidos a qualquer 
procedimento odontológico, desde que sejam tomados os cuidados necessários. O 
cirurgião-dentista deve estar preparado para oferecer o tratamento adequado a esses 
pacientes, o qual depende da severidade da doença e do tipo de procedimento a ser 
realizado. O tratamento desses pacientes deve ser muito bem planejado pela equipe 
multidisciplinar: cirurgião-dentista em conjunto ao hematologista visando total 
segurança da equipe profissional e do paciente. É imprescindível que o cirurgião-
dentista tenha conhecimento das diversas patologias hemorrágicas existente, 
manifestações clínicas e possíveis complicações. 

 

Palavras-chave: Hemofilia. Odontologia. Pacientes especiais. 
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Introdução: Segundo a organização mundial de saúde, cuidados paliativos é 
assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que tem como objetivo a 
melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, nas ultimas fases de uma 
doença incurável através da prevenção e alivio do sofrimento. Os cuidados paliativos 
surgiram oficialmente na década de 1960 no reino unido, tendo como a pioneira a 
medica Cicely Saunders (que também era assistente social e enfermeira) assim iniciou 
o movimento dos cuidados paliativos. Tal definição do conceito dos cuidados paliativos 
foi inicialmente voltado para os portadores de câncer, visando os cuidados de final de 
vida que passam a ser considerados uma das principais assistências dos pacientes 
oncológicos. Em 2002, o conceito foi revisto e ampliado, incluindo a assistência a 
pessoas com outras doenças como AIDS, Doenças cardíacas, Doenças degenerativas, 
Doenças neurológicas. Em 2004 um documento que foi publicado pela OMS inclui a 
necessidade de cuidados paliativos como parte da assistência completa a saúde no 
tratamento de todas as doenças que ameacem a vida, inclusive nos programas da 
atenção ao idoso. Cuidados paliativos não se baseiam em protocolos, e sim em 
princípios. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, sempre buscando conforto 
e qualidade de vida por meio de controle de sintomas podendo assim possibilitar mais 
dias de vida. Desenvolvimento: Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura 
sobre cuidados paliativos destinados aos pacientes oncológicos. Para nortear este 
estudo utilizamos o seguinte questionamento como vem se desenvolvendo os cuidados 
paliativos voltados aos pacientes oncológicos? Foi realizada uma pesquisa na biblioteca 
virtual de saúde e após aplicação dos critérios de elegibilidade foram incluindo estudos 
e se encontravam na base de dados Scielo (Scientific Electronic Librory online). A 
busca foi realizada no período setembro de 2018. Os artigos obedeceram aos seguintes 
critérios de inclusão: artigos publicados em português, artigos disponíveis na integra 
no portal da BVS, cujo período de publicação fosse 2016 a 2017 e artigos que 
abordassem a temática cuidados paliativos em pacientes oncológicos.  Como critérios 
de exclusão artigos publicados nos demais idiomas, anteriores aos anos de 2016, 
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artigos não disponíveis na integra online e que não respondessem à pergunta 
norteadora. As palavras-chave utilizadas foram: cuidados paliativos, acolhimento e 
qualidade de vida. O cruzamento dos descritores foi feito utilizando o operador 
booleano “AND” cuidados paliativos “AND” acolhimento “AND” qualidade de vida. Na 
fase inicial do câncer, o tratamento é bastante agressivo objetivando a cura, isso 
envolve o doente e sua família. Os cuidados paliativos devem ser otimizados no alívio 
dos sintomas de difícil controle. Na fase terminal o tratamento imposto através de 
procedimentos para garantir qualidade de vida deve incluir diferentes aspectos como: 
promover o alívio da dor e de outros sintomas, não acelerar e nem adiar a morte; 
melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso de vida; ser início o 
mais precocemente possível podendo ou não ser realizado de maneira concomitante a 
um tratamento curativo utilizando todos os esforços necessários para melhorar o 
controle dos sintomas, podendo assim possibilitar dias melhores de vida, não somente 
os componentes físicos da dor devem ser considerados, mas todos os fatores 
promovendo o cuidado e não a cura. Conclusão: Portanto conclui-se, que em 
cuidados paliativos as relações humanas assumem um papel importante que permite a 
preservação da qualidade de vida da pessoa mesmo numa situação complexa e muito 
difícil proporcionando qualidade de vida. Os cuidados paliativos têm como base a 
promoção da dignidade, conforto, alivio da dor, do sofrimento físico e espiritual. É 
necessário que a equipe multidisciplinar tenha como foco o conforto ao paciente. 
Podemos perceber nessa pesquisar que muito tem sido estudado e cada vez mais se 
comprova que os cuidados paliativos realizados de maneira precoce, trazem resultados 
positivos para a vida do paciente.      

 

Palavras-chave: Cuidados paliativos. Acolhimento. Qualidade de vida.  
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Introdução: A temperatura corporal é controlada com a quantidade de perda e 
ganhos de calor; no corpo humano existem mecanismos de termogênese para se 
adaptar a ambientes frios e mecanismos de termólise para a dispersão de calor, a 
temperatura média é considerada normal entre 36 ºC e 37 ºC esse controle da 
temperatura corporal está ligado ao Hipotálamo. É importante diferenciar a hipertermia 
da febre, embora terminologicamente a febre seja um tipo de hipertermia, os dois 
processos têm causas, natureza, manifestações e soluções diferentes. A Hipertermia se 
define como a elevação da temperatura corporal, onde o organismo produz ou absorve 
mais calor do que consegue dissipar, no caso da febre refere-se um estado de 
temperatura corporal de 37,9 ºC a 38,9 ºC mais relacionada a quadros infecciosos. O 
aumento da temperatura do corpo pode desencadear transpiração intensa, respiração 
rápida e pulso fraco e rápido; se progredir pode haver secura da pele e dilatação dos 
vasos sanguíneos, numa tentativa de aumentar a perda de calor, convulsões podem 
ser provocadas com temperaturas a 40 ºC, e elevasse a patamares superiores a 43 ºC 
poderá haver desnaturação proteica. As variações fisiológicas da temperatura ocorrem 
gradualmente dependendo do que o organismo esteja necessitando, pois irá respeitar 
a homeostasia do corpo. Desenvolvimento: A hipertermia pode ser utilizada de 
modo cauteloso e moderado localmente, também tem a possibilidade de utilização na 
assistência como no auxílio do tratamento de cânceres juntamente com a 
quimioterapia, onde tem a intenção de acelerar a liberação de drogas através do 
aumento da circulação sanguínea na região e na radioterapia para aumentar a 
sensibilidade das células cancerosas a radiação; ou diretamente como foi utilizada em 
estudos para aumento da flexibilidade de músculos. Os efeitos biológicos registrados e 
avaliados nesses estudos demonstram que esse artifício pode proporcionar uma 
melhora na qualidade de vida dos pacientes, pois há uma diminuição considerável do 
uso e medicamentos que têm efeitos colaterais agressivos no caso dos 
quimioterápicos. A utilização da hipertermia em cânceres têm relacionado vários efeitos 
do aquecimento que podem estar associados a impactos diretos ou indiretos no 
funcionamento celular, eles podem induzir condições de apoptose nas células do 
tumor, ou até alterar o sistema de reparação e/ou mutação. As proteínas são os 
principais alvos da hipertermia o calor causa inibição dos mecanismos de reparo do 
DNA, bloqueio do ciclo celular, alteração nas funções de transporte e sinalização de 
membrana. Estudos de sobrevivência de células in vitro mostram que o efeito 
citotóxico do calor é dependente da quantidade de calor e tempo de exposição, matar 
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células depende da duração do aquecimento durante uma sessão de tratamento. O 
uso da hipertermia geral tem sua limitação devido às diferentes tolerâncias ao calor em 
cada parte do corpo, dessa forma tem que ser avaliado antes da utilização desta 
técnica para não causar danos ao tecido saudável. As respostas de tecidos tumorais é 
consideravelmente diferente dos tecidos sadios; as células tumorais são mais suscetível 
ao calor que as células sadias, isso ocorre por causa da ineficiência da circulação 
sanguínea e do transporte de oxigênio dentro da estrutura confusa das vias 
alimentando o tumor, o que tem como resultado uma certa acidez e um ambiente 
privado de nutrientes. Também existem relatos da hipertermia estimular o sistema 
imune inibindo o crescimento tumoral por um desarranjo das paredes celulares. Na 
década de 60 pesquisas demonstraram que o tratamento de aplicação de sangue 
quente por perfusão local pôde ser capaz de provocar aquecimento em tumores 
humanos, o calor sozinho promoveu a regressão de melanomas e sarcomas e 
aumentar a longevidade do paciente. Outro estudo revelou que o calor mais uma 
droga anticâncer são capazes de reduzir a incidência de metástase desses tumores. A 
tecnologia termoablativa é um procedimento realizado com aplicação local de extremas 
temperaturas, podendo ser alta ou baixa para induzir lesão celular ou apoptose 
tumoral. Na década de 1990 com o auxílio da imagem para o diagnóstico e tratamento 
cirúrgico, tornou o procedimento de ablação térmica percutânea comum de ser 
utilizado. Na história da humanidade se tem explorado o calor para propósitos 
terapêuticos; desde a antiguidade, existem relatos históricos sobre o uso da 
cauterização contra tumores e várias doenças não malignas na cultura egípcia e 
oriental. Porém o aumento da temperatura corporal sem auxílio de profissionais 
qualificados traz riscos biológicos, considerando que a elevação anormal e sem o 
controle correto faz com que o corpo comece a reagir de forma para se proteger e 
tentar dissipar aquele calor, como por exemplo, o mecanismo da transpiração, e se 
houver algum fator tanto ambiental como fisiológico atrapalhando os esforços do 
organismo para a diminuição da temperatura, o indivíduo pode ter complicações 
severas e até levar à morte por hipertermia. Esforço físico atenuado, choque térmico e 
mortes causadas pelo aumento da temperatura corporal são pouco discutidos e por 
isso as manifestações clínicas não são conhecidas, dentre elas temos edema, cãibras, 
síncope, exaustão e por fim hipertermia. De acordo com um estudo do Centro de 
Controle e Prevenção de doenças dos Estados Unidos da América 8015 mortes 
ocorreram devido ao calor excessivo, entre 1979 e 1999. Esse número é uma média de 
casos que foram avaliados devidamente, podendo vários casos não serem reportados 
adequadamente. Discussão e Conclusão: De modo geral patologicamente a 
hipertermia se apresenta por duas formas, a hipertermia clássica (HC) que acomete 
principalmente crianças e idosos por exposição prolongada a ambientes quentes e 
hipertermia induzida por esforço físico (HIE) que acomete indivíduos que praticam 
atividades físicas. Também existe uma hipertermia maligna ou também chamada de 
anestésica, é uma síndrome que pode ser desenvolvida geneticamente ou por 
fármacos, se manifesta quando o indivíduo é submetido a anestésicos inalatórios 
halogenados, gerando uma descontrolada liberação de Ca++ para o músculo fazendo 
uma atividade hipermetabólica, ou seja, grande consumo de energia e com rápida e 
intensa elevação na temperatura. Clinicamente pode ocorrer no início ou no pós-
operatório e sua apresentação varia de acordo com qual droga foi utilizada, 
susceptibilidade do paciente. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de 
síndromes induzidas por calor como fator ambiental com temperaturas extremas, 
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desidratação durante exercícios físicos, baixa aptidão física, vestimenta inadequada, 
falta de aclimatação ao calor, histórico de síndrome induzida por calor, obesidade. A 
existência de métodos preventivos foi desenvolvida com medidas principais que 
combinam bases de resfriamento intenso, a fim de reduzir a temperatura corporal 
quando necessário para minimizar os danos ao organismo, por exemplo as técnicas de 
resfriamento externo e interno e métodos de imersão. Assim como uma medida 
farmacológica também discutida e utilizada para casos de hipertermia maligna 
utilizando Dantrolene na tentativa de diminuir ou até frear o aumento da temperatura. 
O desenvolvimento de pesquisas e estudos clínicos da hipertermia aprimorar os 
métodos que temos atualmente e avalia novos, para o diagnóstico ser realizado 
corretamente, além de qualificar profissionais da área para identificar pacientes que 
possivelmente o diagnóstico de algum tipo de hipertermia seja identificado e tratado 
adequadamente para cada caso. 

Palavras-chave: Hipertermia. Tratamento. Efeitos biológicos. 
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Introdução: Nas últimas décadas o número de pessoas preocupadas com aparência 

física vem crescendo consideravelmente e junto com esse crescimento o preconceito 

com os mais variados tipos físicos, inclusive há um termo que resume tal 

acontecimento chamado “ditadura da beleza” onde as pessoas fazem de tudo para 

conquistar o corpo dos sonhos e exibi-lo, contudo do outro lado há pessoas 

completamente diferentes, estas por sua vez passam grande parte do tempo se 

culpando e sendo vítima de preconceitos nas ruas e redes sociais. É preciso entender 

que a obesidade é multifatorial sofrendo influência por fatores genético-biológicos, 

endócrinos, ambientais, sociais e psicológicos. Desenvolvimento: os efeitos da 

obesidade têm inclusive repercussão nos cuidados com a saúde bucal, pois pode haver 

por parte do indivíduo uma ingestão considerada de alimentos cariogênicos, que 

atrelados à falta de escovação ou mesmo má escovação aumentam a probabilidade do 

mesmo desenvolver algumas complicações bucais tais como: cárie, mau hálito, aftas, 

gengivite, periodontite, podendo inclusive desencadear em casos extremos uma 

endocardite bacteriana. É preciso que haja uma boa investigação (anamnese) por 

parte do cirurgião-dentista a fim de procurar o que desencadeia tal fenômeno e se 

identificado algum transtorno se faz necessário o encaminhamento para tratamento 

médico e nutricional. Conclusão: O cirurgião-dentista tem papel primordial na 
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conscientização do paciente obeso sobre sua qualidade de vida, visando à saúde bucal 

e, consequentemente, saúde geral, pois esta pode causar repercussões na cavidade 

oral.  É recomendada a redução no consumo de alimentos açucarados, escovação após 

as refeições e uma dieta balanceada acompanhada pelo nutricionista. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Transtorno. Alimentos cariogênicos. 
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Introdução: A preocupação com a saúde dos profissionais no ambiente de trabalho é 
essencial para a prevenção de doenças. Diante desse contexto, o uso de equipamentos 
ergonômicos e a prática de ginástica laboral pode melhorar a qualidade de vida do 
trabalhador. Desenvolvimento: Esse projeto de pesquisa visa identificar os efeitos na 
saúde de profissionais da Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE) campus da 
saúde, após jornada de trabalho em que predomine a postura ortostática. Para coleta 
de dados foi elaborado um questionário que foi aplicado com 30 funcionários da 
instituição de ensino que se adequavam ao critério da pesquisa. Os questionários 
foram aplicados de forma individual e possuíam 12 questões objetivas, foram coletados 
dados antropométricos como: peso e altura para cálculo de Índice de Massa Corporal 
(IMC) de cada funcionário, em seguida, as questões mais relevantes passaram por 
análise para elaboração de gráficos explicativos com porcentagens. Foram 
entrevistados 30 funcionários, sendo, 13 professores, 6 agentes educadores, 2 técnicos 
de laboratório, 1 porteiro, 4 auxiliares de serviços gerais, 2 assistentes de saúde bucal, 
1 segurança e 1 auxiliar administrativo com idades entre 22 e 65 anos, com média de 
39 anos. Discussão e Conclusões: Após análise dos resultados foi observado que o 
sobrepeso apresentou influência no agravamento de sintomas relacionados a longas 
jornadas na posição ortostática. Foi constatado também que apesar da maior parte dos 
entrevistados apresentarem efeitos negativos na saúde, são poucos os que fazem uso 
de dispositivos durante a jornada para amenizar ou prevenir lesões decorrentes da 
condição de trabalho. 

 
Palavras-chave: Saúde do trabalhador. Postura ortostática. Prevenção de doenças. 
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Introdução: O envelhecimento não é uma doença, é algo natural pertinente a todos 

os seres vivos. É um processo de diminuição da capacidade de realizar atividade física 

e mental sem interferência de outras pessoas. Alguns idosos tem a dificuldade ampla 

de se locomover, alimentar, trabalhar e interagir. Na plenitude do seu cuidado, a 

enfermagem não tem apenas o foco clínico como também social e funcional. Assim o 

cuidado passa ser multidimensional. Desenvolvimento: O Ministério da Saúde aponta 

para a estimativa que em 2030 o número de brasileiros idosos ultrapassará os de 

crianças e adolescentes de 0 a 14 anos e representará 41,5 milhões de pessoas ou 

18,7% da população. Pensando nisso, o cuidado ao idoso fragilizado, constitui-se 

numa responsabilidade grande a Enfermagem, pois, a precária atenção vigente no 

âmbito da atenção primária (família), tem acarretado um aumento demandado de 

atendimento de urgência/emergência e de hospitalização. A Enfermagem presencia o 

evento e desempenha suas funções conforme a situação requer. Ao implantar o 

cuidado multidimensional onde a doença não é apenas o foco mais também a 

orientação através da avaliação clínica, psicológica e funcional que irá facilitar a 

identificação e realidade de cada caso. Cabe ao profissional de enfermagem questionar 

e desenvolver uma consciência política para engajar-se em movimentos que 

vislumbrem perspectivas de atenção à vida e à saúde das pessoas idosas de modo 

integrado, contínuo, prolongado e até permanente. Ao acompanhar esses pacientes os 

profissionais realizar projetos terapêuticos individuais, como ações de promoção da 

saúde, prevenção de doenças e agravos, tratamentos, reabilitação e cuidados 

paliativos. Que deverá levar em consideração, por exemplo, o nível de independência e 

autonomia para atividades cotidianas, as necessidades de adaptação ou supervisão de 

terceiros, a vulnerabilidade social e o estilo de vida das pessoas idosas, como 

alimentação, prática de exercícios, prevenção de quedas, hábitos de saúde e histórico 
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clínico. Conclusão: Com o processo de crescimento de forma acelerada de idosos no 

Brasil é necessário que os enfermeiros qualifiquem - se no sentido de atender esses 

clientes, onde é comum nessa faixa etária aparecer alguns problemas de saúde, e 

assim diminuir e evitar hospitalização e uso desnecessário de alguns medicamentos e 

para acolher adequadamente e promover qualidade de vida e bem – estar, apoiando 

emocionalmente e com respeito, para que as ações da enfermagem sejam eficazes no 

clínico, social e emocional, orientando a ter mudança nos hábitos diários como: 

melhoria na alimentação, convívio social, atividades prazerosas (dançar, jogar, fazer 

artesanatos...) e atividades físicas, as quais proporcionará  alterações funcionais e 

anatômicas na saúde do idoso. 

Palavras-chave: Enfermagem. Idoso. Saúde.  
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Introdução: De acordo com o código de ética os profissionais de enfermagem devem 
contribuir de forma qualitativa para resolver as necessidades dos usuários por meio de 
ações que visem diminuir negligências, imperícia ou imprudência. As preocupações 
com a saúde do trabalhador começaram a surgir com relevância na época da 
Revolução Industrial (CUSTODIO, RITTI, 2013).  Em relação a essa época, a legislação 
trabalhista brasileira voltada para melhorias das condições de trabalho e diminuição de 
acidentes no contexto laboral tem evoluído bastante. Nesse sentido, a Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador, que entrou em vigor em 2004, visando à redução dos 
acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de 
promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde (DUARTE, AVELHANEDA, 2013).  
Os trabalhadores de enfermagem tendem a desenvolver esgotamento físico e 
psicológico que provocam um estado de adoecimento, devido a pressão de 
supervisores, condições precárias para o desenvolvimento de suas atividades (LORO, 
ZEITONE, 2013). As condições de trabalho nos hospitais ao longo do tempo são, por 
vezes, consideradas inadequadas devido às peculiaridades do meio ambiente e dos 
fatores de risco nele presentes e relacionados às atividades ali desenvolvidas. Nesse 
sentido, o objetivo deste estudo é propor estratégias passíveis para contribuir para a 
melhoria da qualidade e da saúde do trabalhador de enfermagem. Desenvolvimento: 
Trata-se de uma revisão bibliográfica que buscou estratégias de educação voltadas 
para os profissionais de enfermagem que sofrem com esgotamento físico e psicológico 
devido a longas jornadas de trabalhos, buscando estudos exploratórios com 
abordagem qualitativa. Para nortear este estudo utilizamos o seguinte 
questionamento: Quais estratégias implementar para melhorar a saúde dos 
profissionais de enfermagem? As estratégias visam restabelecer a saúde do 
trabalhador de enfermagem através da proteção, prevenção, promoção e recuperação 
da saúde nas redes de assistência, diminuindo agravos, doenças profissionais e 
acidentes de trabalho. Para o desenvolvimento das práticas educativas são utilizados 
programas de saúde em segurança do trabalho bem como serviços de assistência 
psicológica, terapêutica, farmacêutica e monitorização contínua dos trabalhadores 
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inseridos nos programas. Na busca foram incluídos 5 artigos, na base de dados Scielo. 
A busca foi realizada em setembro de 2018. Os artigos obedeceram aos seguintes 
critérios de inclusão: artigos publicados em português, no período de 2013 a 2017 
disponíveis na íntegra no portal da biblioteca virtual. As palavras chaves utilizadas na 
busca foram: Educação em saúde, Estratégias, Saúde do trabalhador. Discussão e 

conclusão: A educação permanente em saúde vem evoluindo com estratégias de 
programas de saúde para os profissionais de enfermagem proporcionando discussões 
mobilizadoras de mudanças de atitudes, implementadas através de ações para 
capacitar os trabalhadores de enfermagem. As estratégias de educação continuada aos 
trabalhadores visam melhora na qualidade de vida do profissional com assistência 
humanitária e holística visando o bem-estar com planejamentos e orientações com a 
finalidade de prevenir os agravos e doenças relacionadas ao trabalho. É de grande 
importância que os trabalhadores de enfermagem reflitam sobre suas condições de 
saúde e qualidade de vida, com esse seguimento, a promoção, proteção, e 
recuperação na saúde do trabalhador vai estimular as melhorias nas condições de 
trabalho e de vida satisfatória, seguras, agradáveis. 

 
Palavras-chave: Educação em saúde. Estratégias. Saúde do trabalhador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

98

ESTRATÉGIAS DE ALÍVIO DA DOR NO TRABALHO DE PARTO 
 

       Banner 

Saúde 

   

Andresa Ricardo Portela Sobral 
Andresa.rps@hotmail.com 

       Bárbara Cristina de Medeiros Alves 
Bcma1982@gmail.com 

Luísa Regina Fernandes da Silva 
luisarefer@hotmail.com 

Karla Romana Ferreira de Souza 
Karla_souza@pe.unit.br 

 

 

Introdução: Ao longo dos anos as práticas relacionadas ao parto e a gravidez vem 
sofrendo inúmeras mudanças assim como o próprio processo de parturição, 
inicialmente o parto era um vento feminino e domiciliar. Durante a vivência deste 
evento, as mulheres eram auxiliadas exclusivamente por parteiras. Contudo, com o 
passar do tempo, o partejar limitou-se a um procedimento médico, deixando de 
ocorrer no contexto do domicílio e passando a ter o hospital como cenário principal. 
Apesar de todas as mudanças ocorridas no processo de parto, um fator que sempre se 
fez presente e causa receio às mulheres envolve a dor no trabalho de parto. Pondera-
se que a dor é um fenômeno complexo e absolutamente abstrato podendo variar de 
uma pessoa á outra. A dor no âmbito fisiológico é descrita como uma estratégia de 
alerta do corpo frente a um ataque ou invasão. No contexto obstétrico, a dor do 
trabalho de parto e parto não está associada a enfermidades, mas a um processo 
natural do corpo feminino, a dor pode transformar o processo de parturição em uma 
experiência negativa para a mulher a qual, ainda, pode manifestar sentimentos de 
ansiedade, medo e insatisfação atribuindo ao parto e ao nascimento sentidos 
negativos. Com intuito de aprofundar o conhecimento sobre como aliviar a dor no 
trabalho de parto e parto e humanizar a assistência, propôs-se esta revisão, com o 
objetivo de analisar as evidências disponíveis na literatura nacional sobre as estratégias 
de alívio da dor no parto. Desenvolvimento: Verificou-se que a dor , no TP e parto, é 
vista sob diferentes óticas, podendo ser influenciada por diversos elementos 
singulares, tais como a experiência familiar , o contexto ´socio histórico vigente, a 
cultura em que está inserida a mulher, a presença ou ausência de sentimentos como 
ansiedade emedo, entre outros. Desta forma, a mulher pode apresentar dor de 
distintas formas. Nessa perspectiva, uma importante contribuição dos profissionais da 
saúde na assistência às mulheres, em período de parturição, envolve o fornecimento 
do máximo de conforto possível. É preciso garantir que a paciente vivencie os 
momentos de dor em condições favoráveis, utilizando os recursos disponíveis para o 
alívio da dor. Estudo demonstrou que a posição pode influenciar na dor. A posição 
vertical ou lateral diminui a intensa sensação dolorosa, durante o período expulsivo, 
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quando comparada a posição supina ou litotômica. O parto realizado na posição 
vertical diminui o período expulsivo, pois a partir da ação da gravidade, a descida e a 
expulsão do feto são favorecidas. O parto ainda pode ocorrer na posição semisentada. 
Nesta, a parturiente é posicionada em um assento próprio para o parto, cujo encosto 
possui uma inclinação de aproximadamente 30°, e suas pernas ficam fletidas e 
afastadas. A posição semisentada demonstra menor efetividade em relação à posição 
de joelhos, outra estratégia que vem se mostrando útil no alívio da dor é o banho 
quente que pode ser de aspersão ou de imersão. Consiste em uma intervenção não 
invasiva e que quando realizado a uma temperatura de 37º, está associado ao alívio da 
dor e da ansiedade. O banho tem se mostrado eficaz na correção dos casos de 
distócia. Com a bola de Bobath a parturiente realiza movimentos pélvicos o que 
contribui para a rotação e descida do bebê. A crioterapia proporciona efeito terapêutico 
por meio de retirada de calor de uma parte específica do corpo. A deambulação 
consiste em outra estratégia positiva para o alívio da dor. Ainda se destacam estudos 
que citam as técnicas de exercícios respiratórios e relaxamento progressivo. Outro 
fator que pode contribuir no alívio da dor, nesse período, envolve a presença de um 
acompanhante. Por fim, na literatura ainda verificou-se que a utilização destes 
métodos não farmacológicos pode ser realizada de forma isolada ou combinada, de 
modo combinado, estas estratégias são mais eficazes. Discussão e Conclusões: Os 
achados apontaram para algumas estratégias de alívio da dor durante o TP e parto. De 
maneira geral, verificou-se que a posição vertical constitui uma alternativa eficaz, 
assim como o banho quente, que é capaz de proporcionar efeito relaxante. A bola de 
Bobath apresentou-se útil, especialmente nas contrações uterinas e na dilatação 
cervical; outro método, a crioterapia, destacou-se devido ao efeito terapêutico no alívio 
da dor; a deambulação evidenciou-se como método eficaz a partir dos 5 centímetros 
de dilatação cervical e os exercícios respiratórios contribuem para a redução da 
ansiedade. Reforça-se a importância da equipe de saúde proporcionar conforto á 
mulher, respeitar suas escolhas e contribuir para que o partejar represente uma 
experiência positiva, isento de qualquer tipo de violência ou violação dos direitos da 
mãe e do bebê.   

 

Palavras-chave: Saúde da mulher. Alívio da dor. Dor do parto. 
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Introdução: Os principais eventos agudos na odontologia provêm de infecções 
inflamatórias originadas do dente ou do periodonto. Inflamação é a reação dos tecidos 
a um a agente agressor. Das principais razões que levam o paciente a buscar 
atendimento odontológico de urgência são os abscessos e pulpites.  
Desenvolvimento: A pulpite Irreversível é uma inflamação severa que necessita de 
intervenção direta na polpa, caracterizada por dor pulsátil, lenta, excruciante e 
espontânea. O Abscesso Apical Agudo é a inflamação na região perriradicular 
caracterizado por presença de pus, dor, podendo ter febre, enfartamento ganglionar e 
trismo. O Abscesso Pericoronário é uma inflamação do tecido mole que recobre um 
dente parcialmente irrompido, caracterizado por dor difusa, edema, trismo e febre. 
Discussão e Conclusões: Tais eventos necessitam de intervenção de urgência para 
debelação da dor, inflamação, restabelecimento de conforto do paciente e retorno a 
ativdades rotineiras. É importante para o diagnóstico realizar anamnese, exame físico e 
complementares, possibilitando melhor terapêutica e tratamento. 
 
Palavras-chave: Pulpite. Abcesso periapical. Pericoronarite. 
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Introdução: Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica que 

impõem ao profissional um atendimento rápido, porém minucioso. Apesar da presteza 

no primeiro atendimento, na maioria das vezes é necessário o acompanhamento do 

paciente por um longo período. Os traumas dentários, principalmente aqueles que 

envolvem os dentes anteriores, influenciam a função e a estética do indivíduo, 

afetando seu comportamento. Desta forma, é importante que o atendimento seja 

criterioso para que se tenha prognóstico e tratamento adequados e também para que 

o paciente seja encaminhado corretamente a um especialista caso venha a ser 

necessário. Desenvolvimento: No entanto, as injúrias dentais podem estar 

associadas a lesões variadas como fraturas ósseas, injúrias aos tecidos moles e de 

sustentação, lesões da face e outras partes do corpo. Por isso, o tratamento destas 

lesões dentárias é uma ocorrência que além da dentística e endodontia pode envolver 

outras especialidades odontológicas sendo importante, na maioria dos casos, que o 

paciente seja encaminhado para acompanhamento por um especialista. Conclusões: 

As fraturas dentárias são definidas como injúrias relativamente frequentes que podem 

ser classificadas de acordo com as regiões afetadas. Assim, as fraturas são 

classificadas em radiculares, corono-radiculares e, por fim, fraturas coronárias.  A 

variedade e diferenciação de procedimentos que envolvem os tratamentos em 

pacientes com estas lesões, sugerem que a população precisa ter mais acesso a estas 

informações para que o atendimento seja feito de maneira correta, evitando danos ao 

paciente. 

 

Palavras-chave: Traumatismo dentário. Urgência. Fraturas. 
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A língua é um órgão que participa de importantes funções na cavidade oral, como a 
sucção, a deglutição, a mastigação e a fala. Sua face inferior apresenta uma prega de 
membrana mucosa que a conecta ao assoalho da boca, denominada frênulo da língua. 
O frênulo possibilita a livre movimentação da língua. A alteração ocorre quando uma 
pequena porção de tecido embrionário, que deveria ter sofrido apoptose durante o 
desenvolvimento, permanece na face ventral da língua, causando alterações de 
inserção e/ou comprometimento, podendo levar à anquiloglossia. A anquiloglossia é 
uma anomalia oral congênita que pode ocorrer de forma total ou parcial, capaz de 
resultar, em graus variados, na diminuição dos movimentos da língua. Estudos 
genéticos em humanos têm sugerido que as alterações do frênulo lingual têm um 
caráter hereditário significativo, ocorrendo comumente no gênero masculino. Existem 
relatos ainda, de que a gravidade e as alterações funcionais ao nascimento tendem a 
diminuir com o tempo e com o crescimento, pois durante os primeiros 5 anos de vida, 
a cavidade oral sofre modificações significativas em tamanho e forma, podendo o 
frênulo lingual esticar e romper, reduzindo as restrições iniciais do movimento da 
língua e diminuindo a gravidade. Pediatras, otorrinolaringologistas, dentistas, 
especialistas em lactação e fonoaudiólogos são os profissionais envolvidos na 
identificação da restrição dos movimentos da língua durante a amamentação dos 
bebês. Entretanto, não há consenso sobre as variações anatômicas do frênulo e sua 
relação causal com qualquer disfunção. A avaliação do frênulo lingual de bebês 
geralmente compreende a observação visual dos aspectos do frênulo, a mobilidade da 
língua, a sucção não nutritiva, a sucção nutritiva e a deglutição. Diferentes 
classificações são encontradas na literatura: língua presa; anquiloglossia; frênulo curto; 
frênulo longo; língua aderente, anteriorizado; mucoso curto, mucoso longo de fixação 
mandibular r hipertrófico com fixação na crista alveolar; curto, fixação anteriorizada e 
curto com fixação anteriorizada; e frênulo alterado. O diagnóstico de alterações do 
frênulo exige um conhecimento aprofundado do avaliador sobre a anatomia da língua 
e os diferentes aspectos do frênulo e das regiões adjacentes. Além disso, o profissional 
deve conhecer quais funções podem sofrer influência das alterações do frênulo lingual. 
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Alterações nessa porção da língua podem causar implicações na fala; má oclusão e 
prejuízo na limpeza dos dentes; pega inadequada, trauma e dor no mamilo que 
contribuem com o desmame precoce; limitação dos movimentos da língua; dificuldade 
de sucção; comprometimento das funções de deglutição, mastigação e um ganho de 
peso lento. As alterações funcionais vão depender da idade da criança. Sabe-se que 
em muitos casos a alteração do frênulo da língua pode prejudicar o aleitamento 
materno; após, a aquisição de outras funções orofaciais, como a mastigação e a 
deglutição. E, por fim. Alterar a aquisição e produção de alguns sons na fala ou até 
mesmo em comprometimentos sociais. As alterações mais comumente encontradas 
são a redução ou inabilidade na mobilidade da língua (principalmente a vibração), a 
imprecisão articulatória devido a redução da abertura da boca e a dificuldade na 
aquisição ou produção distorcida do fonema [r] e dos grupos consonantais com [l] e 
com [r], além da distorção para os fonemas fricativos. A técnica cirúrgica envolve 
procedimentos simples e pode ser facilmente realizada em consultório odontológico. 
Sob a anestesia local do nervo alveolar inferior e lingual, insere-se um fio de sutura no 
ápice da língua para que seja realizado o tracionamento. É realizada então a secção da 
porção mais fina deste tecido, localizada entre o processo alveolar e o dorso da língua. 
Por fim, é realizada a sutura e o paciente permanece sob avaliação. Frente aos 
prejuízos gerados por um frênulo lingual alterado, torna-se importante seu diagnóstico 
precoce no sentido de promover o desenvolvimento da alimentação e da comunicação 
da criança. Alguns estudos demonstram que ocorreram melhoras somente com o 
procedimento cirúrgico. A técnica cirúrgica é bastante simples e em geral bem aceita 
pelos pacientes. Fazendo uma revisão da literatura a cerca do assunto, foram 
encontrados alguns estudos que acompanharam, sob a perspectiva fonoaudiológica, 
crianças após a realização do procedimento cirúrgico e citam um ganho significativo na 
protrusão e elevação da língua, bem como melhora subjetiva no discurso sem 
especificar quais foram os aspectos analisados; outros não encontraram evoluções 
significativas na fala após o procedimento. Cabe enfatizar a necessidade da 
intervenção cirúrgica nos casos de alteração do freio lingual com repercussões 
funcionais. Alguns estudos tem demonstrado que intervenções precoces, ressaltando a 
importância de correto diagnóstico, são fundamentais pra as funções primárias, como 
a sucção necessária para o aleitamento materno, bem como para o aprendizado de 
futuras funções orofaciais. Este trabalho visa uma revisão da literatura a fim de 
elaborar um protocolo de avaliação de frênulo lingual para ser implementado da clínica 
escola de odontopediatria da FACIPE, com o objetivo de promovermos um diagnóstico 
e intervenção precoces.  

 

Palavras-chave: Alterações no frênulo lingual. Frenectomia lingual em bebês. 
Protocolo de odontopediatria. 
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Introdução: A avaliação clínica do paciente requer muitas vezes procedimentos que 
vão além da anamnese e do exame físico. As neoplasias do tecido hematológico 
dividem-se em leucemias e linfomas. Suas primeiras manifestações tanto na fase 
aguda quanto na fase crônica, aparecem predominantemente na cavidade oral.  
Exames complementares são necessários para uma avaliação mais detalhada da 
condição clínica pela necessidade de investigação ou confirmação diagnóstica. O 
hemograma fornece informações qualitativas e quantitativas dos elementos 
constituintes do sangue, que são: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. 
Pode ser dividido em eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas. O Cirurgião 
Dentista utiliza o hemograma para avaliar as condições sistêmicas antes da realização 
de procedimentos invasivos, o que torna o exame de grande importância nos 
tratamentos de diversas patologias, desde que sejam bem interpretados. O objetivo 
deste trabalho consiste em despertar nos profissionais da Odontologia, uma avaliação 
mais completa dos diversos pacientes que geralmente os procuram, acreditando 
possuírem manifestações de origem local como doenças periodontais ou fúngicas, 
sendo estas neoplasias hematológicas em suas fases iniciais, não responsivas ao 
tratamento básico. Desenvolvimento: O câncer é uma das cinco causas de morte a 
nível mundial, estima-se que em 2030 os óbitos relacionados ao câncer chegarão em 
torno de setenta por cento em todos os países em desenvolvimento, e 
aproximadamente doze milhões de pessoas serão diagnosticadas com algum tipo de 
câncer, sendo três por cento em crianças. As leucemias são divididas em: leucemia 
mielóide aguda ou crônica e leucemia linfóide aguda e crônica. As do tipo Mielóide, 
originam-se ou precocemente se disseminam na medula óssea invadindo o sangue 
periférico. Já as neoplasias de origem linfoide, que inicialmente se manifestam como 
tumores sólidos nodais ou extranodais, tardiamente invadem a medula e o sangue, 
sendo denominados de linfomas. As leucemias caracterizam-se comumente como uma 
proliferação desregulada na medula óssea de uma célula hemocitopoética, crescendo 
mais que os elementos normais e os substituindo em todas as áreas da medula, além 
disso, as células leucêmicas podem invadir e proliferar dentro de outros órgãos e 
tecidos como sistema nervoso central, gastrointestinal, testículos e pele. A identificação 
das neoplasias hamatológicas por suas manifestações subclínicas se dão a partir de um 
exame anaminético e avaliação clínica com complementação do exame sanguíneo e 
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contagem leucocitária onde o número total de leucócitos circulantes varia entre cinco 
mil a dez mil por milímetro cúbico de sangue, valores abaixo de cinco mil há um 
quadro de leucopenia enquanto nos valores acima de dez mil há um quadro de 
leucocitose, refletindo uma resposta da medula a estímulos que produzem o aumento 
da produção de linhagem neutrofílica ou linfocítica que pode ser de origem inflamatória 
ou neoplásica. As manifestações bucais apresentam-se como hiperplasia gengival por 
infiltrações de células leucêmicas, no caso, diminuição do número de plaquetas, 
hemorragia gengival, mobilidade dentária, petéquias, lesões purpúricas e ulcerações da 
mucosa de maneira similar com as alterações usuais do dia a dia odontológico. 
Conclusão: Exames hematológicos são imprescindíveis para monitorar doenças 
sistêmicas ou detectar determinadas doenças dependendo do diagnóstico clínico inicial, 
visto que é um exame complementar. Pacientes com leucemia apresentam um maior 
número de células imaturas no sangue, podendo ser identificadas no hemograma 
aonde essas contagens leucocitárias chegam facilmente a ultrapassar mais de 
cinquenta mil células por milímetro cúbico de sangue. Essas patologias apresentam as 
primeiras manifestações na cavidade oral levando o questionamento para melhor 
acuidade em um tratamento integral e individualizado e desta forma conseguir 
melhores condições a fim de chegar a um diagnóstico fidedigno no consultório 
odontológico. 

 

Palavras-chave: Doenças hematopoéticas. Hemograma. Manifestações orais 
leucêmicas. 
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Introdução: A desvalorização do parto natural e a prática cada vez maior de 
intervenções cirúrgicas desnecessárias mostram o quanto a população feminina é 
carente de informação e educação em saúde. A relação profissional de saúde-paciente, 
usualmente assimétrica, faz com que as mulheres, sentindo-se menos capacitadas para 
escolher e fazer valer seus desejos tenham dificuldades em participar da decisão diante 
das questões técnicas levantadas pelos profissionais de saúde. Fato este que poderia 
ser solucionado ou pelo menos amenizado com a prática da humanização na 
assistência ao parto e nascimento, que engloba os cuidados de enfermagem durante o 
processo gravídico puerperal, por isso em 2003 o ministério da saúde criou a política 
nacional de humanização (PNH), que é uma política no SUS voltada para ativação de 
dispositivos que favorecem ações de humanizações no âmbito da atenção e das 
gestões na saúde no Brasil.  O parto humanizado constitui o momento único na vida da 
mulher, de acordo com as parturientes trata-se de uma experiência tanto dolorosa 
como de alegria. A ideia do parto humanizado é resgatar o respeito das pessoas 
garantindo bem estar durante o tratamento. Desenvolvimento: A política Nacional 
de humanização (PNH), do ministério da saúde, proporcionou à mulher a inclusão do 
programa de humanização ao parto, com o objetivo de reorganizar a assistência desde 
o pré-natal até puerpério, ampliando o acesso de mulheres atendidas pelo sistema 
único de saúde (SUS), garantido a qualidade com a realização de um conjunto mínimo 
de procedimento. O parto Humanizado é um conjunto de práticas e procedimentos que 
buscam readequar o processo de parto dentro de uma perspectiva menos 
medicalizada, hospitalar e sem adoção de métodos farmacológicos para promover o 
alívio da dor, compreendendo e garantindo a parturiente um ambiente acolhedor onde 
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se respeita a individualidade, aonde ela é tratada como protagonista do processo de 
parturição. A humanização da assistência ao parto implica que o enfermeiro possua 
uma visão holística favorecendo uma assistência individual e fundamentada no 
conhecimento cientifico, fazendo com que a parturiente se sinta parte de um processo 
natural que acompanha o ritmo do seu próprio corpo sendo função do enfermeiro, 
colaborar com as forças naturais do parto, criando condições favoráveis para o 
nascimento vivenciando a ciência e a ética, Promovendo suporte e apoio emocional, 
garantindo assim o direito à cidadania. Discussão e Conclusões: Portanto, 
humanizar a assistência de enfermagem materno-infantil é de vital importância, porque 
garante a mulher o seu acesso ao pré-natal, assegurando-lhe uma assistência digna, 
uma gravidez segura e saudável, com informações necessárias para que possa 
escolher com tranquilidade o local, o tipo de parto, o profissional que vai lhe assistir, o 
acompanhante, a posição da parição, entre outros, respeitando sempre a participação 
da sua família em todo esse processo.        

 
Palavras-chave: Gestante. Parto humanizado. Enfermagem. 
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Introdução: O pré-natal tem como objetivo principal acolher a mulher desde o início 
do período gravídico, garantindo-lhe, no fim da gestação, o bem-estar materno e 
neonatal. Uma atenção pré-natal humanizada e de qualidade dá-se por meio de 
incorporação de condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias, do fácil 
acesso aos serviços de saúde de qualidade, com ações que integrem todos os níveis da 
atenção: promoção e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o 
atendimento ambulatorial básico até o hospitalar para alto risco. A atenção neonatal e 
obstétrica deve ter como características essenciais a humanização e a qualidade. É 
dever dos profissionais de saúde e serviços acolher com dignidade o recém - nascido e 
a mulher, focando-os como sujeitos de direitos. Considerar o outro como sujeito e não 
como objeto passivo da nossa atenção é a base que sustenta o processo de 
humanização. O acompanhamento pré-natal tem como objetivo garantir o 
desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem 
impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais, atividades 
preventivas e educativas. O condicionamento físico e emocional para o parto e o 
autocontrole, trabalhados durante a gestação, vão se tornar tão importantes quanto 
uma atenção médica de qualidade durante o pré-natal. Desenvolvimento: A 
promoção à saúde no pré-natal ocorre quando possibilitamos à mulher conhecimento 
sobre seu corpo e compreensão das alterações ocorridas, atuando de forma mais 
consciente e positiva no seu gestar. É importante a realização de pré-natal que forneça 
as informações que a parturiente deve receber durante o trabalho de parto e parto. 
Para que a assistência ao parto e nascimento se torne realmente humanizada é 
necessário que os profissionais da saúde aceitem a postura da mulher como condutora 
do processo de parturição e comecem a respeitar suas vontades e direitos. É de vital 
importância reconhecer a mulher como um indivíduo único, para que o profissional 
estabeleça um plano de assistência correlacionado com as necessidades da cliente; 
pois cada mulher é um ser único, possuidor de valores, sentimentos e crenças que 
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devem ser respeitados. Discussão e conclusão: A assistência pré-natal humanizada, 
com o objetivo de capacitação da mulher no processo de parturição, é indispensável o 
acolhimento da enfermeira (o) e equipe de enfermagem de forma a criar vínculo e 
esclarecer dúvidas desde a primeira consulta até o puerpério, usando a educação em 
saúde como facilitadora de produção de conhecimentos e autonomia para a mulher, 
tornando a experiência da gestação, trabalho de parto, parto e puerpério como 
processo fisiológico, colocando-a como protagonista durante todo o processo. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Parto humanizado. Humanização da assistência. 
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Introdução: A leucemia é um tipo de câncer com maior incidência entre crianças e 
adolescentes. A alteração patológica inicia-se na medula óssea que é a responsável 
pela produção dos componentes do sangue, a doença ocorre quando os leucócitos 
perdem a função de defesa e passam a se reproduzir de forma desordenada. O tipo 
que mais acomete crianças é a Leucemia Linfóide Aguda, seguida da Leucemia 
Mielóide Aguda. As Leucemias Crônicas são mais raras na infância, a mais comum de 
se encontrar nessa época é a Leucemia Mielóide Crônica. Esses pacientes oncológicos 
ainda hoje iniciam o tratamento em fase adiantada do câncer o que compromete 
bastante os aspectos físicos iniciais e sociais, ainda aqueles motivados pela própria 
patologia. E para atender a demanda dessa clientela a uma assistência de qualidade e 
adequada, se faz necessário um planejamento que as competem em toda a sua 
abrangência. O cuidar é a base do processo de atuação do enfermeiro, sendo 
imprescindível o adequado preparo da equipe de enfermagem para assistir essa 
clientela. O enfermeiro deve está preparado para prestar um cuidado humanizado e de 
qualidade baseando-se em evidências científicas, sabendo identificar as necessidades 
de seu cliente e família, analisando os comportamentos emocionais, psicológicos e 
sociais.  Cabe ao enfermeiro induzir a educação individualizada onde através desta, o 
paciente é motivado, evitando assim o desânimo principalmente nessa fase onde o 
lado emocional, físico e psíquico do paciente está afetado (PEREIRA, 2008). 
Metodologia: O objetivo deste estudo foi conhecer as principais características de 
leucemias infantis e identificar a assistência prestada pelo profissional de enfermagem 
a esta clientela. Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica cuja busca foi 
realizada em agosto de 2018 utilizando os seguintes Descritores em Ciências da Saúde 
(DECS): oncologia, relações enfermeiro-paciente, cuidados de enfermagem, por 
intermédio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Para nortear este estudo, buscou-se 
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responder a seguinte questão de pesquisa: quais os desafios e atuações do enfermeiro 
na assistência de enfermagem a crianças portadoras de leucemia? A busca dos artigos 
científicos obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: artigos apresentados na 
íntegra, escritos em português, publicados entre 2008 e 2018 com referências teóricas 
já publicadas, e aos seguintes critérios de exclusão: artigos de outros idiomas, artigos 
fora da época de pesquisa e artigos indisponíveis na integra. Foram selecionados para 
esse estudo oito artigos. Discussão e Conclusão: Destaca-se neste estudo a 
investigação do universo das leucemias, mais comuns na infância e a atuação do 
enfermeiro na assistência prestada, baseando-se em evidências científicas. Cujo 
principal ponto, foi mostrar que o enfermeiro acompanha a criança portadora de 
leucemia desde o diagnóstico até sua recuperação ou óbito. Vimos que o enfermeiro 
deve atuar como orientador e facilitador da assistência à criança com câncer, 
mantendo uma relação de harmonia com a equipe multidisciplinar e a família, não 
esquecendo que o seu atendimento é essencial e que cada membro da equipe de 
saúde tem uma importante função no enfrentamento dessas doenças. Conclui-se que 
para prestar uma assistência cuidadosa à criança com câncer, o enfermeiro deve 
entender principalmente os sentimentos delas, perceber situações vivenciadas por elas 
e saber a maneira mais aconchegante de cuidar, pois aprender a cuidar da criança 
oncológica é compreender que o sofrimento perante a doença, não se limita a um 
determinado tempo e espaço (PARO et al., 2005).  

 

Palavras-chave: Oncologia. Relações enfermeiro-paciente. Cuidados de enfermagem. 
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Introdução: A possibilidade de superação das limitações humanas na prática clínica 
foi trazida pela tecnologia, o profissional que realiza múltiplas intervenções clínicas 
diárias pode ter seu cansaço visual amenizado pelo uso da magnificação. Algumas 
especialidades da odontologia já são agraciadas com esta alternativa, a exemplo do 
uso de microscópio na endodontia. Muitas vezes os tratamentos endodônticos são 
feitos de forma obscura, e o único auxiliar no diagnóstico e no tratamento é a 
radiografia, que por sua vez não é tão precisa, por mostrar apenas duas dimensões de 
um objeto tridimensional. Em 1977, Baumann, médico especialista em microcirurgia de 
ouvido e também cirurgião-dentista, propôs o uso do microscópio operatório (M.O), em 
seguida, anos mais tarde, Gary Carr resolveu introduzi-lo na especialidade de 
endodontia, causando assim um enorme avanço na área. O maior impacto dessa 
inovação tecnológica foi causado pelo fato de o M.O. dar ao endodontista condições de 
ver, com ampliação de até 20 vezes, todos os aspectos internos e profundos do 
sistema de canais radiculares que antes não passavam de imaginação. 
Desenvolvimento: A lupa, no que diz respeito à magnificação é a primeira a ser 
citada historicamente, esse instrumento pode fornecer um aumento do objeto de 
quatro a oito vezes, além de ser de fácil acesso e barato, no entanto, opera suas 
lentes de modo que a atenção visual seja convergente para o objeto focado. O 
microscópio operatório tem a característica de posicionar os olhos paralelamente ao 
objeto, permitindo maior descanso visual. No microscópio existe a possibilidade de 
múltiplos aumentos, comumente de 3x, 5x, 8x, 12x, 20x e 30x. Os modelos 
complementados com zoom produzem aumentos de até 30x, com focos em distâncias 
intermediárias. É necessário adquirir instrumental e equipamentos acessórios 
especialmente fabricados para procedimentos com magnificação. Na Endodontia, o 
microscópio operatório é utilizado para controle do preparo biomecânico dos canais 
radiculares com instrumentos rotatórios ou não, diagnóstico de trincas dentárias, e, 
ainda, obturação otimizada de canais laterais, secundários e acessórios. A endodontia 
cirúrgica é beneficiada em cada passo pela alta magnificação e pela iluminação, 
melhorando a destreza cirúrgica, tanto em relação ao manejo dos tecidos moles, 
quanto dos tecidos duros. Além disso, torna-se imperativa a realização de cursos para 
treinamento, em que o profissional se submete a uma inevitável carga de 
aprendizagem. Alguns modelos possuem acoplagem para câmeras digitais ou 
filmadoras, facilitando o trabalho de documentação ou registro de casos clínicos. O uso 
do microscópio operatório no diagnóstico aumenta a possibilidade de identificação de 
circunstâncias que possam levar ao comprometimento pulpar, como infiltrações, 
fraturas ou trincas. Pode ser associado ou não a transiluminação e ao uso de corantes 
na localização de canais, evidenciação de perfurações e identificação de corpos 
estranhos nos canais. Discussão: A magnificação e a iluminação são importantes, 
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especialmente para os endodontistas, porque a maior parte dos procedimentos é 
executada dentro do dente e tradicionalmente é feita por sensibilidade táctil. Para 
encontrar o quarto ou o quinto canal de um molar, para tratar uma perfuração ou 
identificar um istmo na superfície de uma raiz ressecada, a iluminação e a 
magnificação não constituem somente um auxílio, mas uma necessidade para o foco 
ideal. Os canais calcificados constituem uma grande dificuldade e desafio a execução 
das técnicas endodônticas convencionais. Embora a aplicação de instrumentos 
ultrassônicos e microscópio operatório tenha vantagens, lidar com canais radiculares 
calcificados ainda sofre um grande risco de falha devido a informações limitadas sobre 
a localização, comprimento e direção da obliteração em radiografias periapicais. 
Conclusões: O uso do microscópio operatório representa um grande avanço 
extraordinário na endodontia, uma vez que amplia a visualização do campo operatório, 
permitindo uma melhor precisão nos tratamentos realizados. O M.O. proporciona 
inúmeros benefícios para a clínica endodôntica, tornando os procedimentos mais 
seguros, trazendo mais conforto ao profissional já que permite uma posição de 
trabalho adequada e melhor visualização, além de elevar significativamente o índice de 
sucesso e longevidade dos tratamentos feitos no consultório. 

Palavras-chave: Endodontia. Microscopia. Odontologia. 
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Introdução: A epilepsia, caracterizada pelo risco de convulsões recorrentes e pelas 
consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais desta condição, é 
uma doença crônica que acomete cerca de cinquenta (50) milhões de pessoas no 
mundo, sendo considerada como a doença neurológica grave mais comum no mundo. 
O seu tratamento pode apresentar questões específicas para os pacientes que recebem 
atendimento odontológico, tendo alguns pontos que o Cirurgião-Dentista deve 
conhecer como: segurança de anestésicos locais; cuidado com a luz do refletor; 
interações medicamentosas; crescimento gengival; traumatismos durante as 
convulsões; tipo de prótese mais indicada e os fármacos para intervir em situação de 
emergência. Uma vez que a epilepsia não apresenta características odontológicas 
específicas, as alterações relatadas são devidas ao uso de medicamentos no 
tratamento para prevenção das crises e daquelas decorrentes de acidentes durante as 
convulsões, o que pode acarretar ferimentos em tecidos moles e/ou traumatismo 
dental. No tratamento desses pacientes, os Cirurgiões-Dentistas devem estar 
familiarizados das necessidades específicas desta condição, devendo ser capazes de 
gerir e prevenir formas agudas de convulsões, além de prever e tratar muitos dos 
problemas dentários associados à epilepsia de forma eficaz. Desenvolvimento: A 
crise convulsiva inicialmente pode manifestar-se desde uma ausência da consciência 
com fixação do olhar a perturbações como alterações sensoriais, medo, distúrbio 
momentâneo de memória e movimentos descoordenados e automáticos que podem ou 
não progredir para uma convulsão. Os pacientes com esses diferentes tipos de crises 
são tratados com fármacos e ocasionalmente com neurocirurgias. Apesar da qualidade 
e da quantidade de medicamentos interferirem no controle, outros fatores emocionais 
e sociais da vida diária devem ser levados em consideração, como a questão do 
estigma, exclusão, restrições e isolamento que podem ser consequências da condição 
epilética. Assim, o consultório odontológico, por suas características de atendimento 
estressante, pode ser um fator determinante da manifestação convulsiva. As drogas 
antiepilépticas continuam a ser o tratamento de escolha para maioria dos pacientes. 
Estas são capazes de abolir ou reduzir a frequência das crises em cerca de 67% dos 
casos após um ano de tratamento e em pacientes recém diagnosticados há um 
controle total das crises. Os efeitos adversos orais mais comuns destes fármacos são: 
ulceração, xerostomia, glossite, estomatite e hiperplasia gengival. O Cirurgião-Dentista 
também deve conhecer algumas interações medicamentosas perigosas, que podem 
impedir a absorção dos antiepiléticos. Os pacientes epiléticos têm maior risco de 
trauma dentário devido a quedas durante a convulsão, o que pode causar danos a 
tecidos moles, articulação temporomandibular e até avulsão dentária. As próteses mais 
indicadas aos epiléticos são as próteses fixas, que, por serem cimentadas, têm menor 
risco de aspiração ou de se deslocarem causando traumas intrabucais durante as crises 
convulsivas e os dentes perdidos tem como indicação serem substituídos através de 
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implantes dentários, que apresentam ótima sobrevida e raramente são perdidos. 
Discussão: O Cirurgião-Dentista deve ter cuidado com a luz do refletor, pois esta 
pode induzir ataques epilépticos e episódios convulsivos. Sugere-se o uso de óculos 
escuros, assim como o posicionamento cuidadoso da luz. Caso ocorra a crise epilética 
durante um procedimento, o paciente deve ser mantido na cadeira em posição deitada 
próxima ao chão em decúbito lateral com apoio para a cabeça, para evitar aspiração 
de secreções ou materiais. Uma contenção passiva deve ser usada para prevenir o 
paciente de atingir objetos ou cair. Os pacientes com crises convulsivas controladas 
podem ser tratados em configurações de rotina do consultório para clínica geral. Já 
pacientes de alto risco para crises, recomenda-se encaminhá-los ao atendimento por 
profissional especializado ou ao atendimento hospitalar. De qualquer forma, é 
importante que os Cirurgiões-Dentistas saibam realizar os primeiros socorros em casos 
de convulsões e emergências. Conclusão: O Cirurgião-Dentista deve lembrar-se que é 
encarregado em tratar o paciente como um todo, sendo preciso conhecer as principais 
características do paciente epilético devido a suas particularidades neurológicas, 
sempre buscando oferecer as melhores orientações no tratamento e manejo 
odontológicos. Assim, ao atenderem pacientes epiléticos, tendo prévio conhecimento 
sobre os distúrbios convulsivos bem como os fármacos que os pacientes utilizam,  uma 
assistência voltada ao estabelecimento da saúde bucal e sistêmica dos mesmos é bem 
sucedida.  

 
Palavras-chave: Assistência odontológica para doentes crônicos. Epilepsia. 
Convulsões. 
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Introdução: O abscesso periapical agudo (APA) é frequentemente encontrado em 

casos de urgência no consultório odontológico, onde apresenta-se devido a uma 

alteração inflamatória periapical associada à coleção purulenta causando desintegração 

tecidual e possuindo como característica o exsudato no interior da lesão. As 

medicações intra-canais têm por finalidade combater os microrganismos que resistiram 

à sanificação dos canais radiculares viabilizada pelo preparo químico-mecânico, 

modulando assim a reação inflamatória após o preparo. Desenvolvimento: Em 

estudos clínicos sobre atendimentos de urgência, as medicações intra-canais (MIC) 

mais utilizadas foram o paramonoclorofenol canforado (PMCC) e tricresol formalina. 

Um dos motivos deles serem mais usados é relacionado ao fato de serem substâncias 

com forte ação bactericida e baixo custo. O tricresol formalina possui ação germicida, 

neutralizadora e de fixação celular, podendo ser indicado nos casos de canais com 

polpas necrosadas que não foram completamente instrumentadas. No caso do PMCC 

alguns autores afirmam que este age por contato e têm ação neutralizadora diante da 

matéria orgânica sendo contraindicado para dentes com canais em que o preparo 

químico mecânico foi incompleto. Alguns estudos afirmam que vários profissionais não 

usam nenhum tipo de medicação intracanal independente da fase evolutiva do 

abscesso periapical, mas principalmente na fase evoluída optam por deixar o dente 

aberto para drenagem. Este dado mostra a necessidade de maiores explicações a estes 

profissionais, pois manter o acesso coronário exposto ao meio bucal isto permitirá a 

colonização por outros microrganismos que não faziam parte da microbiota anterior 

interferindo na involução do abscesso. Discussão: Ao acessar a câmara pulpar e 

remover o seu tecido com a consequente descongestão pela drenagem do exsudato 

inflamatório, o endodontista promove o alívio da dor sem a necessidade de qualquer 
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MIC. A ação medicamentosa local tem merecido lugar de destaque na endodontia, no 

entanto, deve-se entender que é a intervenção bem conduzida do profissional a grande 

responsável pelo alívio da dor do paciente nos tratamentos de urgência em casos de 

APA. Conclusão: Apesar de existir uma série de MICs utilizados em endodontia, não 

existe um consenso sobre qual a melhor medicação a ser utilizada em casos de APA. 

Apesar das variações de condutas profissionais dos autores citados é fundamental que 

os Cirurgiões-Dentistas antes de tudo saibam da importância da adequada 

instrumentação do canal, buscando eliminar a maior quantidade de bactérias possíveis 

e dependendo de como foi feito o preparo químico mecânico o profissional deverá 

escolher a MIC adequada. 

 

Palavras-chave: Medicamentos intra-canais. Abscesso periapical agudo. Endodontia. 
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Introdução: Nos últimos anos, infecções causadas por bactérias multidroga resistente 
(MDR) vêm se tornando um importante problema de saúde pública, especialmente em 
ambientes hospitalares, mais especificamente em unidades de terapia intensiva. Sendo 
a infecção hospitalar por bactérias multirresistentes uma realidade comum em quase 
todas as instituições de saúde, sendo necessário estabelecer normas e rotinas para 
conter sua disseminação, uma vez que esse tipo de ocorrência pode acarretar quadros 
clínicos mais graves. A infecção hospitalar por bactérias multirresistentes sobrepõem-
se a quadros clínicos debilitantes aumentando o tempo de permanência do paciente no 
hospital, os gastos com antibióticos e todos os custos diretos e indiretos do sistema 
hospitalar. Com o drástico aumento das infecções por bactérias multidrogas 
resistentes, os antibióticos eficazes para o tratamento tornam-se cada vez mais 
escassos, sendo necessária muitas vezes a utilização de antibióticos de última geração 
que por muitas vezes não surtem efeitos. Diante desta problemática é necessário 
investir na educação dos profissionais para que possam minimizar os riscos de 
transmissão de bactérias multirresistente quando da prestação da assistência à saúde 
(BORGES, 2015). Desenvolvimento: Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo 
revisão bibliográfica da literatura, realizada no período de agosto de 2018. A busca dos 
estudos ocorreu por intermédio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando-se os 
seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DECS): bactérias, multidroga resistente, 
educação em saúde. Esta pesquisa norteou-se pelo seguinte questionamento: Quais 
são as medidas de precaução que os profissionais de saúde devem ter ao prestar 
assistência ao paciente portador de bactérias MDR? Na pesquisa foram obedecidos os 
seguintes critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, escritos em português e 
publicados entre 2010 e 2018. E os seguintes critérios de exclusão: artigos em outros 
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idiomas, que não estivessem disponíveis eletronicamente, artigos fora do período 
delimitado e que não tivessem relação com a temática de interesse. Assim, foram 
incluídos neste estudo 5 artigos, distribuídos nas seguintes bases de dados: BDENF, 
SCIELO. Após a leitura minuciosa dos artigos, foi realizada a análise qualitativa dos 
dados com posterior apresentação de forma descritiva. Discussão e conclusão: 
Destaca-se nesse estudo a importância dos cuidados ao prestar assistência aos 
pacientes portadores de bactéria MDR, cujos principais cuidados são: Lavagem das 
mãos, o uso de equipamento de proteção individual, identificação do paciente, limpeza 
concorrente e limpeza terminal. Conclui-se que o índice de transmissão de 
microrganismos multirresistentes é um grave problema relacionado à assistência à 
saúde dos pacientes na unidade de terapia intensiva, aumentando o tempo de 
permanecia dos pacientes, necessitando o uso de vários antibióticos que por muitas 
vezes não fazem o efeito desejado, aumentando assim as chances dos pacientes 
evoluírem para óbito. Portanto recomendamos investir no processo de educação 
continuada dos profissionais de saúde, e no desenvolvimento de um sistema de 
informação para controle e uso otimizado dos antimicrobianos disponíveis na 
instituição para possibilitar, assim, melhor qualidade da assistência, favorecendo a 
diminuição dos índices alarmantes de resistência bacteriana e contribuindo para 
segurança dos pacientes e profissionais nos processos envolvidos com a prestação de 
assistência em saúde (OLIVEIRA, 2014). 

 
Palavras-chave: Bactérias. Genes. MDR. Educação em saúde.  
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Introdução: O parto é considerado como um acontecimento natural, fisiológico, 
entretanto, tem sido constatado que a dor que acompanha o trabalho de parto é uma 
experiência subjetiva e complexa, que varia de parturiente para parturiente. Em 
decorrência da dor, podemos destacar aumento nas taxas de cesariana e o uso 
abusivo de métodos farmacológicos, sem que seja necessário. O principal benefício dos 
recursos não farmacológicos é o reforço da autonomia da parturiente, viabilizando sua 
participação ativa durante o trabalho de parto e nascimento, estando associado às 
poucas contraindicações e efeitos colaterais (GALHO et al, 2011).O uso dos métodos 
não farmacológicos de alívio da dor vem sendo alvo de estudos desde a década de 60, 
no entanto, foram inseridos em algumas maternidades brasileiras desde a década de 
90, com o movimento de humanização do nascimento e  com indicações do Ministério 
da Saúde (MS) para assistência ao parto. Dentre os métodos não farmacológicos 
(MNFs) pode-se citar: suporte contínuo, banho de chuveiro ou de imersão, massagens 
na região lombar, exercícios de respiração e relaxamento muscular (MEDEIROS et al, 
2015). Objetivo: Descrever os métodos não farmacológicos para alívio da dor no 
trabalho de parto. Desenvolvimento: Realizou-se um estudo de revisão integrativa 
nas bases de dados SciELO e Bireme, no mês de setembro de 2018, cujo o tipo de 
revisão permite realizar sínteses de pesquisas outrora realizadas nos artigos coletados. 
Na sistematização dessa revisão, foram realizadas as seguintes etapas: identificação do 
tema, critérios de inclusão e exclusão, leitura de resumos, comparação de resultados. 
Como critérios de inclusão, destacaram-se artigos que avaliam, explicam e beneficiam 
a aplicação de métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de 
parto ,viabilizando a inclusão de 11 estudos, publicados entre 2008 e 2018. Foram 
excluídos da pesquisa os artigos que estavam em língua estrangeira, artigos que 
estavam foram do prazo de 10 anos, artigos que usavam métodos como anestesia e 
analgesia farmacológica. Discussão: Entre os artigos selecionados, 1 foi excluído por 
associar os métodos não farmacológicos com métodos farmacológicos, saindo do 
critério de inclusão. Em 9 estudos foram registrados alívio da dor durante o uso de 
métodos não farmacológicos, apenas um concluía não diminuir a dor, porém afirmava 
diminuir a ansiedade. Entre os métodos de escolha para alívio da dor mais escolhido 
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está o banho de água quente (60%), seguido por massagem na região lombo sacral 
(20%) e Bola Suíça (20%). Entre a categoria profissional que aplicaram os métodos, 
apenas em um artigo o profissional de enfermagem não estava presente. Conclusão: 
Com base nos resultados encontrados no presente estudo, pode-se observar que a 
utilização de intervenções não farmacológicas é uma modalidade terapêutica efetiva no 
alívio da dor durante o trabalho de parto, como também, a diminuição do medo e da 
ansiedade, aumento da confiança na equipe assistencial pela aproximação dos 
profissionais de saúde e da participação ativa do acompanhante, possibilitando um 
ambiente seguro a puérpera. Além disso, as modalidades não farmacológicas, serem 
tecnologias leves e de baixo custo, sua prática deve ser estimulada pelos profissionais 
de saúde para a promoção de um parto humanizado.  
 
Palavras-chave:  Manejo da dor. Dor do parto. Trabalho de parto. Parto humanizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

122

MICROCEFALIA: A ABORDAGEM DOS PROBLEMAS RELACIONADOS À 
CAVIDADE ORAL EM CRIANÇAS 

 

Banner 

Saúde 

 

Igo Gonçalves de Moura  
igor_cry@hotmail.com 

Dayana de Mello de Araujo 
 dayanamello.araujo@hotmail.com 

 Andresa Nunes de Araujo Costa  

Kátia Virginia Guerra Botelho  
 kguerrabotelho@yahoo.com.br 

 

 

Introdução: A microcefalia é caracterizada por uma malformação congênita em que o 
cérebro não se desenvolve de maneira adequada. As crianças apresentam problema 
neurológico e possuem o perímetro cefálico significativamente abaixo da média. Elas 
são diagnosticadas, mais frequentemente, no nascimento ou durante os exames de 
rotina no pré-natal. Na microcefalia existe uma malformação em nível da estrutura 
óssea do crânio, evidenciando o crescimento e desenvolvimento anormal do cérebro. O 
atendimento odontológico de pacientes com necessidades especiais exige cuidados que 
dependem da habilidade do Cirurgião-Dentista para que o tratamento ocorra de forma 
eficaz. A atuação do odontopediatra na equipe de saúde se mostra essencial, 
especialmente diante do surgimento de novos casos de crianças com microcefalia 
principalmente dos bebês com Síndrome do Zica Vírus. Desenvolvimento: O 
desenvolvimento e tamanho do crânio de um bebê estão intimamente ligados ao 
crescimento da massa encefálica, assim, se ocorre um crescimento anormal e 
exagerado do cérebro ou o mesmo estagna, tem-se a presença de casos de 
microcefalia. A microcefalia é classificada de acordo com o tempo em que tem início: 
quando está presente no nascimento, é denominada microcefalia congênita; quando 
ocasionada por uma falha no crescimento do perímetro cefálico após o parto, é 
chamada de microcefalia pós-natal. A microcefalia é constatada quando o recém-
nascido possuía circunferência do crânio menor que dois desvios padrão, ou seja, uma 
circunferência abaixo de trinta e três centímetros de diâmetro. Além dos custos 
presentes para os cuidados básicos de pacientes com microcefalia, a família acaba 
sofrendo problemas psicológicos, com dificuldades de se adaptar à nova realidade, 
ocasionando, por vezes, a desestruturação familiar. Realizar anamnese criteriosa e 
detalhada com os pais ou responsáveis dos pacientes com microcefalia observam-se 
padrões de habilidades e características específicas, como humor, comportamento, 
linguagem, contato e interação e as atividades de vida diárias. Nesse sentido, a 
qualidade de vida pode ser citada como a principal meta das equipes de reabilitação e 
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de saúde bucal, responsáveis pelo tratamento de crianças com microcefalia. A conduta 
odontológica deve incluir a realização de um questionário de saúde minucioso, o qual 
deve ser posteriormente, assinado por um responsável do paciente, por meio do qual 
se procura conhecer, a saúde geral do paciente e seu histórico médico. Dessa forma, a 
busca por capacitação e atualização se mostra emergente entre os Cirurgiões-Dentistas 
e demais membros da equipe de saúde, especialmente diante do surgimento de novos 
casos de crianças com Microcefalia ocasionados pela Síndrome do Zica Virus. Esse 
aprimoramento técnico científico sobre os problemas bucais mais freqüentes, bem 
como à necessidade de um correto manuseio e condução adequada de cada caso, 
incluindo não somente a criança, mas também seus familiares são decisivos na 
qualidade da assistência prestada. Conclusão: A partir do estudo de revisão da 
literatura pode-se concluir que a maioria das famílias devem ser incentivadas a dar 
continuidade ao tratamento odontológico em casa, mesmo diante às dificuldades 
apresentadas. Além disso, a participação adequada e especializada no momento da 
reabilitação oral dessas crianças com microcefalia pelo cirurgião–dentista é 
indispensável assim como, as atividades realizadas pelos outros profissionais de saúde 
que buscam o bem estar dessas crianças alertando sempre a participação da família 
para o sucesso dessa reabilitação. 

 

Palavras chave: Microcefalia em crianças. Odontologia preventiva. Saúde bucal.  
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Introdução: A Incontinência Urinária (IU) é definida pela Sociedade Internacional de 
Continência (International Continence Society - ICS) como a queixa de qualquer perda 
involuntária de urina (ABRAMS et al., 2002). Pode levar a um quadro clínico de 
depressão, isolamento e vergonha, alterando, portanto, o convívio social. O tratamento 
deve ser multidisciplinar e cada profissional de saúde, incluindo o fisioterapeuta, deve 
realizar sua abordagem de forma integrada com os demais. Portanto, os profissionais 
fisioterapeutas devem ter conhecimento sobre este problema tão frequente e relevante 
da saúde. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é avaliar o nível de conhecimento 
sobre incontinência urinária de estudantes do curso de fisioterapia de uma Faculdade 
privada do Recife. Desenvolvimento: Trata-se de um estudo observacional 
transversal que se caracteriza por não acompanhar os voluntários, com uma única 
medição. O local de realização da pesquisa foi em uma faculdade privada do município 
do Recife, campus saúde; onde foram elaborados e aplicados 50 questionários para 
estudantes do curso de Fisioterapia no mês de setembro de 2018. Foram incluídos 
universitários com idade de 19 a 46 anos, de ambos os sexos de qualquer semestre do 
curso de Fisioterapia. Os critérios de inclusão adotados foram: estar matriculado no 
curso de fisioterapia na Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE). As perguntas 
direcionadas foram as seguintes: (1) você sabe o que é incontinência urinária? (2) qual 
sexo é afetado com maior frequência? (3) Quais fatores pode levar a incontinência 
urinária? (4) Quais os sintomas apresentados na incontinência urinária? (5) Com que 
frequência você ingere líquidos? (6) Quantas vezes ao dia em média você acha 
necessário urinar? (7) Quando diagnosticada a incontinência urinária quais poderiam 
ser os tipos de tratamentos utilizados? (8) Quais os tipos de prevenção da 
incontinência urinária? Após a coleta das informações, os dados foram armazenados 
em planilhas do programa Microsoft Office ExcelR, versão 2018, para WindowsR. As 
variáveis numéricas foram descritas como média e desvio padrão. Discussão: Foram 
solicitados 50 estudantes, desses, todos responderam ao questionário. Os resultados 
desse estudo mostraram que 72% dos estudantes eram do sexo feminino. 
Considerando que os fisioterapeutas estão relacionados com a prevenção e o 
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tratamento da incontinência urinária (IU), subentende-se em oferecer assistência, 
procurando acrescentar medidas de melhoramento na qualidade de vida da população. 
Para isto é importante que o assunto seja discutido e bem trabalhado com os 
estudantes de fisioterapia. Neste estudo foi observado que 84% dos estudantes 
conhecem a disfunção e a prevalência, que acomete, em sua maioria, às mulheres. 
Sobre os tipos de tratamento, 60% não sabiam como tratar, 96% desconhecem os 
fatores que acometem a IU, 70% não possuem conhecimento sobre quais os sintomas 
apresentados na IU e 74% não sabem os meios específicos quanto à prevenção e ao 
tratamento. Conclusão: Os estudantes avaliados possuem conhecimento sobre o que é 
a IU, mas ainda precisam se apropriar sobre essa disfunção, visto que a maioria (74%) 
não souberam responder os tipos de prevenção. Portanto, os autores sugerem que os 
estudantes se apropriem mais sobre os meios de prevenção focando na atenção básica 
a saúde em relação a promoção e a prevenção desses agravos, evitando que a IU 
aconteça, visto que ela é um problema de saúde pública. 

 

Palavras-chave: Incontinência urinária. Conhecimento. Fisioterapia. 
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O processo de morrer e a morte tem sido objeto de estudo ao longo dos anos por 

inúmeras áreas de conhecimento, especialmente pela área de saúde, que em tese, 

apresenta-se diretamente vinculada ao processo de adoecimento de pessoas que 

necessitam de um internamento ou não, objetivando a recuperação de agravos à 

saúde. Nesse processo, a morte é uma condição inevitável, apesar de, todo tratamento 

em saúde oferecido às pessoas ao longo de sua existência, em todos os tempos. Na 

enfermagem, não tem sido diferente a importância de abordar o assunto, pela sua 

proximidade vivenciada diariamente nos ambientes que oferecem cuidado ao mais 

variado público, especialmente em áreas de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Nessa 

ocasião, a assistência pode requerer cuidados mais direcionados e a equipe profissional 

envolvida, geralmente é especializada, sobretudo, quando se trata de um público 

infantil. O assistir em enfermagem não encerra definitivamente quando um paciente 

vem a óbito, tampouco com a previsão de morte atribuída por um diagnóstico 

declarado ou quando uma situação fatal e inesperada ocorre. Legalmente, é 

responsabilidade de o enfermeiro prestar cuidados aos que vivenciam a eminência de 

morte, e de luto, especialmente no ambiente hospitalar. Esse processo, apesar de 

penoso, é necessário diante da morte de um paciente, pois, nesse momento, somos 

levados obrigatoriamente a rever os conceitos sobre existência humana, a vida e a 

morte, a fim de que, em cada situação mencionada, o profissional de enfermagem 

possa agir de forma adequada e humanizada. Diante dessa realidade, elaboramos a 

seguinte questão norteadora: Como será que os profissionais de saúde, e nesse caso, 

o graduado em enfermagem, que atua em uma UTI neonatal tem vivenciado o 

processo da morte e do morrer de recém-nascidos? Nesse sentido, o questionamento 
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direto a profissionais atuantes deste setor, e o registro de seus depoimentos nos 

fornecem subsídios para possibilitar tornar conhecido como são vivenciados os 

processos, sob respaldo da Tanatologia enquanto fundamento teórico que explica os 

fenômenos relacionados a morte humana. A discussão apresentada a partir de uma 

busca inicialmente em bancos de artigos científicos sobre a temática citada requer 

aprofundamento devido à complexidade e o envolvimento de outas áreas do 

conhecimento. O recorte neonatal demonstra que pacientes em inicio da vida 

promovem um maior envolvimento emocional por parte do profissional de saúde. Essa 

tese necessita de maiores produções a respeito, pois, o que se verifica é que o 

profissional de enfermagem atua direcionado por uma legislação profissional que 

conduz suas ações enquanto atribuições, mas que o cuidado emocional com equipes 

de UTI, diante de situações de extremo desconforto, ainda padece de 

acompanhamento sistemático, pois não há como determinar atitudes que envolvem 

vínculo humano, em qualquer área de atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Neonatal. Criança. Morte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

128

O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DO 
ALEITAMENTO MATERNO 

 

Banner 

Saúde 

 

Patrícia Maria de Brito França 
pathbrito@gmail.com 

Hagda Nadyelle Dias de Lima Nascimento 
hagdalopes01@gmail.com 

Tamiramis Eduarda da Silva Ferreira 
tamizinha_star@hotmail.com 

Valdemir de França Souza 
franca.valdemir@gmail.com 

 

 

Introdução: O leite materno é o alimento mais completo para o lactente, aumenta a 
imunidade da criança combatendo várias doenças, além de promover o vínculo 
materno infantil e contribuir para o desenvolvimento psicológico e emocional do 
recém-nascido. A curta duração ou ausência do aleitamento materno pode levar a 
elevação de doenças infecciosas na infância, correlacionado ao fato de que as crianças 
não receberam os anticorpos contidos no leite materno, além do risco de contaminação 
mais cedo por patógenos de outros alimentos oferecidos antes dos seis meses de vida. 
Nesse contexto, a promoção da amamentação pelas equipes do PSF assume um lugar 
prioritário dentro das estratégias da Atenção Básica. Com base no exposto, o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a estratégia de promoção do aleitamento materno 
dirigido às equipes de programa de saúde da família. Desenvolvimento: O estudo é 
uma revisão de literatura realizada no período de Janeiro de dois mil e quinze a Março 
de dois mil e dezesseis onde dezessete artigos científicos foram publicados referentes à 
temática, as buscas científicas foram realizadas na base de dados do Scielo e Lilacs. A 
amamentação é vista como um instrumento importante para a saúde da criança e de 
suas mães, onde as ações de promoção, proteção e apoio a essa prática estão 
incluídas em programas da Atenção Básica. Nesse contexto, o Programa Saúde da 
Família precisa adotar o treinamento de suas equipes baseado no enfoque de 
sensibilizar os profissionais, transmitindo informações e apoio necessário para as mães 
que tem dificuldades para amamentar seus filhos. Considerando que a promoção do 
aleitamento materno é uma ação primordial para as equipes do programa de saúde da 
família que atuam com grande envolvimento na comunidade por meio dos enfermeiros 
e de agentes comunitários de saúde, estratégias devem ser traçadas para que as mães 
tenham suporte teórico e emocional, podendo tomar a decisão de amamentar. 
Discussão e conclusões: Percebemos uma maior orientação às gestantes de forma 
individualizada, em consultas de pré-natal, onde o tempo é curto e muitas vezes as 
dúvidas permanecem, há uma carência das gestantes trocarem informações e sanarem 
dúvidas em grupos e também no puerpério em suas casas já ambientadas onde 
possam se sentir seguras e estimuladas a amamentar, visto que ao processo de 
amamentação abrange algumas etapas importantes para garantir o conforto e vínculo 
mãe/bebê. Portanto, é necessário que as equipes tenham apoio para criar cursos com 
grupos de gestantes e rotinas de visitas às puérperas, promovendo as informações 
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adequadas e garantindo as suas habilidades e conhecimentos para a continuação da 
promoção do aleitamento materno na comunidade. 

  
Palavras-chave: Amamentação. Enfermagem. Atenção básica. 
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Introdução: Abusos sexuais podem trazer consequências irreversíveis para as 
vítimas, principalmente na infância. Crianças abusadas sexualmente normalmente 
apresentam problemas de ansiedade, depressão, medo, isolamento e outros 
transtornos que se estendem ao longo da vida adulta. Pessoas que experimentam os 
horrores desta situação necessitam de informação e apoio para vencer o medo que 
infelizmente ainda impede a notificação de muitos casos. Tais situações desafiam os 
profissionais de enfermagem que precisam identificar, apoiar e acompanhar as vítimas 
para ter uma assistência adequada. Desenvolvimento: Um pacto de silêncio envolve 
a maioria dos casos de abuso sexual, dificultando a denúncia e encaminhamento à 
assistência qualificada.  Ocorre geralmente no âmbito familiar, onde deveria ser local 
de proteção, deixando a vítima desamarrada e com medo, porque o agressor tem 
convivência com a família ou pertence a própria. Acontece sem o uso da força física, 
mas por coação ou sedução, para não deixar marcas físicas, dificultando a 
identificação, ocultando as evidencias.  Havendo confirmação os profissionais de saúde 
e educadores tem obrigação legal de notificar os casos de violência sexual infantil.  
Geralmente a iniciativa parte da família para a polícia, que encaminha a vítima para o 
exame de corpo de delito, no IML. Para identificação observam-se os dados obtidos 
durante a entrevista da enfermagem, o exame físico e ginecológico. Sendo que no 
primeiro atendimento deve-se fazer não a higienização, nem remover roupas e 
secreções (a não ser que estas coloquem em risco a vida da vítima), pois estes podem 
ser os indícios que venham a ajudar no exame pericial. Também haverá notificação no 
Conselho Tutelar. Foi observada na coleta, em registro, a falta de dados: sobre o 
agressor, resultados de exames e quem acolheu a vítima. Constrangimento e tabus 
precisam ser desfeitos. Enfermeiros passam por dificuldades na assistência a crianças e 
adolescentes vítimas de abuso sexual por falta de qualificação. A anamnese e o exame 
físico são essenciais para o entendimento do caso e o primeiro passo para o 
atendimento a vítima. É necessário investir na capacitação de enfermeiro e equipe 
médica para melhor assistência em todos os aspectos, físico, mental e social. 
Conclusão: A violência sexual compromete o crescimento e desenvolvimento da 
criança ou adolescente.  O enfermeiro, por ser figura presente, é um dos agentes 
transformadores para diminuir o impacto do trauma podendo identificar, denunciar, 
combater o abuso sexual, prestar assistência a vítima e família. A equipe de saúde 
necessita de meios para combater e diminuir o índice elevado de ocorrências, através 
de capacitação, visando a prevenção, tratamento e reabilitação, possibilitando 
atendimento que proporcione desenvolvimento infanto-juvenil.  
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Palavra-chave: Violência sexual infantil. Enfermeiro. Maus tratos. 
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Introdução: O uso de contraceptivos hormonais traz muitos benefícios, mas o seu 
uso prolongado causa efeitos adversos, entre eles o aumento do risco de trombose 
venosa profunda. Todos os métodos contraceptivos hormonais podem influenciar o 
desenvolvimento de trombos porque esses medicamentos trazem em sua formulação 
hormônios, que afetam a coagulação sanguínea. Os medicamentos contraceptivos 
foram introduzidos no Brasil na década de 60 proporcionando as mulheres um maior 
controle de natalidade, o seu uso foi incentivado pelo governo visando políticas de 
redução da natalidade. Desenvolvimento: A utilização dos contraceptivos orais 
combinados (COC) trouxe vários benefícios, tais como redução do fluxo menstrual, da 
menorragia e da dismenorreia, redução do risco de câncer no endométrio e no ovário, 
redução de acne e hirsutismo, no entanto, o seu uso prolongado apresenta diversos 
efeitos colaterais entre eles o aumento do risco de trombose venosa, podendo ser 
influenciado de acordo com o tempo de uso e a dose hormonal, entre outros riscos 
associados, temos a embolia pulmonar, hemorragia cerebral e infarto agudo do 
miocárdio, que aumentam em uma proporção de duas a três vezes quando 
comparados com os de pacientes que não fizeram uso prolongado da mesma 
substância. Existem fatores de risco que associado ao uso de COC que podem 
aumentar as chances de desenvolvimento de trombose, tais como, ter mais de 35 
anos, obesidade, tabagismo, uso de bebida alcóolica, histórico de trombose pessoal ou 
na família, hipercolesterolemia, estados de hipercoagulabilidade e hipertensão arterial 
sistêmica.  A trombose venosa é a formação aguda de trombos no sistema venoso 
superficial ou profundo provocando oclusão parcial ou total da veia, eles formam-se 
espontaneamente ou como resultado de lesão parietal traumática ou inflamatória. Os 
trombos venosos são agregados plaquetários ligados à parede venosa que apresentam 
um apêndice semelhante a uma cauda, contendo fibrina, leucócitos e muitos 
eritrócitos. Uma trombose venosa em desenvolvimento é preocupante porque partes 
do trombo podem desprender-se e produzir uma oclusão embólica dos vasos 
sanguíneos pulmonares. O presente estudo é uma pesquisa bibliográfica que tem como 
objetivo avaliar a influência do uso de anticoncepcional oral e os principais fatores de 
risco no desenvolvimento de trombose. Discussão e Conclusão: De acordo com os 
estudos analisados foi observado que as mulheres fazem uso de anticoncepcional 
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apresentaram testes de coagulação com valores diminuídos em relação ao seu valor de 
referência, demosntrando uma hipercoagulabilidade. Dentre os fatores de risco 
associado ao uso de ACO e desenvolvimento de trombose podemos observar que as 
mulheres que fazem uso do anticoncepcional apresentam histórico de casos de 
trombose na família, apresentam sintomas de trombose tais como dor, inchaço ou 
cansaço nos membros inferiores, fazem uso de bebida alcóolica e apresentam 
sobrepeso. O uso de bebida alcoólica é um importante fator de risco, já que é uma 
prática muito utilizada por jovens em geral, inclusive por mulheres na faixa etária onde 
encontramos a maior prevalência de usuárias de ACO aumenta o risco de 
desenvolvimento de trombose. Nem toda mulher que usa anticoncepcional oral 
desenvolve a trombose, o que implica que as mulheres que usam COC e desenvolvem 
a trombose venosa provavelmente têm um fator de risco adicional. A associação entre 
o uso do álcool e COC é descrita na literatura como fator somatório para a ocorrência 
de AVC, através de possíveis mecanismos como indução de vasculite, ativação 
plaquetária e embolismo cardíaco. Os fatores de risco devem ser identificados e 
esclarecidos para as usuárias do método contraceptivo hormonal, com o objetivo de 
indicar o método mais apropriado de acordo com a análise individual. É primordial o 
acompanhamento do tratamento por profissionais da saúde. 

Palavras-chave: Anticoncepcional. Mulheres. Trombose.  
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Introdução: A radioterapia é um dos tratamentos para neoplasias de cabeça e 

pescoço mais eficaz, utilizando radiação ionizante para atingir células malignas, esse 

tratamento é utilizado como medida paliativa ou curativa em pacientes nessas 

condições. Os efeitos agudos da radioterapia causam algumas complicações que 

podem prejudicar a qualidade de vida de um indivíduo, entre elas a osteorradionecrose 

(ORN) que é uma complicação que acomete os maxilares, sendo maior de idade 

prevalência em região de mandíbula estabelecida por esse tipo de tratamento. O 

objetivo da pesquisa é explanar o papel do cirurgião dentista ressaltando a importância 

do conhecimento sobre a osteorradionecrose e a sua participação no tratamento e 

prevenção. Desenvolvimento: A ORN é uma necrose isquêmica por indução de 

radiação apresentando perda/necrose óssea dos maxilares podendo ser vistas em 

exames de imagens e exame clínico. Pode ser causada tanto pelos efeitos da radiação 

em doses entre 22,2 e 54 Gy quanto por efeitos etiológicos como a falta de oxigênio, 

deficiência de vascularização na região e baixa produção de osteócitos. As regiões de 

cabeça e pescoço são complexas e compostas por uma série de estruturas que 

respondem de formas diferentes à radiação, tais como: revestimento mucoso, pele, 

tecidos subcutâneos, tecido glandular salivar, dentes, ossos e cartilagem. Injúrias 

agudas produzidas pela radioterapia são observadas em vários desses tecidos, como: 

mucosite, diminuição do paladar, xerostomia e descamação da pele entre outro; como 

também Efeitos tardios: ulceração da mucosa, lesões vasculares, atrofia dos tecidos, 

perda ou mudança do paladar, fibrose, edema, necrose dos tecidos moles, perda de 
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dentes, diminuição do fluxo de saliva, osteonecrose e condrinecrose. Tratamento: a 

prevenção sempre é mais eficaz assim adequando o meio bucal antes do início da 

radioterapia minimizando os riscos. Se mesmo com a prevenção o paciente ainda sim 

acometer a orn, iniciar um tratamento conservador,limpeza da ferida cirúrgica, 

antibioticoterapia,cirurgia de pequeno porte(sequestrectomia).Se persistente indica-se 

a oxigenação hiperbárica emprego de oxigênio de alta pressão atmosférica 

proporcionando neoformação celular e vascular contribuindo para a cicatrização dos 

tecidos lesados pela radiação. Discussão e Conclusão: É dever do cirurgião dentista 

realizar uma anamnese minuciosa, avaliando todos os pontos que precisam ser feitos 

para adequação do meio bucal como remoção de dentes comprometidos com cárie, 

dentes com comprometimentos pulpares, restos radiculares; tratar endodonticamente 

dentes com lesão pulpar, antes do tratamento oncológico; acompanhar o paciente 

antes, durante e depois da radioterapia para melhorar as condições de higiene bucal 

do paciente assim minimizando e/ou prevenindo esta condição. Sendo assim 

importante o conhecimento, participação do cirurgião dentista na prevenção e 

tratamento da osteorradionecrose.  

 

Palavra-chave: Radioterapia. Osteorradionecrose. Odontologia. 
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Introdução: A gestação é uma experiência repleta de intensas mudanças 

acompanhada por questões que extrapolam o aspecto biológico, sendo influenciados 

por elementos históricos, valores culturais e sociais, além de processos intrapsíquicos. 

Assim, um enfermeiro na atenção básica deve estar preparado para acolher a paciente, 

tratá-la e orientá-la da melhor maneira possível, pois nota-se que ações acolhedoras e 

criadoras de vínculo tornam a práticas mais eficientes e eficazes. Visto isso é de 

extrema relevância que enquanto acadêmicos possamos desenvolver e praticar 

atividades que nos aproxime dessa realidade com o intuito de desenvolver-nos para 

que quando profissionais, possamos realizar um excelente trabalho junto à 

comunidade. Desenvolvimento: O cenário foi em  unidades de Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) do Município de São Lourenço da Mata ,  Região Metropolitana -PE, 

Brasil. Participaram 05 gestantes, selecionadas conforme os seguintes critérios de 

inclusão: usuárias vinculadas à unidade de saúde estudada e com idade gestacional 

(IG) de 24 semanas ou mais. A determinação da IG justificou-se pela necessidade de 

realizar a Manobra de Leopold Zweifel e identificar a situação, posição e apresentação 

fetal, para desenvolver a Arte da Pintura do Ventre Materno, possibilitando à mãe 

visualizar objetivamente como o bebê se encontrava intraútero. A pintura foi 

previamente agendada, atendendo data e horário de disponibilidade da usuária, bem 

como o local de sua preferência, podendo ser na unidade ou no domicílio. Em seguida, 

a autora principal representou na arte o bebê imaginário descrito pela gestante, o 

cordão umbilical, a placenta, a bolsa amniótica, o útero e outros elementos solicitados 

pela mãe, possibilitando que ela o visualizasse e interagisse com ele. Este trabalho 

objetivou o  relato de  experiências  de realizarmos  a  pintura artística gestacional e 

em roda com gestantes debater sobre assuntos da própria gravidez e do processo de 

amamentação. Discussão e Conclusão: A experiência de ter realizado esse projeto 

foi de grande relevância para evidenciar nosso conhecimento e prática quanto o 
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acolhimento e atenção das gestantes no pré-natal de baixo risco, assim como um novo 

instrumento usado após a consulta de enfermagem, como a pintura da barriga de 

acordo com o sexo do bebê, além de esclarecimento de dúvidas a respeito da gravidez 

em si e do processo de amamentação,  que no aspecto acadêmico foi algo gratificante 

e inovador, pois, propiciou humanização e acolhimento de qualidade. Esse evento 

sensibilizou as gestantes nesse processo de acolher e cuidar, onde consideramos os 

resultados positivos uma forma de compreendermos que nosso trabalho faz toda a 

diferença, e corrobora valorização profissional. 

 

Palavras-chave: Arte gestacional. Gestantes. Humanização. 
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Introdução: No contexto do mundo globalizado, onde a ciência, tecnologia e a 
informação estão ao alcance de muitos, as profissões, como a enfermagem, se 
deparam com a necessidade de aprimorar seus processos de trabalho com vistas à 
garantia de cuidados com qualidade. As instituições de saúde têm como princípio 
básico no atendimento à clientela o fornecimento de bens e serviços com o mínimo ou 
a ausência total de riscos e falhas que possam comprometer a segurança do paciente. 
Nos últimos anos, o aumento considerável de estudos relacionados à segurança do 
paciente e erros relacionados a assistência a saúde levou a um maior conhecimento 
sobre o assunto, confirmando sua importância como um problema mundial de saúde 
pública. Quando os erros de enfermagem ou eventos adversos que envolvem a equipe 
de enfermagem ocasionam lesões graves ou óbito do paciente, adquirem grande 
repercussão social. Muitas vezes, os fatos são relatados por familiares dos pacientes. A 
divulgação desses erros de enfermagem nas mídias provoca uma insegurança na 
população com relação ao atendimento em saúde. Esse temor arraigado em relação 
aos eventos adversos se deve ao fato de que este tipo de incidente pode aumentar o 
tempo de internamento hospitalar, induzir a complicações no quadro clínico e até levar 
a óbito. A equipe de Enfermagem, considerando suas características e objetivos 
implementam ações visando à promoção da segurança do paciente e o 
estabelecimento da comunicação entre a equipe, paciente e 
instituições. Desenvolvimento: Trata- se de um estudo descritivo, retrospectivo, 
documental e bibliográfico, cujo objetivo foi analisar a relação da mídia como uma 
fonte de informações acerca de eventos adversos cometidos pelos profissionais de 
enfermagem em âmbito hospitalar. O estudo foi realizado em agosto de 2018 por 
intermédio de uma pesquisa nas mídias digitais de sites e jornais de grande circulação, 
onde ao total foram usadas cinco reportagens para a construção do estudo divididas 
da seguinte maneira: uma repostagem do g1.globo.com, uma reportagem do 
noticias.r7.com, uma reportagem do noticias.uol.com.br, uma reportagem  do 
campograndenews.com.br e uma reportagem do correiodopovo.com.br. Essas 
repostagens realizadas entre os anos de 2013 a 2018.retratando os eventos adversos 
que ocorrem com uma maior frequência pela equipe de enfermagem tais como os erro 
de medicações,  e via de administração de medicamentos incorreto. Para subsidiar as 
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discussões dos dados foi realizada uma pesquisa bibliográfica por intermédio da BVS 
com o uso dos seguintes descritores em ciências da saúde (DECS): Enfermagem, 
iatrogênia, segurança do paciente.  Foram usados 4 artigos encontrados na seguinte 
base de dados o Scielo. Os artigos obedeceram aos seguintes critérios de inclusão: 
artigos publicados em português do Brasil, disponíveis na íntegra, que abordassem a 
temática dos processos de iatrogênia e que respondessem a seguinte pergunta 
norteadora: Quais são os principais eventos adversos cometidos pela enfermagem que 
ganham ênfase na publicidade em mídias? E aos seguintes critérios de exclusão: 
artigos de outros idiomas, não disponíveis eletronicamente na íntegra e que não 
versassem sobre a temática de interesse. Discussão e conclusão: Nos últimos anos, 
a mídia brasileira divulgou diversos casos de pessoas que morreram após terem 
recebido, equivocadamente, nutrição enteral, medicamentos ou outras soluções por via 
intravenosa. Entretanto, esse não é um problema exclusivamente brasileiro, mas sim 
mundial. É possível afirmar que a sobrecarga de trabalho dos profissionais de 
enfermagem se constitui fator predisponente para a ocorrência de erros durante a 
assistência. Da mesma forma, a falta de valorização expressa nos baixos salários que 
motivam a busca de mais uma jornada de trabalho. Fatores que, juntamente com 
outros já descritos na literatura e também neste estudo, podem resultar sérios danos 
aos pacientes, prejudicando a imagem da profissão diante da sociedade e a qualidade 
da assistência à saúde. Diante disso conclui-se a importância de se divulgar conceitos 
precisos e claros sobre todos os tipos de eventos e que se entenda que os eventos 
adversos são, geralmente, causados mais por falhas no sistema do que por falha 
humana. Importa, também, que o retorno deve ser garantido ao notificador, que 
alimenta o sistema. Finalmente, há que se enfatizar a educação continuada orientada 
para a promoção da segurança do paciente. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Iatrogênia. Segurança do paciente. 
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PRINCÍPAIS FORMAS DE ADESÃO DO MATERIAL RESTAURADOR AO 
SUBSTRATO DENTÁRIO COMO FORMA DE EVITAR INFILTRAÇÕES 
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Introdução: A baixa do pH, decorrente da metabolização de nutrientes pelas 
bactérias do biofilme é o fator responsável pela desmineralização do tecido dentário 
que pode resultar na lesão de cárie. Alguns materiais foram desenvolvidos com o 
objetivo de restabelecer as condições anatômicas e funcionais dos tecidos perdidos 
pela cárie. Dentre as principais propriedades que um material restaurador deve 
apresentar, estão a biocompatibilidade com os tecidos dentários e o reestabelecimento 
da estética. Por isso, na maioria dos casos, o material de escolha para as restaurações 
é a resina composta. A adesão do material restaurador ao substrato dental deve 
contribuir para a proteção do complexo dentina-polpa e minimizar a infiltração 
marginal. A viscosidade das resinas compostas interfere em sua adaptação às paredes 
cavitáras e, consequentemente, na infiltração marginal. Além disso, situações comuns 
às quais as restaurações são expostas, como variações de temperatura e esforços 
mastigatórios, podem causar fraturas do material restaurador, comprometendo a 
longevidade clínica das restaurações. Para evitar esses problemas é importante que a 
dentina e o esmalte tenham a preparação adequada para receber o material 
restaurador, técnicas como o sistema adesivo e o laser, são indicados para tal 
procedimento. Desenvolvimento: Ao longo do tempo, muitas técnicas foram criadas 
com a finalidade de melhorar a adaptação das resinas compostas na cavidade dental, 
com o avanço tecnológico, os adesivos dentinários vem buscando uma maior 
simplificação da técnica e melhor desempenho clínico. Os com primer 
autocondicionantes possuem a capacidade de aderência química através de ligações 
iônicas presente entre a hidroxiapatita da dentina parcialmente desmineralizada com o 
grupo fosfato e carboxila presente nos monômeros funcionais do adesivo, garantido 
uma maior longevidade da interface adesiva em função da menor interferência da 
degradação hidrolítica. Além dos sistemas adesivos, podem ser usados lasers em 
restaurações de resina composta por possuírem maior absorção pela hidroxiapatita e 
pela água atuando na prevenção da recidiva de cárie. Essa prevenção é obtida na 
modificação da estrutura do esmalte tornando-o mais ácido-resistente, com a absorção 
do laser pela hidroxiapatita e sua subseqüente conversão em calor, que causa 
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alterações microestruturais e químicas na nela, ocorrendo o derretimento dela e sua 
re-cristalização o que gera modificações na estrutura como aumento da proporção de 
minerais e redução de carbonato e água que sofrem evaporação. Alguns lasers podem 
ser empregados em dentina na realização do condicionamento ácido a 37%, 
independentemente do sistema adesivo que fora utilizado, o seu uso é totalmente 
favorável ás restaurações em resinas compostas, após a sua atuação, promove uma 
microretenção o que favorece a durabilidade da restauração. Entretanto, o laser 
também pode agir de forma negativa, em alguns casos provoca ranhuras e até fendas 
na superfície dentária, ou seja, nem sempre o emprego dele é de fato uma boa opção, 
isso dependerá da técnica e principalmente do tipo de material empregado na 
restauração. Os materiais dentários possuem propriedades mecânicas, as quais 
compreendem nas respostas desses materiais aos fatores externos como, mastigação e 
oclusão, essas propriedades podem ser reversíveis ou irreversíveis e com isso correm o 
risco de sofrer fratura. Em dentes posteriores, esse índice é extremamente elevado, 
dado que o grupo dos molares é responsável por exercer as forças de mastigação e 
trituração dos alimentos, visto isso, materiais foram desenvolvidos para amenizar esse 
problema, são eles as resinas compostas hibridas e condensáveis essas possuem maior 
quantidade de carga e as suas partículas se adequam devidamente as condições 
mecânicas bucais. Aliados a esses, os cimentos de ionômero de vidro foram 
desenvolvidos com importantes propriedades, principalmente quando se trata de um 
caso de infiltração marginal, eles agem liberando flúor na cavidade, com finalidade 
anti-cariogenica, a sua principal característica é a boa adesão aos tecidos dentários, 
sendo importante ressaltar que o cimento de ionômero de vidro possui propriedade de 
baixo teor de fraturas e agirá liberando flúor na cavidade. Conclusão: Observa-se na 
literatura que é necessário um bom preparo da cavidade para evitar futuras infiltrações 
e recidivas na restauração, para tanto as técnicas que já vinham sendo utilizadas, 
como os sistemas adesivos estão ganhando novas aplicações, e novas técnicas como o 
uso do laser podem se tornar uma realidade pelos benefícios que vem sendo 
apresentados, sempre com intuito de diminuir a sensibilidade da técnica e garantir a 
longevidade da restauração. 

 

Palavras-chave: Adaptação. Laser. Resina composta. 
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Introdução: A revascularização pulpar consiste em um mecanismo clínico para sua 

regeneração associada principalmente a dentes jovens com rizogênese incompleta e 

necrose pulpar. Ao estimular que o sangue penetre no sistema de canais e se organize 

em um coágulo, se induz o desenvolvimento de um novo tecido. Desenvolvimento: 

Essa alternativa de tratamento promove a regeneração de tecidos, propõe o controle 

da infecção ao sistema de canais radiculares com o mínimo de ação dos instrumentos e 

farta irrigação, promovendo o término do desenvolvimento radicular e apical. Dessa 

maneira possibilita o fortalecimento dos dentes e proporciona um meio adequado para 

realização da obturação endodôntica. Além disso, possui um tempo clínico menor, em 

relação à apicificação, já que não necessita de várias sessões clínicas para troca de 

medicação e um custo benefício favorável. Discussão: Essa nova técnica é de grande 

importância científica e apesar de recente esse tratamento vem se tornando uma 

alternativa promissora para dentes permanentes jovens com rizogêneze incompleta, 

ela é menos invasiva quando comparada a técnica tradicional (apicificação), sendo que 

na revascularização pulpar por meio de um estímulo ocorre a invaginação de um novo 

tecido. Conclusão: Apesar dos excelentes resultados, mais pesquisas deverão ser 

desenvolvidas para melhor compreensão do mecanismo de formação do novo tecido.  

 

Palavras-chave: Revascularização pulpar. Rizogênese incompleta. Regeneração.  

 
 

 

                



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

143

SARAMPO: SINTOMAS, TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO 
 

Banner 

Saúde 

 

 

Fernando Flávio da Silva  
bionando2014@gmail.com 

Rafaela Sabino da Silva  
rafaelaieadpe@hotmail.com 
Fabiana Guerra de Alquino  

Mariana Aragão Matos Donato  
maridonato@gmail.com 

 

 

Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral, transmissível, 
extremamente contagiosa e muito comum na infância. A transmissão ocorre de pessoa a 
pessoa, por meio de secreções respiratórias, no período de quatro a seis dias antes do 
aparecimento do exantema até quatro dias após. Nos últimos anos, casos de sarampo têm 
sido reportados em várias partes do mundo e segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a principal forma de transmissão é através da vacinação. Desenvolvimento: Os 
sinais e sintomas do sarampo iniciais são: febre acompanhada de tosse persistente, 
irritação ocular e corrimento do nariz. Após estes sintomas, geralmente há o aparecimento 
de manchas avermelhadas no rosto, que progridem em direção aos pés, com duração 
mínima de três dias. Além disso, pode causar infecção nos ouvidos, pneumonia, ataques, 
lesão cerebral e morte. A transmissão ocorre diretamente, de pessoa a pessoa, geralmente 
por tosse, espirros, fala ou respiração, por isso a facilidade de contágio da doença. Além de 
secreções respiratórias ou da boca, também é possível se contaminar através da dispersão 
de gotículas com partículas virais no ar, que podem perdurar por tempo relativamente 
longo no ambiente, especialmente em locais fechados como escolas e clínicas. A doença é 
transmitida na fase em que a pessoa apresenta febre alta, mal-estar, coriza, irritação 
ocular, tosse e falta de apetite e dura até quatro dias após o aparecimento das manchas 
vermelhas. Na prevenção as crianças devem tomar duas doses da vacina combinada contra 
rubéola, sarampo e caxumba (tríplice viral): a primeira, com um ano de idade; a segunda 
dose, entre quatro e seis anos. Os adolescentes, adultos (homens e mulheres) e, 
principalmente, no contexto atual do risco de importação de casos, os pertencentes ao 
grupo de risco, também devem tomar a vacina tríplice viral ou dupla viral (contra sarampo 
e rubéola). A suscetibilidade ao vírus do sarampo é geral e a única forma de prevenção é a 
vacinação. Apenas os lactentes cujas mães já tiveram sarampo ou foram vacinadas 
possuem, temporariamente, anticorpos transmitidos pela placenta, que conferem 
imunidade geralmente ao longo do primeiro ano de vida (o que pode interferir na resposta 
à vacinação). Com o reforço das estratégias de vacinação, vigilância e demais medidas de 
controle que vêm sendo implementadas em todo o continente americano desde o final dos 
anos 90, o Brasil e os demais países das Américas vêm conseguindo manter suas 
populações livres da doença. Atualmente, há o registro de casos importados que, se não 
forem adequadamente controlados, podem resultar em surtos e epidemias. Os principais 
grupos de risco são as pessoas de seis meses a 39 anos de idade. Dentre os adultos, os 
trabalhadores de portos e aeroportos, hotelaria e profissionais do sexo apresentam maiores 
chances de contrair sarampo, devido à maior exposição a indivíduos de outros países que 
não adotam a mesma política intensiva de controle da doença. Discursão e Conclusão: 
O sarampo é uma doença infecciosa de fácil contágio e é uma das principais causas de 
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morte evitáveis por vacina, tendo em vista que no Brasil a vacina do sarampo está contida 
na tríplice viral (sarampo-caxumba-rubéola). 
 
Palavras-chaves: Sarampo. Sintomas. Prevenção. 
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Introdução: A sífilis congênita é decorrente da disseminação sanguínea do Treponema 
pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu feto durante 
todo o período gestacional. O diagnóstico de sífilis na gestação é realizado nos casos em 
que a gestante apresenta evidências clínicas da doença e/ou sorologia não treponêmica 
reagente com qualquer titulação, sendo essa obtida no pré-natal, parto ou curetagem. O 
resultado da contaminação do feto pode ser o abortamento, óbito fetal e morte neonatal 
ou o nascimento de crianças com sífilis. A doença é universal e os anticorpos produzidos 
em infecções anteriores não são protetores. O tratamento é possível mesmo durante a 
gestação, sendo a penicilina a única terapia com eficácia comprovada com capacidade de 
tratar o feto. Além de ser eficaz e de baixo custo, até o momento não foram documentados 
casos de resistência à droga no Brasil. Deve-se considerar a sífilis no parceiro como 
agravante para a prevalência da doença, e, portanto, há necessidade da inclusão do 
tratamento do parceiro. Desenvolvimento: O trabalho foi desenvolvido por meio de uma 
pesquisa bibliográfica, a partir de material já elaborado constituído de boletins, cadernos e 
manuais. A coleta e a análise dos dados secundários, realizadas por meio de leitura 
exploratória, seletiva e interpretativa. Desde o surgimento da penicilina, a sífilis tornou-se 
uma doença tratável e, consequentemente, prevenível. Apesar deste advento, a sífilis 
adquirida e em gestante ainda representa um grave problema de saúde pública, cujos 
casos apresentam uma tendência de aumento ao longo dos anos. Para a sífilis congênita, 
no estado de Pernambuco, de 2007 a 2016, foi notificado um total de 5.802 casos. Neste 
período, observa-se um aumento de 158,97% no número de notificações. A taxa de 
detecção também se mostra em ascensão desde 2007, com uma média de 4,13 casos a 
cada 1.000 nascidos vivos (NV) no período analisado, chegando a 7,29 casos por 1.000 NV 
em 2016. Em relação ao período gestacional do diagnóstico, cerca de 74,62% das 
gestantes foram diagnosticadas com sífilis no 2º e 3º trimestre. É imprescindível que o 
teste rápido de sífilis e o tratamento sejam sempre ofertados também ao parceiro. Ao 
considerar a(s) parceria(s) sexual (is) dos casos no período, cerca de 25% dos parceiros 
não foram tratados concomitante à gestante e apenas 21% realizaram o tratamento. 
Discussão e conclusões: O tratamento da(s) parceria(s) sexual (is) é de fundamental 
importância para a quebra do ciclo de transmissão da doença, interrompendo a reinfecção 
da gestante. A alta prevalência de sífilis congênita evidencia a necessidade de ações mais 
efetivas para o seu controle. Políticas públicas de saúde devem ser revistas e 
implementadas por parte dos gestores e profissionais de saúde dos municípios e priorizar 
ações para o controle da sífilis, com estratégias de rastreamento, diagnóstico e tratamento 
precoces, diminuindo a morbidade e com melhoria da saúde sexual e reprodutiva dos 
parceiros.  
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Introdução: Os profissionais de enfermagem de modo geral estão submetidos, a 
pesadas rotinas de trabalho que consequentemente, produzem impactos significativos 
na sua saúde mental. Todavia, aqueles que trabalham em Unidade de Terapia 
Intensiva por diversas razões apontadas por estudos bibliográficos, submetem-se a 
pesadas cargas de emoções que terminam por prejudicar sua saúde. Sendo assim, 
escolhemos dentro desta problemática analisar a síndrome de Burnout em profissionais 
de UTI e suas implicações para os pacientes e principalmente nos próprios 
profissionais. Analisaremos ainda, as condições do mercado de trabalho como agentes 
impulsionadores deste problema. Desenvolvimento: É notório que a área de terapia 
intensiva é bastante estressante por se tratar de um setor destinado a pacientes em 
estado crítico ou agudo, que muitas vezes tem suas funções vitais instáveis, e que 
necessitam de tratamento complexo, bastante intenso e adequado, tratamento técnico 
e atenção contínua. Por ser um setor onde há uma assistência ininterrupta aos 
pacientes, há um desgaste no profissional que ali atua. Enfermeiros de Unidade de 
Terapia Intensiva trabalham, em uma situação de bastante estresse, por se tratar de 
um setor bastante hostil, e de tratamento incessante, o profissional acaba ficando com 
sua saúde física e mental comprometida, e a diversos fatores que explicam esse 
desgaste, como por exemplo, a carga excessiva de trabalho, onde o profissional tem 
que trabalhar excessivamente, muitas vezes motivado por uma remuneração salarial 
melhor; fatores como a pressão que o setor de UTI tem por si só, pressão que o 
familiar  do paciente  faz sobre os enfermeiros; a difícil tarefa de saber lhe dar com 
vidas que estão definhando em leitos, perdas constantes, a redução no quadro de 
funcionários que sobrecarrega o profissional, entre outros fatores que fazem com que 
o enfermeiro fique vulnerável  ao desenvolvimento da síndrome de Burnout. O estudo 
tem como objetivo mostrar o quão assíduo é a síndrome de Burnout em enfermeiros 
intensivistas, e mostrar de forma clara usando dados de diversos artigos científicos 
para ratificar esse ponto de vista e mostrar o quão sério é o tema abordado. A 
realização do estudo foi feito através de diversos sites eletrônicos e foram usados 
vários artigos científicos que mostram que a síndrome de Burnout é um problema 
bastante frequente nos profissionais de enfermagem na UTI, e salientar que a 
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síndrome é causada pelo seu ambiente de trabalho e trás diversos malefícios ao 
indivíduo como a: exaustão emocional, a despersonalização e a baixa realização 
profissional, além de ser uma porta que induz a depressão. Conclusão: Diante do 
exposto, percebe-se que os profissionais que trabalham em Unidade de Terapia 
Intensiva, pela complexidade do seu trabalho, estão mais vulneráveis ao risco de 
estresse ocupacional e como resultado ao Burnout. Esse transtorno geralmente leva à 
deterioração do bem-estar físico e emocional. O profissional afetado pela síndrome 
sente-se exausto, frequentemente esta doente, sofre de insônia, úlcera, dores-de-
cabeça, problemas  relacionados  a pressão sanguínea, tensão muscular e fadiga 
crônica. Do ponto de vista organizacional, o profissional em estado de Burnout pode 
apresentar consequências ao processo de trabalho, afetando a qualidade da assistência 
de enfermagem prestada. Sugere-se ampliar o conhecimento sobre a temática, os 
quais podem e devem respaldar estratégias que visem assegurar ao trabalhador 
intensivistas qualidade de vida no trabalho. 

 

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva. Síndrome de Burnout. Enfermagem 
de UTI. 
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Introdução: A saúde mental envolve o bem-estar subjetivo, a auto eficácia percebida, 
a autonomia, a competência e a auto realização do potencial intelectual, emocional e 
profissional, entre outros. A saúde mental também está associada à saúde do 
trabalhador se estar saudável ou não, pode ser determinado pela interação do 
trabalhador, suas estruturas de suporte mental e os elementos do processo de 
trabalho. A Síndrome de Burnout ou “Síndrome do Esgotamento Profissional”, que, na 
CID-10, recebe o código Z73.0.5, é um processo de enfraquecimento decorrente de 
um período prolongado de estresse profissional que ocorre um desajuste mental. É 
uma resposta à tensão crônica no trabalho, gerada a partir do contato direto e 
excessivo com outras pessoas, devido à tensão emocional constante, atenção 
concentrada e grande responsabilidade profissional. O professor é um dos profissionais 
vulneráveis ao desenvolvimento de problemas como estes citados devido ao estresse 
ocupacional que perpassa principalmente por três dimensões: a exaustão emocional e 
física, a despersonalização e ao alto nível de responsabilidade social. Por isso, o 
objetivo deste estudo é identificar a incidência de sinais/sintomas da Síndrome de 
Burnout em professores da saúde em uma instituição privada do Recife. 
Desenvolvimento: Foi aplicado um questionário contendo 11 perguntas para os 
professores das áreas da saúde, de ambos os sexos, da Faculdade Integrada de 
Pernambuco (FACIPE) no mês de setembro de 2018, para identificar os principais 
sinais/sintomas da Síndrome de Burnout, as alternativas de resposta pontuam de 1 a 5 
pontos onde são representados como: Nunca (1), raramente (2), as vezes (3), todo 
tempo (4) e com muita frequência(5), onde o somatório indica o índice de 
desenvolvimento da síndrome. Classificados como: até 11 pontos – sem risco, 12 a 22 
– baixo risco, 23 a 43 – risco moderado e 44 a 55 – alto risco.  Aplicados em 20 
professores da instituição. Foram coletados dados dos profissionais com média de 
idade 37,7 anos, onde 45% é solteiro (a), 70% sem filhos. Apresentaram a carga 
horária com média de 10h diárias de trabalho e 70% com horas de sono acima de 6h, 
considerando as pontuações do resultado do questionário, o valor mínimo atingido foi 
18 e o máximo 44 pontos. Discussão e conclusão: No estudo de GOMES CM, 2016 
foram identificados a presença de estresse e demais variáveis de risco cardiovascular 
de forma expressiva, possivelmente atrelado a sobrecarga de trabalho e hábitos de 
vida diária em professores da área de saúde. Observamos através da média da 
pontuação que 75% apresentaram o risco moderado de desenvolvimento desta 
síndrome. A fisioterapia pode intervir no campo da ergonomia e da atenção básica 
trazendo melhorias nas condições de trabalho, ajuste postural durante o uso dos 
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equipamentos e materiais desses profissionais, integrando atividades relaxantes como 
a prática de esportes, acupuntura, yoga, pilates, massagens e estimulação de 
momentos de lazer. 65% dos professores entrevistados se encontraram satisfeitos na 
profissão mesmo diante do estresse e da fadiga diária. Os autores indicam a 
necessidade da existência de políticas de atenção básica nas instituições de ensino 
superior promovendo melhorias no cuidado dessas pessoas e na provisão de suas 
necessidades. Assim como, ressalta a importância da investigação e elaboração de um 
programa preventivo baseado em exercícios físicos, dietas, manejo de estresse e 
promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Burnout. Saúde mental. Fisioterapia. 
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Introdução: Pacientes com necessidades especiais (PNE) apresentam uma maior 
susceptibilidade a doenças periodontais e cárie dentária devido à sua dificuldade 
psicomotora em executar práticas de higienização oral ou ainda por fatores como a 
condição socioeconômica familiar, ao consumo frequente e regular de alimentos ricos 
em sacarose, ao uso de medicação contínua, ao alto custo do tratamento especializado 
ou a falta de profissionais capacitados para realizar o tratamento adequado nestes 
pacientes. Alguns PNE necessitam de cuidadores para realizar a sua higiene bucal, 
entretanto, muitas vezes estes não têm a orientação apropriada para exercer esta 
função e relatam que os maiores obstáculos estão ligados com o manuseio desses 
indivíduos, já que a grande maioria apresenta limitações motoras, comportamentos 
desagradáveis e falta de interesse. Com base nisso, foram desenvolvidas técnicas 
capazes de tornar mais simples este hábito, proporcionando ao paciente uma boa 
condição de saúde bucal e praticidade para o cuidador. Desenvolvimento: Dentre os 
recursos e técnicas disponíveis para facilitar os cuidados bucais dos PNE, os abridores 
de boca estão entre os mais indicados, sendo estes utilizados quando o paciente possui 
dificuldades para manter a boca aberta ou é pouco colaborador, sendo assim este 
artefato proporciona segurança aos cuidadores, permitindo uma melhor abertura bucal 
e evitando mordidas involuntárias. Ademais, este material tem como vantagem o seu 
baixo custo, podendo ser confeccionado manualmente com materiais de fácil acesso.  
Além dos abridores de boca também está indicado o uso do fio dental, o qual garante 
a higienização das áreas de pontos de contato onde a escova não atinge, 
principalmente entre os dentes e abaixo da linha da gengiva, sendo o seu uso de 
grande importância para evitar problemas como gengivite, periodontite e perda óssea, 
assim como cárie e mau hálito. Nos casos em que não é possível alcançar todos os 
dentes com o fio dental, pode-se usá-lo com o auxílio dos passadores de fio. 
Discussão e conclusões: Dessa forma, faz-se necessário um cuidado redobrado com 
os PNE, visto que os mesmos possuem dificuldades para realizar a higiene oral. É de 
grande importância o cirurgião-dentista deter conhecimentos para auxiliar tanto o 
cuidador quanto ao paciente, visando a melhoria da saúde bucal do paciente. Além 
disso, é importante salientar que o auxílio odontológico nos PNE não visa apenas as 
técnicas odontológicas, mas sim a integração multiprofissional e familiar permitindo 
aos portadores de necessidades especiais sua inclusão na sociedade. Por meio da 
qualificação profissional, os obstáculos presentes em função da limitação físico-mental 
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e social por eles apresentados, são contornadas e apropriadas para o desfecho do 
tratamento odontológico tanto no aspecto preventivo quanto no curativo. 

 
Palavras-chave: Técnicas de higiene oral. Pacientes especiais. Higiene bucal. 
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Paralisia cerebral é uma doença crônica não progressiva que atinge o sistema nervoso 
central, tendo como as principais características distúrbios dos tônus muscular, postura 
e os movimentos involuntários, cabe ao profissional de saúde ajudar essas pessoas a 
promoverem uma melhor interação entre suas limitações e os obstáculos que impedem 
sua participação na sociedade, causados ou agravados pela condição socioeconômica. 
O cirurgião dentista tem o papel fundamental no tratamento da cavidade oral desse 
paciente, o sucesso do tratamento odontológico à pessoa com deficiência implica a 
construção de vínculos positivos entre a equipe de saúde bucal, a simplificação 
tecnológica ou adaptação de equipamentos para proporcionar um atendimento mais 
adequado às necessidades desses pacientes. Sendo assim, a equipe de saúde bucal 
tem a obrigação de oferecer não apenas o tratamento, mas também os meios para sua 
manutenção, como a orientação para uma boa higiene bucal, proporcionada em muitos 
casos, por meio de simples adaptações de instrumentos e procedimentos adequados, 
de acordo com a necessidade de cada paciente. Tecnologia Assistiva (TA) é um termo 
ainda pouco conhecido, utilizado para identificar os recursos e serviços que ajudam a 
proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, Existem 11  
categorias de TA, cada uma com suas características , elas são :auxílios para a vida 
diária , Comunicação Suplementar e alternativa e Comunicação ampliada e alternativa, 
Recursos de acessibilidade ao computador, Sistemas de controle de ambiente, projetos 
arquitetônicos para acessibilidade, Órteses e próteses, adequação postural, auxílios de 
mobilidade: auxílios para cegos ou com visão subnormal, auxílios para deficientes 
auditivos, adaptações em veículos. O paciente com PA apresenta aumento do risco de 
desenvolvimento de cáries e doenças periodontais. Isso ocorre por diversos fatores, 
como falta de controle sobre movimentos involuntários, dificuldade de abertura de 
boca, falta de habilidade motora, diminuição de fluxo salivar, má oclusão, respiração 
oral, entre outros, a higiene bucal deve ser feita de forma eficiente pelo paciente, 
familiares, cuidadores ou equipe de saúde, no caso de pacientes internados. Essas 
adaptações são chamadas de simplificações tecnológicas que melhoram a qualidade do 
atendimento, a redução do tempo da consulta, o conforto do paciente e a estabilização 
de movimentos involuntários, diminuindo os riscos de acidentes, para facilitar a higiene 
bucal em casa podem-se usar os facilitadores de empunhadura, que servem para 
auxiliar a utilização de acessórios e podem ser adaptados em escovas de dente, lápis e 
talheres, essas adaptações podem ser caseiras utilizando pilhas de palhetas, fita crepe, 
bolas de fisioterapia, escovas de limpar unhas, todas com o objetivo de melhorara a 
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empunhadura aumentando o espessamento do cabo. Já na pratica clinica é possível se 
confeccionarem rapidamente dois tipos de abridores de boca, utilizando-se afastadores 
de língua ou sugadores, já para confeccionar dedeiras pode-se utilizar garrafas Pets e 
resina acrílica que é outra forma de manufaturar dedeira. A vantagem dessa técnica é 
maior estabilidade em seu manuseio, e a desvantagem é a possibilidade de fratura da 
estrutura, caso a espessura da dedeira esteja muito fina, entre outros adaptadores que 
podem além de ser confeccionados podem ser comprados. Os pacientes com 
necessidades especiais, na grande maioria dos casos, possuem risco maior de 
desenvolver patologias orais. A ansiedade em relação às incapacidades destes 
pacientes, condicionantes de ordem social, fatores anatômicos e fisiológicos 
particulares, a nível geral e sistêmico, em relação direta com a(s) 
patologia(s)/síndrome(s),  a  par  de  dificuldades  na  sua  abordagem  são  apenas  
alguns  pontos que  explicam  este  fato. Desta forma, exige-se uma monitorização 
oral contínua destes pacientes, planificada e de forma especializada, O cirurgião-
dentista deve estar preparado para o atendimento de pacientes com necessidades  
especiais  por  meio  da  capacitação  técnica  e  cultivo  de  valores humanos,    
minimizando    os    diversos    problemas    que   esses    pacientes   já   estão 
condicionados a enfrentar devido ao seu estado de deficiência; Programas   de   
promoção   de   saúde   bucal   voltados   a   esses   pacientes demonstram  redução  
no  índice  de  placa  bacteriana,  cárie  e  doença  periodontal, demonstrando que  a 
intervenção  precoce,  incluindo  a  educação  e  motivação  dos pacientes  com  
necessidades  especiais  e  de  seus  responsáveis,  é  a  solução  para  a aquisição de 
resultados positivos na manutenção da saúde bucal. 

 

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Dispositivos auxiliares. Adaptadores clínicos 
odontológicos. 
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Introdução: O atendimento humanizado é aquele em que o profissional de saúde 
(considerando toda a equipe de saúde) atende o paciente como uma pessoa com 
necessidades particulares, estabelecendo diálogo a partir do momento da investigação 
sobre a doença, até a prescrição e aplicação do tratamento ou procedimento. A união 
entre a qualidade do tratamento técnico, a qualidade do atendimento e a 
confiabilidade do paciente, também envolve tecnologia. Os avanços tecnológicos na 
área da saúde trouxeram muitos benefícios e rapidez na luta contra as doenças, junto 
da informática e do aparecimento de aparelhos modernos e sofisticados. Essa 
tecnologia moderna, criada pelo homem a serviço do homem, tem contribuído em 
larga escala para a solução de problemas antes insolúveis e que pode reverter em 
melhores condições de vida e saúde para o paciente. Sob o ponto de vista do paciente, 
o atendimento devidamente caracterizado de humanizado, é com atenção às 
necessidades e estar relacionado com a aptidão em tratamentos para doenças de uma 
forma mais rápida, alinhado a isso as tecnologias a enfermagem encontra-se 
atualmente, com um conjunto de tecnologias que podem ser cada vez mais 
desenvolvidas e especializadas por todos aqueles profissionais motivados para uma 
melhoria do cuidado à saúde do ser humano. Desenvolvimento: O principal objetivo 
da tecnologia é aumentar a eficiência da atividade humana nas mais variadas esferas, 
e para isso a tecnologia produz os mais variados objetos para atender às necessidades 
da demanda, ou aperfeiçoa objetos tornando-os mais duráveis e eficientes, ao passo 
que melhora a produção, ao reduzir o tempo ou custo de certo objeto. A enfermagem 
encontra-se atualmente, com um conjunto de tecnologias que podem ser cada vez 
mais desenvolvidas e especializadas por todos aqueles profissionais motivados para 
uma melhoria do cuidado à saúde do ser humano, podendo ajudar a melhorar a 
anamnese durante as consultas e auxiliar os profissionais de saúde a cuidar das 
pessoas com mais empatia e atenção. É importante destacar ainda que o uso da 
tecnologia não deve ser entendido como paradigma de cuidado contrário ao indivíduo, 
e sim que pode ser fator de humanização, até mesmo nos ambientes mais 
tecnologicamente intensos de cuidados. Para determinar o impacto da tecnologia na 
assistência de enfermagem precisa-se compreender que é necessário o equilíbrio entre 
o uso da tecnologia e o papel desempenhado pelo enfermeiro, já que são realidades 
construídas socialmente. Se forem socialmente construídos, o enfermeiro precisa: 
estabelecer novas relações; buscar harmonia entre o cuidado e a tecnologia, 
enxergando o indivíduo além dos equipamentos. Sobre o conhecimento na prática, a 
elaboração e a aplicação de um modelo de cuidado é uma forma de tecnologia, pois é 
uma forma de ação, um modo de fazer o cuidado. E como prova de que é possível 
estabelecer uma relação harmoniosa entre tecnologia e humanização, a inovadora 
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telemedicina pode ser aplicada no setor da saúde: para facilitar a troca de informações 
e análises de resultados dos exames sua especialidade atualmente é na emissão de 
laudos à distância, onde uma plataforma online, os especialistas via internet 
conseguem ter acesso a diversos exames de forma digital. Auxilia toda a equipe de 
saúde no atendimento, tanto para a inclusão de dados novos quanto para consulta de 
exames, tornando o tempo mais útil e com a atenção voltada para o paciente, 
permitindo uma assistência mais humanizada. Discussão e Conclusão:  Diante de 
um cenário de constante crescimento vemos que cada vez mais a tecnologia cresce, na 
área da saúde não é diferente, o que faz com que haja uma reflexão da importância 
que se tem um profissional de saúde diante do processo de cuidado. Independente do 
uso da alta tecnologia cabe ao enfermeiro manter este atendimento humanizado e com 
mais empatia durante o processo. Considerando essas questões e que, da mesma 
forma como aceita-se algumas tecnologias já incorporadas ao nosso cotidiano, sem as 
quais não se sabe como seria continuar sem, tem-se certa apreensão de novas 
tendências, questionando quais as possíveis interferências em nosso padrão de vida e 
de saúde. Por outro lado, a busca de conhecimento sobre novos meios de atendimento 
e uso da telemedicina, torna-se necessário que os enfermeiros façam uma reflexão, 
como antes dito, sobre suas posturas enquanto seres humanos que prestam cuidados 
a outros seres humanos diante a tecnologia. 

 

Palavras-chave: Atendimento humanizado. Tecnologias. Enfermagem. 
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Introdução: O período gestacional requer cuidados especiais pois, a gestante vivencia 

experiências singulares decorrentes de modificações fisiológicas e psicossociais. A 

inter-relação de procedimentos clínicos e educativos voltados à gestante e à puérpera, 

caracteriza a assistência pré-natal, que visa a informar e promover saúde (SHIMIZU; 

LIMA, 2009). A tecnologia de saúde leve é a que trata o paciente pelo acolhimento e a 

leve dura é a junção do acolhimento como saberes científicos e práticos que são as 

mais utilizadas nas unidades básicas de saúde, onde a consulta de pré-natal é ofertada 

pelo Sistema Único de Saúde e irá atuar como promotora de saúde, proporcionando o 

empoderamento das gestantes, agindo o profissional de forma acolhedora e 

responsável, preparando-as para a gravidez e para o parto, além de promover 

autonomia. Desenvolvimento: Foi criado na década de 1990 o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher, no intuito de promover autoconhecimento as 

gestantes e puérperas, pois pesquisas apontaram o despreparo para o parto e falta de 

conhecimento sobre as alterações gestacionais. A partir desse programa, é utilizado 

intervenções de educação em saúde, acolhimento e palestras, gerando assim a criação 

do vínculo e o cuidado direcionado de acordo com as necessidades de cada uma, 

melhorando o tratamento e proporcionando uma melhor promoção de qualidade de 

vida através de um atendimento diferenciado, embasado na escuta, diálogo, confiança 

e vínculo, pondo em prática o acolhimento. As oficinas de educação em saúde são 

tecnologia de empoderamento das gestantes para desenvolver práticas saudáveis de 

vida. O encontro possibilitado pelas rodas de conversa é espaço de reflexão e diálogo, 

que proporciona uma assistência humanizada e qualificada, e corroborando ainda para 

com a autonomia dos sujeitos, favorecendo não só a recuperação, mas também à 

manutenção e à promoção da saúde. Discussão: Variados temas de interesse das 

mulheres podem ser desenvolvidos nessas oportunidades, além de planejamento de 

ações coletivas e de avaliação permanente dessas ações. Salienta-se que Reberte, 

Hoga e Gomes (2012) indicam que reuniões conduzidas de forma participativa, com 
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apoio audiovisual, abordagem clara e acessível às gestantes, além de possibilitar 

aprendizagem, também servem ao propósito da interação de enfermeiros com clientes. 

Conclusão: As tecnologias leves representam as relações de interação e 

subjetividade, possibilitando o acolhimento, vínculo, responsabilização, autonomia e 

gestão como forma de governar o processo de trabalho. Nessa perspectiva, a utilização 

de tecnologias requer a reorganização dos serviços e o desenvolvimento de 

competências profissionais, ferramentas essenciais para construção de novas práticas 

em saúde. Essa reorganização do trabalho deve valorizar o acesso e a definição de 

fluxos, expansão e organização da rede para o cuidado progressivo ao usuário (Jesus 

WLA, Assis MMA, 2010). No caso das gestantes, o acesso à assistência pré-natal deve 

ocorrer precocemente, de forma qualificada, humanizada, sem intervenções 

desnecessárias, garantindo-se continuidade e uso de tecnologias apropriadas. 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Pré-natal. Cuidado. 
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Introdução: O sucesso do tratamento odontológico depende não só da capacidade 
técnica do Cirurgião Dentista, como também da sua capacidade de controlar os fatores 
comportamentais do paciente. Indivíduos que sofrem com transtorno de ansiedade são 
um grande desafio para a Odontologia e manejo, técnicas farmacológicas e não 
farmacológicas são empregadas, dentre as quais a sedação consciente oral. A 
ansiedade é um conjunto de comportamentos característicos de um estado ou traço 
ansioso que pode ser desencadeado pelo medo e que está ligado ao atendimento 
odontológico pregresso. A ansiedade e o medo perante os procedimentos cirúrgicos 
odontológicos podem constituir um obstáculo para a manutenção da saúde bucal, a 
qual se torna inadequada, levando ao acometimento de problemas invasivos, tratados 
em serviços de emergências ou urgências. A administração de ansiolíticos como os 
benzodiazepínicos, como terapêutica coadjuvante, é tida como componente importante 
no controle da ansiedade devido a sua grande eficácia para sedação consciente leve, 
seletividade de efeitos indesejáveis, menor toxicidade e com escassa capacidade de 
produzirem dependência. À via oral é a mais utilizada e indicada devido aos fatores 
reconhecidos de melhor aceitação dos pacientes, é de fácil administração, valor 
econômico reduzido, reações adversas menores e de mais fácil resolutividade. 
Desenvolvimento: Procedimentos realizados no consultório odontológico podem 
trazer ansiedade de maneira geral, ocasionado por experiências prévias de dor e 
sofrimento. Dentre os tipos de transtornos, citam-se à “fobia dentária”, condição 
bastante comum que envolve ansiedade, medo e conduta de fuga, manifestando-se 
com múltiplos sinais e sintomas físicos como: taquicardia, palpitações, tremores, 
sudorese, dentre outros, enquanto os psicológicos apresentam-se como uma 
inquietude, sensação de perigo, opressão, incertezas e insegurança. Os sintomas de 
ansiedade aumentam em seis por cento nas pessoas que apresentam uma 
enfermidade sistêmica não controlada. No manejo da ansiedade e medo opta-se por 
abordagens preventivas, antecedendo medidas não medicamentosas como abordagens 
psicológicas, acupuntura e exercícios respiratórios. Antes de indicar qualquer fármaco, 
é necessário que haja conhecimento prévio da historia médica do paciente, sendo um 
requisito impressindível avaliar o risco categorizado segundo a classificação da 
American Society of Anesthesiology (ASA). Pacientes ASA um e dois são candidatos 
apropriados para sedação no atendimento ambulatorial e pacientes ASA três, deve-se 
ter cautela com relação à sedação. O uso concomitante de outros fármacos pode 
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alterar a escolha da sedação, evitando-se assim principalmente os pacientes que fazem 
uso de substâncias psicoativas ou ingestão de álcool. O mecanismo de ação de todos 
os benzodiazepínicos são os mesmos, diferindo apenas o início e duração da ação 
ansiolítica, no entanto, são os mais utilizados atualmente na Odontologia através das 
vias oral, intramuscular, intravenosa ou intranasal, dentre eles destacam-se: 
Diazepam, Midazolam, Alprazolam e Lorazepam. Conclusão: Com base nos estudos, 
conclui-se que na Odontologia à presença de reações agudas ao estresse no qual se 
observa alterações dos sinais e sintomas como taquicardia, taquipnéia, tontura, 
palidez, palpitação ou tremores, recomenda-se lançar mão de técnicas não 
farmacológicas e farmacológicas de início rápido e seguro. O uso racional de 
benzodiazepínicos é recomendado para redução dos níveis de ansiedade nos 
procedimentos pré-operatórios odontológicos. Fatores como idade do paciente, uso 
concomitante de outras drogas, doenças renais ou hepáticas, náuseas ou dificuldade 
de deglutição deverão ser mais bem avaliados pelos Cirurgiões Dentistas antes de 
prescrever esses ansiolíticos. Com a dose adequada, o paciente não demonstra 
resistência à realização dos procedimentos odontológicos permanecendo conscientes e 
responsivos aos comandos do profissional. Segurança, eficiência ansiolítica, melhor 
efetividade e boa adesão ao tratamento, constituem-se na seleção dos 
benzodiazepínicos por via oral como melhor escolha farmacológica. Dessa forma, os 
benzodiazepínicos por via oral são considerados os fármacos de primeira escolha para 
a sedação medicamentosa em Odontologia, trazendo ao procedimento segurança, 
eficiência ansiolítica, além de observar no paciente uma melhor efetividade dos efeitos 
do férmaco e melhor aceitação ao tratamento odontológico. 

 
Palavras-chave: Ansiedade. Tratamento odontológico. Benzodiazepínicos. 
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UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE SAÚDE PARA ACOMPANHAMENTO E 

MOTIVAÇÃO NO PRÉ-NATAL E AMAMENTAÇÃO 
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Valdemir de Franca Souza 

 

Introdução: Entre os aplicativos (APPs) mais baixados no Brasil, estão os APPs de 
ajuda ou dúvidas sobre educação em saúde. Devido ao comportamento do brasileiro 
frente ao tempo gasto em smartphones, permite-se elaborar propostas que procuram 
integrar comunicação e informação em saúde através APPs, com o uso de um app para 
complementar ou acompanhar o tratamento. A criação desse tipo de aplicativo atende 
à demanda crescente de sistemas que funcionam como assistentes pessoais e tomam 
vantagem da presença constante do smartphone no bolso praticamente a toda hora. 
No universo materno-infantil cabe lembrar que o smartphone tem se tornado 
instrumento para a mãe acionar uma variedade enorme de conteúdo multimídia 
(canções de ninar, dicas de especialistas). Alternativas de APPs em saúde para 
gestantes são um campo que se abriu ultimamente com a incorporação da Mobile 
Health (Saúde Móvel). Desenvolvimento: O estudo tem como objetivo informar APPs 
disponíveis e confiabilidade quanto às informações disponibilizadas. Foram 
selecionados os APPs gratuitos e disponíveis em português, referenciados em artigos, 
desenvolvidos, analisados ou elaborados por um grupo de pesquisa composto por 
médicos, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta  e fonoaudiólogo. Há uma série de 
APPs voltados à educação e saúde disponíveis para baixar, que incluem desde APPs 
que possuem informações científicas baseadas em estudos, até aqueles amadores, que 
não possuem embasamento técnico-científico e o podem deixar os usuários 
desprotegidos, gerando riscos ao tratamento de saúde. Diversas pesquisas para a 
validação da eficácia de medidas terapêuticas e das práticas de promoção à saúde de 
APPs são constantemente realizadas, pois esses estudos ajudam a direcionar o 
aplicativo como alternativa combinada para a adesão ao tratamento convencional de 
indivíduos com algum tipo de doença ou no monitoramento e motivação daqueles que 
buscam bem-estar e qualidade de vida [IRVINE et al. 2015]. A utilização de tecnologias 
pode auxiliar na fase materno-infantil, nas mais diversas etapas como a gestacional, 
amamentação e puericultura, fornecendo comunicação para educação e 
empoderamento dessas mulheres, pois algumas dessas fases como amamentação, 
necessitam de constante incentivo e suporte (MS, 2015). Os APPs foram analisados 
com base nas funções disponíveis para auxílio durante estas fases como 
disponibilidade de informações relacionadas ao aleitamento materno, informações de 
desenvolvimento fetal semanal, auxílio na marcação de tempo de mamada pela mama 
e possibilidade de histórico, interfaces agradáveis que se inspira no conteúdo de 
cartilhas físicas, notificações e agendamento para ajudá-la a lembrar de exames e 
consultas e de levar a cartilha física nessa oportunidade, informações de 
procedimentos que a gestante deve realizar. Além disso, conta com uma seção de 
informações e registro de sintomas, que auxiliam a mulher a entender e lidar com seus 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

161

sintomas mais comuns durante esta fase. Estas funções variam entre os app, o que 
foram testados e indicados estão o Meu Pré-Natal (UFMG), Canguru (SEED/MG), 
Prenatal Digital (PUC-Rio/regulamentado ANS), Pró-Mamá (SMS/RS), Amamentação, 
Amamentação Bebê, Diário da Amamentação, Gerenciar seu Peito, Hora de Mamar. 
Conclusões e Discussões: Os aplicativos de saúde possuem funções que podem 
auxiliar no monitoramento da amamentação, acompanhamento pré-natal, obter 
informações importantes e sanar dúvidas comuns sobre o tema. Porém é importante 
salientar que o app não foi criado para substituir a consulta profissional-paciente, mas 
sim como uma ferramenta complementar de transmissão de informação para a 
educação em saúde. Trata-se da perspectiva de criar a responsabilidade e 
conhecimento de momentos das fases da gestação e amamentação com ferramentas 
educacionais móveis. Muitos profissionais já estão apresentando prescrições eletrônicas 
aos seus pacientes quando sugerem o uso de um aplicativo para complementar o 
tratamento, mas antes de indicar aplicativos para auxílio de controle a saúde, é 
importante lembrar que a premissa da relação entre o profissional e o paciente não 
deve ser eliminada, pois os APPs, se usados de modo isolado do acompanhamento 
profissional, não trazem benefício algum. É preciso também observar as referências 
que os aplicativos trazem, se são baseados em estudos ou desenvolvidos por 
instituições confiáveis. 

 

Palavras-chaves: Aplicativos de saúde. Amamentação. Pré-natal. 
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Introdução: Mesmo com tantos avanços na área da saúde, principalmente no campo 
odontológico, a cárie ainda tem grande efeito na saúde da população. Diante disso, 
buscam-se sempre métodos de máxima preservação dentária e mínima intervenção. 
Os preparos cavitários habituais feitos com os instrumentos rotatórios apesar de 
possuir vantagens e serem mais conhecidos, ocasionam desconforto ao paciente por 
gerarem calor, pressão, ruídos e vibração. Por este motivo, são criados meios menos 
invasivos para remoção da cárie. Neles o profissional pode fazer uso de instrumentos e 
agentes químicos como ultrassom juntamente com pontas diamantadas, laser érbio e 
géis como papacárie, carisolv e caridex, para remoção da estrutura infectada tornando 
o processo mais confortável e menos traumático para o paciente. Desenvolvimento: 
A instrumentação ultrassônica, que atua através de pontas diamantadas do tipo cvd 
(Chemical Vapor Deposition), é composta por um substrato de molibdênio, sua parte 
ativa é envolvida por uma pedra única de diamante artificial. Elas proporcionam um 
maior silêncio, menos vibração e calor, removendo apenas as lesões, não deixam 
resíduos metálicos e possuem boa refrigeração. Porém, o profissional precisa de 
treinamento prático, e as pontas ultrassônicas possuem custo elevado. Além disso, são 
contraindicadas para restaurações extensas e para remoção de tecido cariado 
amolecido. O método de abrasão a ar que bombeia partículas de óxido de alumínio em 
alta velocidade na superfície dentária também se mostra bastante eficaz, ele tem como 
principal vantagem à redução da necessidade de anestesia e tem poucos efeitos sobre 
a mucosa e o tecido gengival. Esse método é recomendado para lesões de cárie em 
esmalte e dentina, aberturas de sulcos e fissuras oclusais para colocação de selante e 
também para restaurações de metaloceramicos. O que dificulta seu uso é a ausência 
de sensibilidade tátil do operador e a visibilidade afetada pelo aerosol das partículas, o 
que não o torna o equipamento de primeira escolha. Já o laser érbio: ítrio- alumínio 
(YAG), também é outro equipamento que pode ser usado para remoção de tecido 
cariado, ele é bastante eficaz na ablação e produz poucos efeitos térmicos colaterais, 
reduz a dor e o uso de anestesias. O laser em baixa dosimetria tem a função de 
remover o tecido infectado, já em alta dosimetria ele pode acabar removendo tecidos 
como dentina, o esmalte, cimento ou compósitos com efeitos térmicos mínimos (polpas 
e outros), por essas razões ele é indicado em casos de preparo de cavidades por 
remoção tecidual conservadora e ablação conservadora de tecidos duros. Suas 
principais desvantagens são o cheiro desagradável de tecido queimado, o impacto dos 
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pulsos sobre o dente e a dispersão de partículas. Outro método bastante eficaz são as 
soluções químicas, como géis que amolecem o tecido infectado facilitando sua 
remoção, os mais famosos são caridex, carisov e papacarie, que atuam na remoção da 
dentina cariada com o apoio de instrumentos manuais, eles têm o poder de dissolver 
as fibras infectadas, mas impedem que a dentina sadia seja dissolvida auxiliando na 
sua delicada remoção e dispensando o uso da caneta de alta rotação. Estão indicados 
para cáries radiculares, coronárias com livre acesso às lesões, em casos de pacientes 
especiais e odontopedoatria.  

Palavras-chave: Dentística ultraconsevadora. Preservação do elemento dentário. 
Remoção de cárie dentária. 
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Introdução: As ações de educação em saúde realizadas na Unidade Básica de Saúde 
são consideradas elementos essenciais para um saber coletivo, sendo dada a 
autonomia ao indivíduo para que o mesmo cuide de si, da família e da sociedade. 
Sendo necessário uma análise dos fatores sociais, políticos, históricos e articular com o 
contexto familiar, no meio ambiente e na sociedade na qual se insere e constitui um 
dos princípios da integralidade do cuidado. A inserção do enfermeiro da rede básica de 
saúde frente às ações de educação em saúde tem a contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população, exercendo o papel de educador. A atenção básica é 
considerada um local privilegiado para o desenvolvimento de práticas educativas, pois 
em todos os momentos existe contato entre usuário e profissional da enfermagem. 
Desenvolvimento: Vaginose bacteriana (VB) refere-se a uma infecção vaginal que 
acomete o trato genital feminino inferior, comumente observada em mulheres de idade 
reprodutiva e caracteriza por acentuada redução na microbiota vaginal normal e 
crescimento exacerbado de bactérias, como a Gardnerella Vaginalis. Essa bactéria vive 
na microbiota vaginal, podendo causar vaginose, devido algum desiquilíbrio na 
microbiota vaginal por fatores externos ou internos. Além disso, ainda não existe uma 
causa específica para o surgimento da infecção por Gardnerella vaginalis, no entanto, 
fatores como ter vários parceiros sexuais, fazer lavagens vaginais internas frequentes 
ou fazer uso de cigarro, parecem estar relacionados a um aumento do risco de ter a 
vaginose. Mas também, os sintomas mais comuns da vaginose incluem corrimento 
amarelado, cheiro fétido, coceira ou sensação de queimação na vagina e dor durante o 
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contato íntimo. Então, a equipe enfermagem na Unidade Básica de Saúde (UBS), deve 
analisar os determinantes sociais e interligar com a promoção de saúde, para que haja 
um a prevenção eficaz, evitando a vaginose por Gardnerella Vaginalis. Discussão e 

Conclusão: Evidenciou-se através dos artigos, que há a necessidade da enfermagem 
na promoção de saúde para saúde genital feminina em relação a vaginose por 
Gardnerella Vaginalis, através da educação em saúde popular para com a população. 
Sendo essa educação desenvolvida na unidade básica de saúde, devido ao local que 
desenvolve relação do usuário e profissional. 

Palavras-chave: Vaginose. Educação. Enfermagem. 
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Introdução: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) desenvolve ações 

coletivas centradas no desenvolvimento humano e na promoção da saúde, capazes de 

produzir saúde para além do marco individualista, assistencialista e medicalizante. Os 

núcleos visam fortalecer e desenvolver ações junto às equipes de Saúde da Família e é 

composto por equipe multiprofissional, incluindo o profissional Fisioterapeuta. As 

práticas fisioterapêuticas podem ser desenvolvidas em todos os âmbitos da atenção à 

saúde, porém, sua função é pouco divulgada, subutilizada e muitos ainda não sabem 

as atribuições e a forma de atuação do fisioterapeuta neste serviço. Portanto, esse 

estudo teve como objetivo analisar a visão dos alunos de fisioterapia de uma faculdade 

privada do Recife sobre a atuação do fisioterapeuta no NASF. Desenvolvimento e 

Discussão: Foi elaborado um estudo transversal, envolvendo 26 alunos, de ambos os 

sexos, do curso de Fisioterapia da Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE), 

entre o 3º e 8° período, no mês de setembro de 2018. Foram aplicados questionários 

elaborados pelas pesquisadoras contendo 10 perguntas de múltipla escolha sobre o 

papel do Fisioterapeuta no NASF na unidade Caxangá, da faculdade FACIPE. A idade 

média dos estudantes pesquisados foi de 26,4 anos (variando de 19 a 47), 81% eram 

do sexo feminino, 61% estavam cursando o 6ª período de fisioterapia, 34% cursavam 

o 4a período de fisioterapia, por isso somente um aluno ainda não havia cursado a 

disciplina de Saúde Pública, sendo assim teoricamente todos os demais alunos 

deveriam apresentar conhecimento sobre o assunto, e especificamente sobre a 

atuação do fisioterapeuta no NASF. Quando questionados sobre em qual nível de 

atenção o Fisioterapeuta atua, 26% responderam “Não Sei”. Em relação ao objetivo do 
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desenvolvimento de ações do Fisioterapeuta no NASF, 50% responderam 

corretamente, os demais apresentaram desconhecimento ou marcaram apenas um dos 

objetivos, quando a resposta correta seria manutenção da saúde, prevenção e 

reabilitação. Sobre os profissionais que compõe o NASF, 11% responderam 

desconhecimento, 92% responderam corretamente. Mostrando que os voluntários 

possuem conhecimento sobre a equipe que compõe, mas não possuem sobre a função 

do Fisioterapeuta NASF.  Indo de acordo com o estudo de SOUZA et al., 2013, onde foi 

possível observar que há a necessidade de maior presença do Fisioterapeuta no âmbito 

do NASF necessitando discutir as políticas publicas existentes ampliando conhecimento 

entre os profissionais e usuários sobre suas atribuições o que permitira uma discussão 

na sua formação e das ferramentas utilizadas para que sejam contemplados com 

cuidado integral e resolutivo. Dos entrevistados, 23% marcaram apenas uma das 

atribuições do Fisioterapeuta, entendendo que o Fisioterapeuta deve atuar apenas no 

planejamento de tratamentos, e não marcaram a opção de executar políticas de saúde. 

Mostrando ainda a prevalência da cultura baseada no cuidado biomédico, pautado pela 

cultura do tratamento da doença, e não na prevenção e promoção. 26% conhecem 

alguém que se beneficiou pelo NASF e 19% já esteve ou procurou o NASF. Com base 

nos dados verificamos que ainda existe uma falta de conhecimento sobre as 

atribuições e atuação do Fisioterapeuta, sobre a sua importância no núcleo de apoio à 

saúde da família. Conclusão: Conclui-se que os estudantes de fisioterapia avaliados 

possuem conhecimento sobre a composição da equipe do NASF, mas não possuem 

conhecimento sobre as atribuições desse profissional. Portanto, com os resultados 

obtidos pôde-se mostrar a comunidade cientifica a importância de se caracterizar, se 

estudar e se divulgar o papel do Fisioterapeuta no NASF, além de, ressaltar a 

importância de que as ações não devem ser pautadas (limitadas) apenas no modelo 

biomédico, mas também na prevenção e promoção da saúde na atenção básica.  

Palavras-chave: Prevenção. Fisioterapia. Atenção primária à saúde. 
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Introdução: O produto é algo que está na última etapa do processo de elaboração, 
portanto encontra-se pronto para ser ofertado ou comercializado, podendo este ser um 
bem ou um serviço. A principal característica do serviço é a sua natureza intangível, 
composto por um conjunto de atividades ou uma única que ocorre entre prestador e 
consumidor (usuário). A questão da boa qualidade se encontra no fato de que se o 
produto ou o serviço forem mal formulados e oferecidos, ao consumidor, receptor dos 
mesmos, obter-se-á um tipo de experiência não muito agradável. Independentemente 
de serem boas ou más, sempre vai existir um tipo de experiência, assim ela será o 
principal resquício de uma consulta médica ou viagem turística. Desenvolvimento: É 
importante que haja uma equipe empenhada em manter ou elevar a qualidade dos 
produtos ofertados (bens e serviços) para que tal seja percebida pelo consumidor final, 
reforça a importância de ter uma equipe qualificada e empenhada em alcançar altos 
níveis de qualidade. A preocupação com a qualidade do serviço oferecido é uma 
condição determinante para a sobrevivência das empresas, pois o Cenário atual é cada 
vez mais competitivo e livre, o que obriga os prestadores de serviço a investir cada vez 
mais em ferramentas de gestão responsáveis pela qualidade evitando assim perdas 
significativas e proporcionando aumento nos lucros. Conclusão: Conclui-se que há 
uma dificuldade em manter a qualidade na prestação de serviços uma vez que o 
consumo ocorre no mesmo momento em que o serviço é produzido torna-se mais 
difícil o controle da qualidade, diferente de um bem físico que pode ter sua qualidade 
controlada durante o processo de criação. É importante destacar que a qualidade do 
serviço não está em apenas um ponto, mas em vários. 
 
Palavras-chave: Qualidade. Elaboração. Gestão. 
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RESUMO: O Centro de Reabilitação e Valorização da Criança (CERVAC) tem como 
objetivo a criação de caminhos possíveis e necessários para o desenvolvimento integral 
de pessoas com deficiências, oferecendo serviços de reabilitação e prevenção. A 
instituição tem projetos que envolvem: aulas de música, horta comunitária, 
reaproveitamento de materiais recicláveis, elaboração de artesanatos, aulas de 
alfabetização, atividades psicomotoras, entre outros. O nosso projeto tem como 
objetivos planejar e desenvolver campanhas de divulgação institucionais em mídias 
sociais, tendo como principal prioridade a conscientização de pessoas, especialmente, 
futuros e atuais administradores, para se engajar em projetos sociais, beneficiando a 
comunidade e agregando valor social à sua imagem. Desenvolvimento: Segundo André 
Freitas (2001, p. 49), aborda o conceito de projeto social, como sendo uma questão 
que devemos encarar não só com a vontade de que dê certo, mas também, possuir 
competência técnica para propor, conduzir, e avaliar intervenções no campo social, 
sendo necessário o auxílio de instituições, consultorias externas e cooperação da 
sociedade. O CERVAC atende pessoas com deficiências e o enfoque da instituição é 
oferecer o auxílio necessário para o desenvolvimento dos mesmos, beneficiando 
diretamente o Centro de Reabilitação e Valorização da Criança. As famílias e a 
comunidade são estimuladas a participar do processo de reabilitação e inclusão social. 
O CERVAC possui em sua missão servir ao pleno desenvolvimento das pessoas com 
deficiência, participando da efetivação e construção de políticas públicas, que lhes 
garantam melhor qualidade de vida e inclusão social, em sintonia com as famílias, 
comunidades e o mundo. Discussão e Resultados: Hoje, a entidade é de grande 
importância, atuando na Comunidade do Morro da Conceição. Nesse sentindo, 
propomos a criação de um projeto de divulgação, alinhado com o objetivo da 
instituição, causando um grande impacto de mobilização de outros bairros adjacentes e 
promovendo o espaço com o intuito de aumentar o número de doações e assistências, 
visando à melhoria do atendimento e dos serviços prestados.  
 
Palavras-chave: Conscientização. Divulgação. Reabilitação. 
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Introdução: O Cangaço foi um fenômeno do banditismo brasileiro ocorrido no 
nordeste do Brasil em que grupo de homens nômades armados vagavam pela caatinga 
nordestina em busca de justiça, vingança e alimento, em constante conflito com a 
polícia dos estados em que se encontravam, causando pânico e desordem entre 
camponeses e habitantes de pequenas e médias cidades. Seus feitos contribuíram para 
que os personagens do cangaço passassem a protagonizar hábitos de vida, lendas do 
sertão, canções e cordéis populares, apesar de sua violência. A maioria dos estudos 
produzidos sobre o cangaço versa sobre os embates ocorridos entre forças policiais 
que combatiam os cangaceiros ou com sertanejos. Porém, cabe ressaltar o fenômeno 
do cangaço tem sua importância reconhecida para o nordeste brasileiro não apenas 
devido às proporções de violência que o movimento tomou ao longo de décadas, mas, 
sobretudo, pelas contribuições deixadas para a cultura no campo da culinária, da 
estética, da indumentária, da literatura, do cinema, da iconografia, das artes, 
artesanato, da dança e da música. Desenvolvimento: A adesão ao Cangaço tinha um 
preço alto. Era preciso saber que se viveria, a partir daquele momento, uma vida de 
guerra e de morte eminente. A recompensa para essa vida era recuperar a autoestima 
e o orgulho através de uma identidade própria. Assim, ser cangaceiro, muitas vezes, 
não representava somente um ato de rebeldia contra o modelo dominante. Uma das 
marcas deixadas pelo cangaço foi a forte influência nas formas de representação 
cultural. O movimento do cangaço tem uma presença marcante em diversos 
segmentos da cultura popular do Nordeste brasileiro. As influências podem ser 
facilmente percebidas, merecendo destaque a literatura pela vasta produção sobre o 
assunto. Elas também aparecem com bastante solidez no teatro, na música, na dança, 
nos grupos de bacamarteiros, no xaxado, na culinária, no artesanato, no cinema, 
enfim, numa série de manifestações culturais que retratam o cotidiano popular 
nordestino. O artesanato regional e a culinária local, o paladar do sertão, representam 
um forte repositório dos elementos figurativos e representativos do cangaço. Outro 
importante repositório são as feiras livres, que vendem a céu aberto vários utensílios 
típicos da época e que remonta ao período do banditismo social e a ação dos 
cangaceiros nos sertões como os típicos chapéus e sandálias em couro, armas brancas 
como punhais, facas e facões, lamparinas, esteiras, chapéus de couro, enfim, uma 
série de elementos utilizados no dia-a-dia por Lampião e seu bando. No campo da 
música os grupos de cangaceiros caminhavam perfumados, cantando canções do 
sertão, promoviam bailes e manifestavam, orgulhosos de sua cultura sertaneja, 
ostentando a riqueza que pediam ou tomavam de opressores e oprimidos. Na secura 
da vida nordestina, o Cangaceiro era uma figura grandiosa, exótica, quase alienígena. 
A expressão cultural cunhada em punhais, chapéus, trajes, pinturas, revistas, jornais, 
sambas, canções populares, cordéis, cinema e literatura cunharam uma identidade 
para o nordeste brasileiro. Enquanto a voz oficial condenava o Cangaço, a cultura 
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popular sertaneja ilustrava seus feitos. As histórias dos cangaceiros em suas 
expressões culturais são contadas em forma de música, versos de feira e na literatura 
do cordel. Os cangaceiros exibiam em suas roupas de couro uma infinidade de tecidos 
coloridos lustrosos, andavam cheios de brilhos de ouro e prata, lenço de seda no 
pescoço, bornal adornado com flores bordadas, bandoleira cuidadosamente coberta 
com moedas e metais preciosos. Conclusão: Não é possível reduzir o cangaço a um 
simples fenômeno de banditismo social. O Cangaço foi um movimento que sobretudo 
deixou um legado muito importante para a expressão da referência visual e cultural 
nordestina. Sempre que vemos qualquer arte com referência na Região Nordeste nos 
deparamos com o chapéu de couro marrom, típico dos cangaceiros. Desta forma, 
chama-se a atenção para um outro olhar  sobre o universo cultural, que tem origem no 
povo sertanejo, mas atinge proporções grandiosas sob o fenômeno do Cangaço. O 
fenômeno do cangaço revela, sobretudo, uma cultura rica, colorida, espetaculosa. 
Nesse aspecto merece destaque o Xaxado, dança inventada pelos cangaceiros, 
incorporada tanto como um tipo de “ritual” como uma diversão, sendo dançado 
inclusive sem a música, apenas na batida das armas no chão e arrastado das sandálias 
de couro na terra batida. Lampião é hoje o maior autor biografado do Brasil. São maias 
de 1000 livros publicados sobre o cangaço. O bando de Lampião consagrou uma 
“imagem” de referência que influenciaram e influenciam direta ou indiretamente a 
cultura local e, consequentemente, as gerações futuras. Lampião e Maria Bonita 
morreram há 80 anos e sua memória continua muito viva. Não há como negar que os 
cangaceiros não foram bandidos comuns, pois enquanto a miséria descoloria o Sertão, 
eles andavam orgulhosos, adornados com cores vibrantes e símbolos de proteção. 
 
Palavras-chave: Cangaço. Cultura. Nordeste. 
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Introdução: A vida dos escravos era marcada pelo sofrimento e humilhação. 
Escravidão persistiu ao longo de praticamente todo o período imperial. Mesmo com o 
fim do tráfico internacional, com as campanhas e leis abolicionistas, como as revoltas e 
rebeliões escravas, Brasil foi uma das últimas nações no mundo contemporâneo a 
abolir essa mancha social praticada contra cidadãos de origem ou descendência negra. 
O fim oficial da escravidão entre nós, entretanto, não representou a inserção desses 
homens, mulheres, crianças e idosos no mundo do trabalho. Eles tiveram de competir 
com os imigrantes europeus, que vieram para o Brasil com o objetivo de substituir a 
mão de obra escrava nas lavouras e outras atividades pelo trabalho assalariado. 
Também não foram assegurados aos negros libertos direitos sociais básicos como a 
saúde e a educação. Este lamentável tratamento proporcionou o aumento da dor e do 
sofrimento por parte de uma considerável parcela da população. Não é sem razão que 
a luta por políticas sociais reparatórias faz parte da agenda de debates e reivindicações 
dos movimentos sociais contemporâneos. O objetivo desta pesquisa é discutir a 
relação entre a escravidão e a resistência dos negros com um novo modelo de 
escravidão, a tecnológica. Desenvolvimento: A escravidão foi a solução encontrada 
pelos portugueses para resolver o problema da mão de obra nas lavouras de cana-de- 
açúcar, na mineração, nos trabalhos domésticos, entre outras. Durante o Império, a 
escravidão continuou auferindo lucros nos cultivos de café, cana-de-açúcar e outras 
atividades econômicas. Os diferentes povos africanos trazidos na condição de escravos 
e seus descentes nascidos em território brasileiro não aceitaram sem resistência a 
escravidão. Eles desenvolveram inúmeras estratégias e experiências para preservar sua 
cultura, viver seu cotidiano e lutar por sua liberdade. Essas estratégias iam desde 
preservação de suas tradições culturais, desobediência, fugas, revoltas,  práticas de 
violência cotidiana e de negociações para obtenção da carta de alforria. Em relação à 
tradição cultural desses povos e de seus descendentes é importante ressaltar que, 
mesmo submetidos a uma condição humana degradante, eles preservaram a grande 
diversidade cultural de seus antepassados, ainda que através do sincretismo cultural e 
religioso. Ao longo do século XIX, no período imperial, o tráfico negreiro persistia, 
apesar de sua proibição desde 1831. O seu fim definitivo, oficializado em 1850 
contabilizava, segundo os especialistas, aproximadamente “1,4 milhão de cativos no 
Império, ou seja, cerca de 40% de todos os africanos desembarcados como escravos 
em três séculos da história do Brasil” (MARQUESE, 2006, pp. 121-122). As razões para 
o aumento do fluxo de escravos no período estavam relacionadas ao crescimento e 
expansão da lavoura cafeeira. A importação de escravos para atividade cafeeira e das 
demais regiões do país só fora encerrada em razão da proibição estabelecida pelos 
setores antiescravistas ingleses. Décadas depois, a aprovação de algumas leis 
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abolicionistas indicaria a opção política do Império de fazer uma lenta e graduada 
transição do trabalho escravo para o trabalho livre assalariado. A Lei do Ventre Livre 
foi a primeira dessas leis de cunho abolicionistas. Aprovada em 18 de setembro de 
1871, esse dispositivo estabelecia que os filhos de escravos nascidos a partir da data 
de aprovação da lei, após atingirem os 21 anos de idade seriam considerados homens 
livres, com a opção de ficarem com seus senhores até a maioridade ou serem 
entregues ao governo. Ao decorrer dos anos varias leis surgiram como a lei Eusébio de 
Queirós 1850, Ventre Livre 1871, Sexagenários 1885 e a lei Áurea conhecida com a lei 
que abolia a escravidão no Brasil.  Discussão e Resultados: Apesar da assinatura da 
Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, documento que oficializou o fim da escravidão no 
Brasil, não foram assegurados a essas pessoas a inclusão social e o direito à cidadania. 
Dessa forma, eram constantes revoltas, fugas e práticas de violências cotidianas 
exercidas pelos escravos como forma de resistência e luta por sua liberdade. O Brasil 
foi uma das últimas nações a abolir a escravidão contra cidadãos de origem ou 
descendência negra. O fim oficial da escravidão não inseriu tampouco lhes assegurou 
direitos sociais básicos como trabalho, saúde, educação e moradia. A resistência 
escrava com vistas à preservação de suas tradições culturais e religiosas se manteve, 
além de promoverem muitas fugas e revoltas. Eles fundaram comunidades formadas 
por escravos fugidos, chamadas de quilombos, sendo o dos Palmares, na Serra da 
Barriga, província de Alagoas, o mais famoso, tendo Zumbi como seu principal 
representante. Atualmente, a luta por políticas sociais reparatórias faz parte da agenda 
de debates e reivindicações dos movimentos sociais contemporâneos e do poder 
público. Ressalta-se que, século XXI, o termo escravidão, ainda presente na sociedade, 
apresenta-se representando o sentido tradicional, mas, também, a dependência das 
tecnologias e jornadas de trabalho abusivas. 
 
Palavras-chave: Escravidão. Violência. Resistência. 
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Introdução: Segundo Boog (2008 p. 39) A efetivação de uma alimentação saudável 
pressupõe cuidado com a alimentação e este é um aspecto que implica em se adotar 
novos modos de organização do conhecimento científico para que eles possam ser 
colocados a serviço das pessoas, numa atitude de ajuda, zelo, atenção e compreensão. 
O Objetivo deste trabalho é criar um leque de produtos saudáveis no markerting-mix 
da empresa Delícias D’Ouro, a qual vem direcionando seus esforços para o segmento 
de alimentação saudável, onde seus clientes estão mais preocupados com alimentos 
benéficos à saúde. Desta forma a Delícias D’Ouro a fim de atender esta demanda de 
clientes que estão preocupados com seus hábitos alimentares, vem com a proposta de 
inovação no segmento de alimentação considerado comida rápida. 
Desenvolvimento: Segundo LOUREIRO (1994) Conhecimentos sobre alimentação 
saudável, associados ao desenvolvimento da capacidade crítica, parecem ser um bom 
preditor de escolhas saudáveis. Promover a inserção de hábitos alimentares que traga 
benefícios a saúde, foi um grande desafio para a empresa, nesta visão ela acredita que 
o alimento preventivo contribuem para promoção da saúde de seus clientes. Estamos 
familiarizados com a ideia de que o consumo de alimentos vai além do mero 
provimento de nutrientes e energia necessários para a vida. A alimentação e a comida 
desempenham um papel fundamental na vida social. Muitas das nossas refeições são 
tomadas com outras pessoas, ou pelo menos na presença de outros, e nesta atmosfera 
social que envolve a alimentação existe uma dinâmica poderosa entre o contexto social 
e o consumo de alimentos (Vartanian, Herman, & Polivy, 2006). Discussão e 
Resultados: Foi elaborado um novo portfólio de produtos com insumos funcionais, 
visando a sustentabilidade, preocupação com a saúde, bem-estar, qualidade de vida. 
Onde seu processo engloba a interação da cadeia alimentar e as necessidades da 
sociedade. A empresa se preocupa com sua função social, onde relaciona toda sua 
produção com insumos de produtores locais e mão-de-obra da comunidade, 
demonstrando a sua preocupação com sustentabilidade da região. 
 
Palavras-chave: Alimentação Funcional. Hábito Saudável. Equilíbrio Nutricional.   
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Introdução: O presente trabalho se propõe a fazer uma discussão sobre as 
representações de entidades familiares plurais presentes nas series de TV 
estadunidense “The Fosters” e do serviço de streaming Netflix “De repente irmãs”, que 
trazem à tona da discussão acerca da pluralidade da formação das entidades 
familiares. A família pode ser considerada a mais antiga forma de sociedade 
estabelecida entre pessoas, seu conceito e formação sofreu e vem sofrendo diversas 
alterações ao longo séculos, devido aos processos de transformação pelo qual a 
sociedade perpassa com o decorrer dos anos. No Brasil, a atual Constituição Federal de 
1988, por exemplo, institui a família e sua proteção, mas não se refere de forma 
específica as famílias extraordinárias, fazendo com que a falta de previsão legal seja 
uma ameaça ao reconhecimento e legitimidade de famílias plurais. Estas famílias 
plurais são aquelas que não se enquadram no conceito mais antigo, e derivado do 
cristianismo, sendo ele aquele onde a entidade familiar é composta por homem e 
mulher – unidos pelo matrimônio – e filhos, sendo assim a Família Matrimonial, ou 
seja, toda a formação foge desse estereótipo consequentemente tende a ser 
marginalizada pela sociedade. Desenvolvimento: O surgimento de estados laicos, a 
possibilidade de dissolução do matrimônio a partir do divórcio, e a evolução da ideia de 
moral estabelecida pela sociedade são alguns dos fatores que contribuem para que a 
instituição familiar sofra alterações, mostrando a sociedade outras possibilidades de 
formação familiar. Estas novas formações familiares podem ser a família criada a partir 
da união estável; família monoparental; família aparental; união homoafetiva; união 
poliafetiva; famílias mosaicos ou pluriparentais e ainda outras diversas formas de 
estruturas familiares que não possuem denominação. É importante esclarecer que o 
Brasil é constituído baseado nos pilares da Dignidade da Pessoa Humana, Cidadania e 
do Pluralismo (Art. 1º, II, III, IV, CF/88), sendo objetivo fundamental da República 
Federativa “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (Art. 3º, IV, CF/88), e ainda 
prevendo no art. 226 da CF/88 que “A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado”. ”Sendo possível compreender que não cabe ao estado delimitar 
quais as entidades familiares que devem ou não ser reconhecidas, cabendo a ele 
protegê-las”. Discussão e Conclusões: A série de TV “The Fosters” conta a história 
de duas mulheres que estabelecem uma união homoafetiva e juntas compõem uma 
família formada por cinco crianças, uma delas proveniente do primeiro casamento de 
uma das personagens, duas legalmente adotadas e duas que permanecem no lar sob 
sua tutela de forma temporária. Já a série “De repente irmãs” narra a trajetória de três 
mulheres que são irmãs biológicas, uma vez que suas genitoras foram inseminadas 
pelo mesmo doador, mas não possuem nenhum vínculo sócio-afetivo, mas o 
estabelecem por meio da convivência. Esses tipos de narrativa remetem ao fato de que 
o conceito da família não deve estar conectado a paradigmas legais, uma vez que pode 
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se manifestar das formas mais plurais e complexas possíveis, derivando diretamente 
da vontade humana, e devendo ser amparada e não segregada pela legislação. 

Palavras-chave: Famílias plurais. Dignidade da pessoa humana. Direitos humanos. 
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Introdução: O presente estudo objetiva apresentar aspectos importantes da obra de 
Delmiro Augusto da Cruz Gouveia (1863-1917), comerciante e industrial brasileiro, 
personagem de grande projeção no Brasil nas décadas finais do século XIX e iniciais do 
Século XX. Pretende-se apresentar aspectos da contribuição empreendedora desse 
importante industrial brasileiro. Delmiro Gouveia foi um dos precursores da 
industrialização no Nordeste brasileiro, exemplo de empreendedor inovador, consciente 
do seu papel social. Delmiro Gouveia ascendeu socialmente por esforços próprios, 
tornando-se um polêmico magnata que criou e administrou empreendimentos 
arrojados. O conjunto da obra esse brasileiro ilustre hoje se constitui em um 
verdadeiro legado, carente de conservação e de valorização patrimonial e cultural. 
Desenvolvimento: As grandes mudanças econômicas, políticas e sociais surgidas na 
Europa nas décadas finais do século XIX e iniciais do século XX influenciavam de 
maneira decisiva a vida dos pernambucanos. Foi nesse ambiente que Delmiro Gouveia 
montou estabelecimentos comerciais para venda ou produção de mercadoria e ou 
voltados para a promoção de divertimentos públicos, para o recreio, o descanso e para 
o convívio em grupo. Dentre seus notáveis feitos, construiu e inaugurou em 1888 a 
Sociedade Anônima Derby Club de Pernambuco, também conhecido como Hipódromo 
do Derby, um dos melhores hipódromos do Recife. Delmiro Gouveia adquiriu em 1899 
a Usina Beltrão (Usina Tacaruna), de refino e embalagem de açúcar. A Usina Tacaruna, 
hoje Fábrica Tacaruna, foi a primeira e mais moderna refinaria de álcool e açúcar da 
América do Sul e a primeira construção em concreto armado do Brasil. Em 7 de 
setembro de 1899, Delmiro inaugurou o Mercado Coelho Cintra (Mercado do Derby). O 
Mercado do Derby era um centro comercial e de diversões, considerado o primeiro 
Shopping Center da América Latina. O Derby estendia o consumo às horas livres, às 
noites e aos dias feriados. Ficava no local onde funcionara o Hipódromo do Derby, 
onde está localizado atualmente o quartel da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, 
na Praça do Derby na cidade do Recife-PE. O Complexo do Mercado do Derby contava 
com um dos melhores hotéis da América Latina, o Hotel do Derby, que ficava 
localizado onde fica hoje o Memorial de Medicina de Pernambuco, Bairro do Derby, 
Recife-PE. Os visitantes que desembarcavam no Porto de Recife eram transportados 
pelo leito do Rio Capibaribe até o Hotel do Derby. Era considerado moderno em todos 
os sentidos e prestava serviços dentro de um padrão internacional de qualidade. Em 
26 de janeiro de 1913 Delmiro instalou a primeira usina hidroelétrica do Nordeste na 
queda d’água do Angiquinho (Cachoeira de Paulo Afonso / Rio São Francisco). Delmiro 
modificou a paisagem do sertão alagoano. Ele edificou uma vila operária modelo, a Vila 
Operária da Fábrica de Linhas Estrela. As residências eram servidas de luz elétrica, 
água corrente e esgotos. Havia oito escolas, sendo duas profissionais. Foram abertas 
cinco estradas de rodagem. As terras em redor, beneficiadas pela irrigação, produziam 
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algodão, mandioca, feijão, milho e arroz. A região de Pedra, na confluência de quatro 
estados, servida por ferrovia e banhada pelo Rio São Francisco, funcionava como 
corredor para todo o comércio do sertão.  Conclusão: Delmiro enfrentou ódios 
acirrados, de natureza agreste e hostil, em que eram necessárias, robustez, coragem e 
audácia para subsistir, sem jamais fraquejar e só assim venceu. Delmiro Gouveia virou 
mito ao ser assassinado misteriosamente no ano de 1917, tornando-se mártir da 
indústria nacional brasileira por ter sido morto enfrentando o poder de políticos, de 
coronéis e de empresas internacionais. O distrito de Pedra foi denominado “Delmiro 
Gouveia” pelo Decreto estadual nº 2.909, de 30 de dezembro de 1943 em 
reconhecimento aos feitos proporcionados pelo empreendedor Delmiro Gouveia. Uma 
justa homenagem ao visionário que ali residiu no início do século XX. Rememorar a 
visão empreendedora de Delmiro Gouveia e as novas perspectivas por ele abertas para 
o sertão nordestino é contribuir para a preservação e a valorização de bens imateriais 
da região, disponibilizando aos indivíduos um importante instrumento de conhecimento 
da história da industrialização do Nordeste, valorização do patrimônio cultural e natural 
e com muita probabilidade, ênfase no turismo industrial. Delmiro Gouveia foi 
assassinado, mas suas realizações e sua história exitosa ainda ilumina o Sertão. O 
UNIT-PE associa-se às celebrações pela proximidade da passagem dos 100 anos da 
morte do empreendedor Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, pelo simbolismo que elas 
encerram, valorizando a cultura e as potencialidades econômicas e sociais passadas, 
presentes e futuras da Região Nordeste do Brasil. 
 
Palavras-chave: Delmiro Gouveia. Desenvolvimento. Nordeste. 
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Introdução: A partir de 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, a liberdade 
política reagiu aos regimes totalitários-fascismo, nazismo entre outras experiências 
políticas – colocaram um fim no período da ditadura do Estado Novo no Brasil. No ano 
de 1946 ganhou uma nova constituição Responsável pela reintrodução da democracia 
no contexto Político brasileiro. De fato as novas leis constituintes acabaram com o 
autoritarismo do estado novo e Desenvolveram a sabedoria política ao Voto popular. 
Entretanto, após vários anos em que Getúlio Vargas se colocou à frente do governo, o 
cenário político Brasileiro se mostrou tomado por tendências carentes de uma 
orientação política mais bem Articulada. Enquanto isso, o Brasil, sob o comando da 
ditadura de Getúlio Vargas, apoiou as forças militares que venceram o conflito no 
cenário político internacional, atendendo às mobilizações de estudantes, trabalhadores 
e militantes políticos para que o país declarasse guerra ao nazi-fascismo. O 
desenvolvimentismo atingia apenas algumas parcelas da população e desenhava uma 
concentração de riqueza que não poderia ser mantida pelas ações conciliadoras do 
populismo. O objetivo desta pesquisa é relacionar o desenvolvimentismo, o populismo 
e a crise política. Desenvolvimento: O populismo é uma política de massas, um 
fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores na sociedade complexa 
moderna e teve sua representação no governo de João Goulart, iniciando quando 
Getúlio Vargas implementou os direitos da classe trabalhadora. Do populismo nasceu a 
consciência de classe dos trabalhadores. O aprendizado político do pós-guerra 
condenava e denunciava os riscos do não compartilhamento do poder político, isto é, a 
concentração de poder favoreceu regimes racistas, belicistas e intolerantes, mas 
recomendava a democracia como uma forma de compartilhar o poder e evitar os riscos 
de eventuais ditaduras. Ele renuncia e convoca eleições gerais para o país. Como chefe 
de uma revolução formada pelas oligarquias dissidentes, percebe que os conflitos 
interoligárquicos e intraroligárquicos, mesmo após a Revolução de 1930, impediam a 
modernização do Estado, decretando um golpe, instalando o Estado Novo, que lhe 
confere poderes quase absolutos, inclusive para intervir nos estados e nos municípios, 
através das intendências. Vargas administra o país por oito anos (1937-1945), 
renunciou ao cargo, elegeu seu sucessor – o general Eurico Gaspar Dutra (1946 -
1951), elegeu-se senador e deputado por diversos estados da federação e retorna ao 
poder em 1951, eleito democraticamente. Após a fase revolucionária e o período em 
que foi ditador, Getúlio Vargas é um líder democrático e popular, instalando o Estado 
Novo, para fortalecer a administração do governo federal em oposição aos estados 
comandados pelos interesses oligárquicos, controlando-os, sem se contrapor a elas, 
pois ele fazia parte delas. Vargas inicia a partir de 1937 uma política que busca 
conciliar os interesses do capital e do trabalho. Isso possibilitou que ele começasse a 
cultivar as atenções dos trabalhadores urbanos, eleitorado que mais tarde lhe daria 
sustentação política. A estratégia de Vargas buscou estimular a industrialização e a 
urbanização das cidades brasileiras, formando um novo perfil social para o país que 
começa a inverter a relação cidade-campo, ou seja, a população urbana em poucas 
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décadas seria mais numerosa que a do setor rural. Essa estratégia garantiu a Vargas 
ser eleito pelo voto para o mandato que se iniciou em 1951 e terminou em 1954 com o 
seu suicídio, pressionado por interesses políticos internacionais e de seus 
oposicionistas. Sua morte foi um grande fato político e uma grande vitória sobre seus 
adversários e os interesses do capital internacional. O Brasil encerrou a ditadura do 
Estado Novo e assistia ao fortalecimento da sociedade civil que despontava através de 
partidos políticos, movimentos sociais e, dentre esses, sindicatos, ligas camponesas e o 
movimento estudantil. Os debates sobre reformas mobilizaram estudantes, operários, 
camponeses, partidos políticos, Igreja Católica e diversas lideranças econômicas e 
políticas sobre questões como as reformas agrária, tributária, universitária, entre 
outras. Discussão e Resultados: A queda de Vargas (1945) estabeleceu uma nova 
ordem política na constituição de 1946, restabelecendo princípios das constituições de 
1891 e 1934, adaptando-se às conquistas sociais, jurídicas e econômicas que ocorriam 
no Brasil e no mundo. Foram reintroduzidos o mandato de segurança e a ação popular, 
suspensos pelo Estado Novo; Foi restaurado o cargo de vice-presidente da república, 
reservado ao Senado Federal pela carta constitucional de 1937; Retornou-se ao 
bicameralismo, ou seja, o Congresso Nacional formado pelo legislativo da Câmara dos 
deputados e do Senado Federal; Concedeu-se autonomia aos Estados e Municípios; 
Consolidou as normas de proteção ao trabalho/trabalhador urbano; Consolidação das 
Leis Trabalhistas – CLT criada em 1943, mas ratificada pela nova constituição; Os Três 
Poderes voltaram a ter autonomia e independência, suspensas pelo Estado Novo; A 
União teve o direito de intervir no domínio econômico, mediante lei especial, para 
proteger o interesse público. O governo, de 1956 a 1961 de Juscelino Kubitschek foi 
marcado pelos investimentos do capital internacional, permitindo a instalação e o 
desenvolvimento da indústria automobilística, construção de rodovias federais e a 
cidade de Brasília como nova sede política do país, entre outras. Contudo, aumentou o 
endividamento do país e não controlou a inflação, deixando uma difícil realidade 
econômica e política.  
 
Palavras-chave: Desenvolvimentismo. Populismo. Crise Política.  
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Introdução: As conquistas dos movimentos sociais da atualidade, em contraponto 
com as conquistas dos movimentos sociais de 1964, estão atreladas a vontade do 
parlamento, ou seja, para que um movimento social logre êxito naquilo que traz a 
pauta do congresso, ele precisa estar de acordo com os interesses do congresso, o que 
leva ao seguinte questionamento: Num país democrático, em que a participação 
popular se faz necessária, o congresso só legitima os movimentos que estão de acordo 
com seus interesses, é a vontade do povo ou do parlamento que tem prevalecido? A 
intenção da pesquisa é comparar a força dos movimentos sociais em 1964 e na 
atualidade, e entender se a democracia tem realmente sido exercida no Brasil, 
tomando como base a legitimação das pautas levantadas pelas manifestações 
populares por parte do congresso nacional. Para a realização das pesquisas, deverão 
ser feitas pesquisas bibliográficas relacionadas aos movimentos sociais durante o 
governo de João Goulart, e os movimentos sociais na atualidade. Comparando as 
conquistas dos movimentos nas respectivas épocas a serem estudadas. 
Desenvolvimento: O governo João Goulart foi marcado por uma polarização dos 
movimentos sociais e como estratégia para a manutenção do seu governo, ele adotou 
medidas que agradassem ambos os polos. Junto com a direita, ele adotou medidas 
como a de oferecer cargos ministeriais a figuras respeitadas pelo empresariado 
brasileiro e de investidores estrangeiros. Já no que se refere à manutenção do poder 
para com a esquerda, as classes populares, ele optou por dar andamento e força às 
reformas reivindicadas por eles. Inevitavelmente, por sua origem política, Jango 
acabou por se aproximar mais da esquerda, tendo os movimentos sociais populares do 
seu lado na luta pela aprovação de seus projetos perante o legislativo. Um bom 
exemplo disto é a recusa do congresso com relação à criação do 13º salário, e os 
protestos dos movimentos sindicais que levaram os parlamentares a aprovarem a 
criação deste benefício. A participação popular da classe trabalhadora ganhou muita 
força durante este período, o que não agradou os conservadores e militares. O curto 
período que João governou foi marcado por uma polarização entre as classes que 
acarretou manifestações de ambos os polos, de um lado estavam às elites rurais, os 
conservadores católicos e o empresariado, que, como meio de resposta ao comício 
ocorrido na central do Brasil, organizaram a "Marcha da Família com Deus e pela 
Liberdade", manifesto que é considerado até hoje o ápice da oposição ao governo de 
Goulart. Paralelos a todos estes acontecimentos, ocorria uma movimentação dentro 
das Forças Armadas, que influenciadas pela polarização citada anteriormente, acabou 
ocasionando um rompimento hierárquico derivado de revoltas advindas dos setores 
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subalternos. Este fato acabou por enfraquecer o apoio militar que Jango ainda tinha, 
fazendo com que os militares que ainda o apoiavam se afastassem. Com um discurso 
de busca pela defesa da democracia, os militares, fundamentados pelo apoio da classe 
média, do empresariado, das elites agrárias, dos banqueiros e até mesmo da igreja, 
tomam o poder em 31 de março em 1964. Entretanto, para pesquisadores como 
Florestan Fernandes, este movimento na verdade caracterizou uma quebra da 
evolução de uma democracia restrita, que não permitia a participação popular para 
uma democracia de participação ampliada, em que o povo, através de plebiscitos, 
manifestações e protestos, durante o governo de Goulart, exerceu grande influencia 
das decisões do governo. Quase 55 anos depois, o Brasil se vê em outro momento de 
polarização política e de pesadas manifestações sociais. Com o fim da ditadura muitos 
movimentos sociais se restabeleceram. Um bom exemplo disto são os movimentos 
sindicais, que ainda em tempo ditatorial, passaram da clandestinidade, para atuar em 
papel importantíssimo na luta esquerdista contra a ditadura militar. Na atualidade, os 
sindicatos exercem papel indispensável na luta, organização e representação dos 
interesses da classe trabalhadora, entretanto, mesmo que ainda ocorra grande 
movimentação por parte deles na busca pela proteção de direitos daqueles que são 
representados por eles, a força política que eles tinham durante o governo de Goulart 
e durante a luta esquerdista pelo fim da ditadura era muito maior. São diversas 
manifestações organizadas por centrais sindicais e outros movimentos sociais de 
esquerda no cenário político brasileiro atual, e dentre as motivações para tais 
manifestos, estão à luta contra a corrupção, como pauta comum a todos, e com 
destaque mais recente, as reformas trabalhistas e previdenciária proposta pelo atual 
governo do presidente Michel Temer. Com os protestos, houve até um recuo do 
governo com relação a determinadas questões, a exemplo da idade para aposentadoria 
de trabalhadores rurais, entretanto, os movimentos buscam o fim destas pautas 
perante o congresso, e mesmo que já tenham organizado uma greve geral em âmbito 
nacional, eles não têm exercido tanta influência nas decisões que estão sendo tomadas 
pelos parlamentares. Por outro lado, existem as manifestações encabeçadas por 
grupos de direita, estes manifestantes foram às ruas no ano de 2016 pedindo pelo 
impeachment da presidente Dilma Rousseff, e obtiveram êxito em seu pedido. 
Entretanto, esta vitória obtida por eles só foi possível pelo fato de o congresso estar de 
acordo com as ideias pleiteadas por eles, o que fez com que suas manifestações 
fossem legitimadas e abraçadas pelo congresso que votou favorável ao impeachment 
como atendimento ao pedido da população. Conclusão: Com o desenvolvimento da 
pesquisa, foi possível observar que há uma diferença na força política dos movimentos 
sociais nestas respectivas épocas que estão sendo estudadas, deixando o 
questionamento se a democracia realmente tem sido exercida no país. 

Palavras-chave: Movimentos sociais. 1964. Estudo comparativo. 

 

 

 

 

 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

184

A FÁBRICA DA PEDRA: MODELO DE DESENVOLVIMENTO PARA O 
SEMIÁRIDO NORDESTINO 

 

Evandro Duarte de Sá 
 evandro_sa@facipe.edu.br 

Lucas Cintra Lidório 
 lucasclidorio@gmail.com 

Daniella Henrique de Moura 
 daniellamourahenrique@gmail.com 

Caio Henrique Rodrigues Brito Ferreira 
 ccaio001@hotmail.com 

 
 

Introdução: Em meados de 1912, o empreendedor Delmiro Gouveia fundou a 
Companhia Agro Fabril Mercantil, a conhecida Fábrica da Pedra, para produção de 
linhas de costura no sertão alagoano. O interesse estava voltado para o funcionamento 
de máquinas industriais na localidade da Vila da Pedra. Em 1913, começou a funcionar 
a usina hidrelétrica denominada Angiquinho para fornecimento de energia elétrica para 
o vilarejo da Pedra. Foi a primeira usina hidrelétrica do Nordeste. Em seguida Delmiro 
importou máquinas elétricas para produção de linha de costura da Suécia e inicia as 
atividades da nova fábrica em 05 de junho de 1914, atraindo para a região muitos 
moradores que promoveram o desenvolvimento da localidade. Desenvolvimento: 
Após o incêndio, ateado por razões políticas no Mercado do Derby, Delmiro concluiu 
que sua vida corria perigo no Recife e transferiu-se, em 1903, para a vila da Pedra em 
Alagoas, uma povoação perdida no coração do sertão nordestino. Planejando construir 
ali uma fábrica de linhas de costura - que até então eram importadas da Inglaterra, as 
conhecidas Linhas Corrente, que monopolizavam o mercado brasileiro. Delmiro 
Gouveia parte para o próximo passo, a exploração do potencial energético da 
Cachoeira de Paulo Afonso. Foram dois anos de trabalho intenso e em 1913, é 
inaugurada a primeira Usina Hidrelétrica do Nordeste. No dia 5 de junho, sua fábrica 
inicia a produção de fios e linhas Estrela. Em pouco tempo exportava para o Peru e 
Chile. Foram abertas estradas, construída uma vila operária, escolas e seus 
funcionários recebiam vários benefícios. A Fábrica de Linhas Estrela era um modelo 
para a época. Proporcionou grande geração de empregos, instalando até a primeira 
vila operária do Sertão. Além da energia elétrica, a vila dispunha ainda de água 
encanada, telégrafo, telefone, tipografia, capela, cinema, lavanderias, fábrica de gelo, 
grandes armazéns de depósitos e escola para crianças e adultos. Em 1914 iniciou as 
atividades da nova fábrica sob a razão social Companhia Agro Fabril Mercantil, 
produzindo as linhas com nome comercial "Estrela" para o Brasil, e "Barrilejo" para o 
resto da América Latina. Com preços muito abaixo das "Linhas Corrente", produzidas 
na Inglaterra pela Machine Cotton, que até então monopolizava o mercado de linhas 
de costura em toda a América Latina, logo dominou o mercado brasileiro, e amplas 
fatias do mercado latino-americano. Grande foi o progresso e enorme a prosperidade 
da vila graças ao arrojado empreendimento, que concorria com poderosos grupos 
multinacionais. O poderio econômico de Delmiro estava ameaçado pela Machine 
Cottons, poderosa fábrica inglesa. Operando no mesmo ramo da Fábrica Estrela, a 
fábrica propôs a Delmiro a compra de suas instalações. Estava ameaçado também 
pelos "coronéis" que exploravam as terras sem benefícios para a coletividade. No dia 
10 de outubro de 1917, Delmiro Gouveia foi assassinado com três tiros. Após o 
assassinato de Delmiro Gouveia, os herdeiros não conseguiram manter a empresa por 
muito tempo. Enfim, em 1929, sem perspectivas de viabilidade, a fábrica e todos os 
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acessórios foram vendidos à empresa britânica Machine Cottons, que imediatamente 
mandou fechar e desmantelar a fábrica para eliminar a concorrência. Conclusão: O 
empreendimento implantado no sertão das Alagoas por Delmiro Gouveia na Vila da 
Pedra foi de grande importância para o desenvolvimento econômico da região. Foi 
através da Fábrica da Pedra que muitas pessoas foram empregadas, que a cidade 
cresceu, que o comércio local evoluiu através das estradas de rodagens, da linha 
férrea implantada e d airrigação. A educação e a saúde foram melhoradas. Na vila 
operária da Fábrica da Pedra os habitantes não pagavam pela água e pela luz 
consumidas, não podiam portar armas, nem consumir bebidas alcoólicas. Quem 
jogasse lixo nas ruas recebia uma multa, para conscientizar-se do seu erro e preservar 
a limpeza pública. As casas dos moradores tinham um alpendre largo na frente, ao 
estilo das construções italianas, e possuíam quatro cômodos.  A partir de 1912 iniciou 
a construção da fábrica de linhas e da Vila Operária da Pedra, com mais de 200 casas 
de alvenaria.  
 
Palavras-chave: Fábrica da Pedra. Delmiro Gouveia. Sertão. 
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Introdução: A ditadura brasileira foi marcada por uma grande perseguição política, 
grandes demissões, punições, cassação, suspenção dos direitos políticos, 
desaparecimento e assassinato de pessoas. Esta época vai do período de 1964 a 1985 
com o governo de Joao Goulart que ficou conhecido como JANGO. A partir de 31 de 
março de 1964 os Militares passaram a governar o País, neste período o regime de 
governo ficou conhecido como ditadura, pois não havia democracia para escolher o 
representante do País. Com a ocupação dos militares foi criada o Ato institucional, 
extinguindo as eleições diretas, e os indicados para governar o país eram escolhidos 
pelos militares. Este fato teve grandes repercussões na Ciência do Brasil e deixou 
profundas marcas na sociedade, sobretudo no que se refere aos Direitos Humanos. O 
objetivo desta pesquisa é discutir as implicações da Ditadura na Ciência e nos Direitos 
Humanos. Desenvolvimento: A Ditadura vivida no Brasil teve início com o golpe 
militar em 31 de março de 1964. O golpe de 1964 foi realizado com a união de 
grandes empresários, latifundiários, e por empresas estrangeiras instaladas no país, 
juntamente com os militares, que eram contra o governo de João Goulart, o Jango. A 
igreja, por sua vez, contribuiu por disseminar medo na população, chamando-a as ruas 
para grandes manifestações. Os militares deram um golpe contra a liberdade 
democrática. Assim que os militares tomaram o poder foi instalado o Ato institucional 
Nº1, com onze artigos, proibindo as eleições diretas e deixando a cargo do congresso 
escolher o presidente (NETTO, 2010). As forças armadas passaram a controlar as 
indicações presidenciais, e sempre indicando um candidato militar para concorrer ao 
cargo, conforme artigo segundo do AI-1 e repreendendo quaisquer manifestações 
contrárias. A liberdade de expressão quase não existia e os membros de sindicatos, 
grêmios estudantis e qualquer outra forma de organização que defendessem os 
direitos da sociedade foram cassados, torturados e até assassinados pelo governo. 
Apesar de ter havido um crescimento econômico no período ditatorial, a liberdade de 
expressão foi cerceada, provocando muitos reflexos na ciência e conflitos na sociedade 
brasileira. Discussão e Resultados: O Brasil viveu momentos difíceis no período de 
ditadura, por falta de liberdade de expressão e perseguição política, causando a tortura 
e a morte de muitas pessoas que lutavam pela Democracia. Os legados da ditadura 
foram ausência de políticas públicas e sociais, censura, torturas, concentração de 
renda e da riqueza, atos institucionais, forte processo inflacionário, crise da dívida 
externa que desestruturou profundamente a economia e a ciência brasileiras, 
desestruturação essa, que sentimos e vivemos seus resquícios até os dias atuais, entre 
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outros. Nesse contexto, é de extrema importância a inserção do Assistente Social na 
intermediação nas relações das instituições sociais e o cidadão frente aos interesses da 
organização e a garantia dos Direitos Humanos. 

Palavras-chave: Ditadura. Ciência. Direitos Humanos. 
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Introdução: Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu em Serra Talhada - PE 
em 4 de junho de 1898 e foi assassinado pela Polícia Militar do estado de Alagoas no 
município de Poço Redondo - SE em 28 de julho de 1938. Virgulino Ferreira ganhou o 
apelido de Lampião devido a capacidade de disparar consecutivamente sua arma, 
iluminando a noite. Ele foi um cangaceiro brasileiro que atuou no sertão de sete 
estados do Nordeste do Brasil, exceto nos estados do Piauí e do Maranhão, ficando 
conhecido como Rei do Cangaço por ter sido o mais longevo e mais bem-sucedido líder 
cangaceiro da história. O Cangaço foi um fenômeno do banditismo brasileiro ocorrido 
no nordeste do Brasil em que grupo de homens nômades armados vagavam pela 
caatinga nordestina em busca de justiça, vingança e alimento, em constante conflito 
com a polícia dos estados em que se encontravam, causando pânico e desordem entre 
camponeses e habitantes de pequenas e médias cidades. O nome cangaço deriva de 
Canga, peça de madeira que fica apoiada no pescoço (cangote) de animais para 
tracionar carroças ou engrenagens. O cangaceiro não possuía residência fixa, tendo 
que transportar todos os seus pertences em bornais que ficavam pendurados no 
“cangote”, dando origem assim ao nome cangaço. O período do cangaço em que 
houve a atuação de Lampião é conhecido como Cangaço Lampiônico. Nesse período 
lampião cometeu crimes, mas também atuou como justiceiro em defesa dos menos 
favorecidos.  Desenvolvimento: O cangaço em sua forma de “banditismo” foi um dos 
últimos movimentos do Brasil de luta armada e de classe pobre que dominou por um 
longo período de tempo o Nordeste brasileiro, o que fez de Lampião um dos maiores 
líderes da história dos movimentos armados independentes do Brasil. Os cangaceiros 
aterrorizaram e exploraram tanto pessoas pobres quanto ricas, porém, o espírito de 
liberdade e independência demonstradas pelos integrantes desses grupos ao 
infringirem as normas da sociedade, iludiam e fascinavam habitantes do Sertão 
Nordestino. Alguns cangaceiros utilizavam do instrumento de justiça social para 
justificar seus crimes o que caracterizava o chamado “escudo ético”. Por outro lado, a 
polícia da época tinha a sua parcela violenta e corrupta. Foram os cangaceiros que 
introduziram o sequestro em larga escala no Brasil, pois faziam reféns em troca de 
dinheiro para financiar novos crimes. Caso não recebessem o resgate, quase sempre 
torturavam e matavam as vítimas, a tiro ou a punhaladas. A extorsão era outra fonte 
de renda. Os cangaceiros corrompiam coronéis, oficiais militares e autoridades civis, de 
quem recebiam armas e munição, às vezes com arsenal bélico mais moderno e com 
maior poder de fogo que aquele utilizado pelas tropas que os combatiam. No sertão 
nordestino, consolidou-se uma forma de relação entre os grandes proprietários e seus 
vaqueiros. A base desta relação era a fidelidade dos vaqueiros aos fazendeiros. O 
vaqueiro se disponibilizava a defender, de armas na mão, os interesses do patrão. 
Como as rivalidades políticas eram grandes, havia muitos conflitos entre as poderosas 
famílias da época. Essas famílias se cercavam de jagunços com o intuito de se 
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defender, formando assim verdadeiros exércitos. Porém, chegou o momento em que 
começaram a surgir os primeiros bandos armados, livres do controle dos fazendeiros, 
dando origem a bandos nômades, dentre eles os dos cangaceiros. O movimento do 
cangaço de certa forma opôs ao coronelismo, prática de cunho político-social, própria 
do meio rural e das pequenas cidades do interior, que coexistiu com o período do 
Cangaço Lampiônico. O coronelismo configurava uma forma de mandonismo em que 
uma elite, encarnada emblematicamente pelo proprietário rural e pelo latifúndio, 
controla os meios de produção, detinham o poder econômico, social e político local. Os 
cangaceiros conseguiram dominar o sertão durante muito tempo, pois eram protegidos 
de alguns coronéis, além de políticos e comerciantes que se utilizavam dos cangaceiros 
para cobrança de dívidas, entre outros serviços "sujos". Os coronéis não tinham poder 
suficiente para impedir a ação dos cangaceiros. Um dos cangaceiros, denominado 
Lampião, tornou-se personagem do imaginário popular nacional, pois hora era 
caracterizado como uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos e ajudava e 
protegia alguns pobres, tido por muitos como uma figura pré-revolucionária, que 
questionava e subvertia a ordem social de sua época e região. Conclusão: Dentre as 
façanhas relatadas por testemunhas ou por historiadores há fatos que caracterizam 
Lampião como bandido ou como herói. Era tido como justiceiro e honrado por uns e 
como cangaceiro perverso e bandido por outros. Por parte das autoridades, Lampião 
simbolizava a brutalidade, o mal, uma doença que precisava ser cortada. Para uma 
parte da população do sertão, ele encarnou valores como a bravura, o heroísmo e o 
senso da palavra e da honra. Os cangaceiros, "bandidos sociais", tinham apoio de 
parte da população sertaneja mais pobre, principalmente aquela explorada pela polícia, 
pelos coronéis e seus jagunços. Os cangaceiros praticavam atos de caridade para a 
população mais pobre, defendendo-a de injustiças ou protegendo-a da polícia corrupta 
e dos coronéis.  Compravam bens dos mais pobres por preços mais altos ou 
promoviam "bailes" para a população. Como contrapartida a população fornecia abrigo 
e informações que ajudavam os cangaceiros a escaparem das forças policiais. Para 
entender melhor o fenômeno do cangaço é preciso reportar-se a estrutura social, 
econômica e politica do sertão nordestino à época do cangaço. Apesar de sua 
violência, Lampião tornou-se, para muitos, uma espécie de mártir dos sertanejos 
oprimidos. Assim, seria bandido ou herói? no ano em que se registra os 80 anos do 
assassinato de Lampião pode-se concluir que Lampião foi um pouco de tudo, hora se 
comportava como herói, hora agia como bandido, impiedoso e sanguinário.  
 
Palavras-chave: Lampião. Herói. Bandido. 
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Introdução: O tema apresentado terá como um objetivo geral analisar todas as 
peculiaridades e desafios enfrentados pelos indígenas ao decorrer dos anos, desde, 
especificamente, a história e síntese de sua legislação indigenista, como também a 
violência ao direito indígena, a persistência ao preconceito identitário e a questão da 
territorialidade, que apesar de se passarem séculos e mais séculos, continua sendo um 
transtorno para cada um que sofre com a questão da demarcação. É, também, de 
grande e extrema importância para o desenvolvimento de uma sociedade que se 
discuta temas deixados à margem da sociedade, onde geralmente dizem respeito à 
grupos minoritários, que durando muito tempo foram esquecidos e tiveram seus 
direitos usurpados por conta de preconceitos e de uma falsa inferioridade que lhes foi 
dada. Além disso, é válido ressaltar ainda a relevância desse assunto para o meio 
jurídico, pois durante muito tempo a legislação indigenista apresentava uma 
perspectiva assimilacionista, ou seja, acreditava-se no contexto de que era uma cultura 
periférica que logo menos seria assimilada à cultura dominante, sendo enxergada 
como uma linhagem em transição ou em extinção, e, nos dias atuais, já se vê que 
existe uma legislação (apesar de ainda enfraquecida) que começa a proteger essa 
cultura, tornando-a independente e forte como qualquer outra. Desenvolvimento: 
Analisa-se, por tanto, que a legislação mais importante e mais conhecida, também é, 
infelizmente, a menos acessada pela sociedade em geral: O Estatuto do Índio. Poucos 
têm interesse, mas esse Estatuto, que está em vigor desde 1973, possui 68 artigos 
onde são abordados temas como os direitos civis e políticos (da assistência ou tutela, 
do registro civil e das condições de trabalho), os territórios indígenas (terras ocupadas, 
reservadas, de domínio indígena e a defesa dessas terras), dos bens e rendas do 
patrimônio indígena, da educação, cultura e saúde e das normas penais (dos crimes 
contra os índios).  Já em 1988 chegou a Constituição Federal Brasileira, trazendo 
sorrateiramente, em seu VII título, oito capítulos onde apenas um deles é sobre os 
índios, este capítulo, por tanto, concentra-se tanto no direito à diferença quanto no 
direito à terra. Porém, apesar de existir esses direitos, é notável uma grande violência 
à eles, por exemplo: de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Democracia e 
Estatística) de 1991 para 2010, o número de indígenas no Brasil que residem em áreas 
urbanas passou de 71.026 mil para 315.118 mil, esse grande aumento é consequência 
do descuido e da não-proteção por parte da União às terras tradicionalmente 
indígenas, que, por sua vez, estão sendo cada vez mais tomadas por grandes 
indústrias e pelo próprio Estado, ocasionando a expulsão dos nativos de suas terras e 
como resultado tem-se a falta de suas atividades produtivas e da garantia natural de 
subsistência. Com essa falta de atividades pecuniárias na tribo e da sua própria 
subsistência, os índios se veem obrigados a deixarem suas terras, além de iniciarem o 
processo de ingestão de produtos industrializados, de baixíssimo preço e qualidade, 
não podendo mais optar por seguir seu próprio costume e tradição de vida natural e 
saudável, como consequência, observa-se mais problemas de saúde e uma queda na 
expectativa de vida. Não se pode esquecer que a ligação de um silvícola com sua terra 
vai muito além de demarcar só por demarcar. As terras onde residem significam sua 
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ancestralidade significa que foi ali onde seus pais, avôs e bisavôs viveram e estão 
enterrados, aquela área é o cemitério da família, é onde tiram sua força e energia. 
Além dessa questão, a alimentação também é outro fato, é naquela terra onde eles 
pescam, plantam, colhem seus frutos e mantêm sua saúde e expectativa de vida. 
Conclusão: É de uma extrema necessidade que esse assunto seja discutido e 
colocado em pauta para que ganhe o seu devido reconhecimento perante a sociedade, 
mostrando como é importante o estudo sobre o povo indígena, sua identidade, o 
preconceito identitário, a legislação indigenista e a violação persistente a esses 
direitos, assim como a questão do processo de territorialização. Sendo assim, a 
problemática central deste trabalho apresenta-se sobre essa visão do choque existente 
entre a legislação que assegura todos os direitos indígenas, mas, em contrapartida, a 
realidade desses índios não mostra exatamente o que está no ordenamento jurídico. A 
resistência em nome da diferença torna-se um enorme desafio diante da tela na qual 
desigualdades e exclusão são traços marcantes e nem sempre coloridos, tornando 
cada vez mais necessárias as lutas assumidas pelos debates sobre raça, etnia, 
preservação ambiental, território, seja a partir do Direito ou fora dele. 
 
Palavras-chave: Indígenas. Indigenista. Legislação. 
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Introdução: Com o avanço das tecnologias, a modernidade e a entrada da mulher no 
mercado de trabalho, o número de filhos por casal vem diminuindo e a população está 
envelhecendo. A cada ano vem crescendo nas últimas décadas a população idosa em 
todo o mundo, e no Brasil não é diferente (IBGE, 2014). Com esse crescimento, 
surgem alguns problemas a essa população geriátrica, terceira idade ou, ainda, melhor 
idade. A falta de profissionais preparados para atendê-los em hospitais, áreas de lazer 
compartilhadas e no mercado de trabalho, bem como uma aposentadoria que não 
condiz com as necessidades reais dos idosos. Outro grande problema é a falta de apoio 
e afetividade da família em cuidar de seus idosos e, consequentemente, os 
encaminham para casas de repouso ou instituições geriátricas. Diante do exposto, o 
objetivo desta pesquisa foi verificar como um projeto social elaborado e desenvolvido 
por estudantes universitários de Administração poderia auxiliar na melhoria da 
qualidade de vida dos idosos? Desenvolvimento: À medida que a população 
envelhece, aumenta a procura por instituições ou lares para idosos que, muitas vezes, 
não estão estruturalmente preparados para recebê-los. Um dos maiores problemas é a 
falta de alimentação de qualidade, higiene pessoal e limpeza desses locais. Para um 
idoso ir ao banheiro, ele pode ter uma dificuldade enorme, tanto no que se refere ao 
equilíbrio quanto à própria higienização do indivíduo. Em muitos casos, com avanço da 
idade, o idoso deixa de ter força e a capacidade para cuidar de si e da sua própria 
higiene. Para que isso não aconteça, é necessário ajudar a cuidar do idoso de modo 
que ele consiga se aproximar e relacionar-se com outras pessoas. Para isso, é preciso 
alguns requisitos básicos da higienização como: o banho, localização do lavatório e 
vaso sanitário adaptado, higiene oral, vestiário, além do conforto físico psicológico e 
social. Conclusão: Sabemos que são muitas melhorias a serem feitas e nem mesmo 
várias ações sociais seriam diferentes o suficiente para resolução dessa problemática 
que ultrapassa as questões pessoais e enveredam-se pela seara do poder público. 
Fazem-se necessárias mais atenção e importância por parte das autoridades 
competentes e familiares para que essas melhorias sejam constates e permanentes, 
por isso, precisamos de ações pensando no bem estar, na tranquilidade para família e 
qualidade de vida para os idosos. A entrega de materiais de higiene pessoal e 
estrutural contribuiu para com a higiene e a limpeza dos idosos e do espaço. Contudo, 
o mais importante foi a interação e a troca de conhecimentos e sentimentos entre os 
estudantes de Administração e os idosos do lar beneficiado. A nossa ação social pode 
servir de ponto de partida para a conscientização da sociedade para a afetividade e 
humanidade, das famílias e, principalmente, dos discentes em formação para se 
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tornarem futuros administradores e repensarem no valor e na produtividade dos 
idosos, respeitando suas capacidades e contribuindo para um mundo com mentos 
desprezo e violência de várias ordens para com os idosos. 
 
Palavras-chave: Idosos. Cuidados. Humanidade. 
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Introdução: O plástico é um dos maiores vilões do século XXI à natureza, pois 
demora cerca de 400 anos para se decompor no meio ambiente. Do plástico produzido 
pela humanidade, apenas 9% foi reciclado. Grande parte do plástico foi descartado 
como lixo comum e 80% do mesmo se encontram em aterros sanitários. Há 
estimativas de que em 2010, mais de 8 milhões de toneladas de plástico foram jogadas 
nos oceanos. Nesse ritmo, os plásticos descartados como lixos no planeta passarão a 
ser 13 bilhões de toneladas até 2050. O aumento da produção mundial de plásticos e 
seus derivados e a falta de programas de gestão adequada de resíduos após o 
consumo dos mesmos leva a população ao descarte inadequado nos ambientes 
terrestres e aquáticos, causando inúmeros impactos ambientais e afetando, inclusive, a 
saúde humana. Por ser o plástico um material versátil, resistente e acessível, é usado 
com muita frequência no cotidiano da população mundial, em embalagens, brinquedos, 
utensílios, etc., itens de uso diário para a sociedade. O Brasil ainda possui uma gestão 
inadequada de resíduos sólidos, por isso a maior parte dos resíduos urbanos ainda 
segue para aterros ou lixões. Os índices brasileiros de reciclagem de plásticos têm 
crescido. Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi investigar os danos causados 
pelo uso do plástico pela população ao meio ambiente e sugerir uma opção 
biodegradável e sustentável para substituir copos plásticos por copos de papel 
resistente a alunos de escolas públicas. Desenvolvimento: Como produtos 
duradouros, os plásticos tendem a permanecer intactos por muito tempo onde forem 
depositados. O plástico surgiu entre os anos de 1860 através do inglês Alexandre 
Pakers que iniciou estudos voltados para o nitrato de celulosa, um tipo de resina 
correlacionado com a “Parkesina”. Em 1862, ocasião da Exposição Internacional de 
Londres, Pakers apresentou as primeiras amostras do que podemos considerar o 
antecessor da matéria-plástica, ponto central de uma grande família de polímeros que 
nos dias de hoje contém centenas de componentes. Dos anos 1860 até em nossos dias 
atuais, a substância do plástico foi se modificando e modernizando. Porém foi com o 
químico Leo Baekeland, que foi descoberto como controlar a reação que deu origem ao 
fenolformaldeído, conhecido desde o século anterior (1872), que recebeu o nome de 
baquelita. No petróleo também encontramos substâncias para a fabricação do plástico 
do qual é retirado a nafta para desenvolver o mesmo. Com o surgimento do plástico 
vários materiais de custo elevado foram substituídos como o marfim, couro, metal, 
etc.; fazendo com que as famílias de baixa renda tivessem acesso a produtos que 
antes não possuíam. Embora o surgimento do plástico tenha trazido benefícios, o 
mesmo não é um material biodegradável, pois o plástico demora cerca de 400 anos 
para se decompor e tem sido um dos maiores vilões do século XXI ao meio ambiente. 
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Discussão e Resultados: Apesar de muito útil à população, o plástico se constitui em 
um dos principais causadores de impactos ambientais negativos no mundo inteiro, 
provocando consequências irreversíveis à flora, à fauna, principalmente, à vida 
marinha, bem como à humanidade. Deve haver grandes pesquisas e companhas para 
a redução do uso de plástico em embalagens, e o descarte adequado, transformando-
os em matéria-prima reciclável, destinando-o ao reuso, redução e reciclagem. O Brasil 
ainda possui uma gestão inadequada de resíduos sólidos, por isso a maior parte dos 
resíduos urbanos ainda segue para aterros ou lixões. Os índices brasileiros de 
reciclagem de plásticos ainda são muito insipientes, devido à falta de programas 
efetivos de coleta seletiva, falta de incentivos aos catadores, bem como o descaso da 
população e do poder público. Como sugestões imediatas, indicamos o uso de copos e 
canudos de papel, uma vez que podem ser feitos com texturas mais resistentes e 
serem recicláveis. Sugerimos também a observação de práticas de processos de 
reciclagem internacionais como exemplos a serem seguidos pelo Brasil. Quanto às 
pesquisas, deve haver mais investimentos para que a tecnologia seja desenvolvida em 
favor da sustentabilidade mundial. Propomos o uso do plástico de forma consciente e 
substituí-lo por outra matéria-prima que reduza o consumo do mesmo para não 
agravar ainda mais a situação da poluição do plástico no meio ambiente e também na 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Plástico. Meio Ambiente. Sustentabilidade. 
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Resumo: O objetivo desse artigo é demonstrar, através de pesquisa bibliográfica, se o 
poder judiciário pode negar a tutela de urgência antecipada que foi proferida contra o 
Estado, com a justificativa no instituto da reserva do possível. Delimitando, então, até 
que ponto poderá ser estatuído o argumento da reserva do possível, demonstrando se 
poderá ser utilizado e, se nesse caso, quando poderá ser utilizado. Esse tema foi 
escolhido, porque é de relevância social e jurídica identificar até qual ponto poderá o 
cidadão argüir ação de tutela de urgência antecipada para antecipar os efeitos do 
mérito de algum direito previsto em lei, mas que não está sendo amparado pelo 
Estado. A tutela de urgência antecipada é uma das possibilidades de tutela provisória. 
Nessa mesma linha de raciocínio, Fredie Didier Jr, fala: a Tutela Provisória é a medida 
utilizada para “antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva”. A priori, a 
mesma é sumária e não definitiva. Sumária, porque é exigível apenas a probabilidade 
do direito, ou seja, o Fumus Boni Iuris. Por sua vez, não é definitiva porque se trata de 
uma decisão interlocutória, a qual poderá ser modificada posteriormente no 
julgamento do processo. O cidadão que visa pleitear direito garantido pela Constituição 
Federal, ou Constituição Estadual, seja esse direito à saúde, moradia, ou afins. 
Necessita que o Estado dê provimento ao seu pedido o mais rápido possível, pois é 
papel fundamental do governo, zelar e garantir a manutenção da vida com todas as 
suas demais diretrizes. Há essa necessidade, porque para eles se sobressaem o perigo 
da demora, o dano à materialidade, seja pelo risco de vida concernente a falta daquilo 
que se está pedindo ou por não cumprimento daquilo que o Estado em regra deveria 
cumprir, mas não está efetivamente arcando com sua responsabilidade. Destarte, 
paradoxalmente, o poder judiciário, por vezes indefere pedidos que foram 
fundamentados no direito à saúde, por exemplo, amparado no Art. 196 CF/88, 
Argumentando a incapacitação da concretização do direito garantido, por consequência 
da reserva do possível. Por sua vez, esse instituto versa sobre a disponibilidade que o 
Estado possui, e a possibilidade daquilo que se pede. Disponibilidade daquilo que se 
tem, porque existem muitas disposições de Jurisprudência que indeferem 
determinados pedidos, justificando como base: a reserva do possível, ou seja, que não 
há a menor possibilidade de deferir aquilo que não se tem. Ademais, é uma decisão 
com base na onerosidade que o pedido traz para o Estado. Onerosidade, todavia, que 
tem como o fundamento: não gastar alto valor com apenas um cidadão. Pois a quantia 
que seria gasta com esse, poderia ser voltada para o benefício de uma coletividade 
com “problemas” menores. Verifica-se, entretanto, que também há jurisprudências 
oriundas do tribunal superior e do supremo tribunal federal, as quais devem 
predominar nos tribunais com base na verticalização jurisdicional, se colocando pelo 
deferimento do pedido da parte, com base, por exemplo, no Art 23, II da CF/88. 
Portanto, em regra, verifica-se que é mais do que suficiente o amparo legal na 
constituição federal para pleitear algum direito por meio da tutela de urgência 
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antecipada. Porém, quando se tratar de solicitação excessivamente onerosa, é 
inconcebível que o judiciário defira aquilo que é inexequível para o Estado, uma vez 
que o direito da coletividade prevalece sobre o da unidade. Assim, a reserva do 
possível não será argumento válido para indeferir necessidade que foi pleiteada por 
uma coletividade, mas poderá ser válido para demandas que sejam postas de forma 
individual. Pois, não haveria como antecipar os efeitos da resolução do mérito do 
processo através de tutela de urgência antecipada para suprir a necessidade de um 
indivíduo retirando os “suprimentos de outros”. 
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Introdução: Apesar dos problemas sociais e econômicos que temos enfrentado no 
país, a expectativa de vida da população brasileira em nossos dias é de 75 anos, mas 
estudos ainda apontam o seu futuro crescimento almejado, fato que nos leva a refletir 
na infeliz realidade de vida de muitos de nossos idosos, pois com o descaso de seus 
familiares, eles estão sendo esquecidos em abrigos e em muitos casos, em situações 
precárias, desprovidos de saúde, boa alimentação e o pior, tendo que conviver com 
uma mistura de mágoa e saudade daqueles seus esquecedores cruéis, que em busca 
de seu próprio prazer, escolheram o descarte. Este projeto tem como objetivo realizar 
uma ação social para arrecadação de alimentos, principalmente leite, para idosos de 
um lar localizado no entorna da Facipe/Unit Pernambuco.  Buscamos desenvolver um 
projeto que impactasse tanto social como nutricional e emocionalmente, considerando-
se a relevância do espaço e as dificuldades que se encontram muitos desses lares. 
Desenvolvimento: Um lar de idosos, muitas vezes, é a última opção de moradia seja 
por abandono familiar ou vontade própria. Contudo, os mesmos têm necessidades que 
as suas estruturas físicas e de funcionários não podem suprir adequadamente o como 
carinho da família, amor e atenção. É nestas instituições que muitos idosos passam a 
maior parte do dia e os últimos dias de suas vidas. Manter a sua saúde mental e física 
é fundamental e a alimentação tem um papel decisivo na qualidade de vida destes 
grupos etários (GRAÇA, 2017). Sabemos da importância desses lares, quando são 
utilizados com o propósito para o qual foram criados, como solução para que nossos 
entes queridos encontrem a solidariedade, carinho que merecem e não fiquem 
desprovidos dos cuidados e atenções necessárias quando seus parentes precisam 
trabalhar e entendem a necessidade de um bom lar, onde devem contar com a 
atenção dos profissionais e funcionários do local, cabendo à família a preocupação em 
procurar um bom lar. Por outro lado, mesmo com todos os direitos previstos 
legalmente No Estatuto do Idoso, desde 2003, as garantias de cumprimento ainda não 
são uma realidade. O aumento dessa população está em consonância com a 
negligência e falta de respeito, advindos de seus entes e de um sistema político-social 
de corrupção. Isso se reflete em um povo que carrega no peito a frieza e o desamor, 
que vem dando margem para que muitos tenham apenas como objetivo se apropriar 
da aposentadoria alheia, utilizando-as em seus próprios benefícios. Dessa forma, 
podemos ver no espelhar do olhar cansado de quem nos amou, a falta de esperança e 
de dignidade humana. Discussão e Conclusões: Entendemos que nenhuma ação 
social solitária ou mesmo coletiva poderia resolver essa situação. É preciso que haja 
maior interesse por esta causa, com melhorias na educação de respeito ao idoso e 
ações que possibilitem, valorizem seu melhor envelhecimento e a garantia de seus 
direitos. Sendo assim, entendemos que através desse projeto que envolve 
conhecimentos acadêmicos, mas, principalmente, gesto de amor, estaremos levando a 
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eles um mínimo de dignidade e respeito que todo cidadão merece. Isso, reconhecendo 
porém que “nem só de pão vive o homem!” 
 
Palavras-chave: Idosos. Alimentação. Dignidade. Humanidade. 
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Introdução: A Ditadura Militar entende-se até 1985, quando deveria ser empossado 
como Presidente da República Tancredo Neves, mas por razões de saúde e sua morte, 
José Sarney assume a Presidência do país. O processo de transição democrática se 
inicia em meados dos anos 1970 quando os militares começam a perceber e planejar 
ainda que de modo lento, a saída do comando político do país depois do Movimento de 
Direita Já que ganha as ruas e mente do povo no Brasil na década de 1980 deixando 
como herança. Dos 21 anos da Ditadura Militar que começou com a sociedade civil e 
terminou com a organização da sociedade que lutou para conquistar o direito pela 
construção política e cidade do seu destino. A globalização vem no processo de 
integração econômica cultural e política, na construção atual no Brasil foi elaborada 
pela Assembleia Nacional Constituinte, convocada pela emenda (Constitucional), 
Número 26 de 1985. O objetivo desta pesquisa foi compreender o processo de 
redemocratização, o papel da globalização e as implicações da atual Constituição. 
Desenvolvimento: A questão social, ou seja, o problema da pobreza e da 
desigualdade revela que extremas desigualdades sociais são um fator que constrange 
a consolidação da democracia, especialmente, no que se refere à efetiva participação 
política de todos os cidadãos. Os elevados índices de pobreza e de concentração de 
renda no Brasil são um legado do passado que os governos pós-regime militar não 
tornaram menos agudo, a despeito de avanços na área da educação. Há problemas 
referentes à representação política e ao processo de decisão democrático. A 
Constituição promulgada de 1988 foi o grande marco da Redemocratização no Brasil, 
após a Ditadura Militar de 1964 a 1985 para garantir Direitos Sociais Econômicos, 
Políticos e Culturais que estavam suspensos. Nesse período, a votação da Constituição 
pela participação de forças sociais que estavam afastados das decisões dos Órgãos Do 
Estado foi muito importante. O sistema político no Brasil de hoje, não era como negar 
que se trata de um regime que é dito pela Democracia no contexto de um 
desenvolvimento Político como descrito anteriormente isto não retira seu caráter 
problemático, Especialmente em um país que agenda política carregada de problemas 
estruturais a serem equacionados. A Constituição atual do Brasil foi elaborada pela 
Assembleia nacional constituinte, convocada pela Emenda Constitucional número 26 de 
1985. Foi influenciada pelo momento histórico por que passava a sociedade brasileira 
que vivia a redemocratização política e espelhando-se nos avanços das constituições 
portuguesa, italiana e espanhola, elaboradas em contextos semelhantes. O novo texto 
constitucional refletiu os avanços ocorridos no país, especialmente na área dos direitos 
sociais e políticos dos cidadãos em geral e das chamadas minorias em particular. Entre 
outros avanços, reconhece-se a existência de direitos coletivos, além dos individuais. 
Discussão e Resultados: A promulgação da Constituição de 1988foi a primeira 
Republicana a possibilitar a mudança na forma de governo, através de plebiscito, que 
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consagrou a república e o presidencialismo; Novo tipo de democracia mista, semi-
direta ou participativa; Extinguiu o Tribunal Federal de Recursos (TFR), criado em 
1946, e surgiram cinco tribunais regionais. Foi criado o Superior Tribunal da Justiça; 
Foram criados novos institutos jurídicos como o Mandato de Segurança, o Mandato de 
Injunção, o Habeas data e a Ação de Inconstitucionalidade por omissão; Foi criado o 
estado de Tocantins e a conversão de territórios federais em estados (Amapá e 
Roraima), e a extinção do território de Fernando de Noronha que teve sua área 
reintegrada a Pernambuco. Extinção do decreto-lei e foi criada a medida provisória; 
Distinta das contribuições anteriores, promovendo a redução das atribuições do poder 
Executivo e ampliação das competências do Legislativo e Judiciário, procurando 
estabelecer o princípio da independência e harmonia entre os poderes; Ampliou 
direitos e garantias fundamentais do cidadão como a plena liberdade de informação 
jornalística; expressa proibição de censura ou licença; criminalização da tortura; 
instituiu a proibição da pena de morte, penas perpétuas, trabalho forçado, banimento 
e penas cruéis; exigência de que a propriedade privada cumprisse o seu papel social; a 
possibilidade do analfabeto exercer sua cidadania através do voto; a criação, 
incorporação ou fusão de partidos políticos. 
 
Palavras-chave: Democracia. Globalização. Constituição. 
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Introdução: A partir da segunda metade do século XVIII, a exploração europeia em 
relação às colônias americanas apresentava desgastes, tensões e conflitos, gerando 
demandas internas que começaram a ser defendidas pelos colonos. Essas tensões 
também tiveram uma forte influência de movimentos e acontecimentos que 
começaram a ocorrer na Europa, principalmente as chamadas revoluções burguesas – 
revolução inglesa, revolução industrial, revolução francesa. A crise do Antigo Sistema 
Colonial refletia também a crise das monarquias absolutistas europeias e de suas 
políticas econômicas mercantilistas, baseadas em práticas protecionistas e 
intervencionistas. A Revolução Francesa sacudiu a Europa e boa parte do mundo a 
partir do século XVIII, mas não foi a grande Revolução ocorrida na época, o primeiro 
movimento de mudanças explodiu nas treze colônias inglesas da América do norte que 
romperam com o colonialismo mercantilista. De 1830 a 1848, a Europa enfrentou um 
complexo conjunto de fatores socioeconômicos negativos, queda da colheita, situação 
de miséria dos operários. Os ideais pregados pela Revolução – Liberdade, igualdade e 
fraternidade, teriam ampla repercussão, e foi um dos movimentos sociais que mais 
influenciou os povos, incentivou conspirações, ações  armadas ou tentativas pacíficas 
de mudar o poder politico. O objetivo desta pesquisa é descrever os impactos das 
Revoluções Europeias na Independência do Brasil. Desenvolvimento: As revoluções 
francesas, mais política, e a industrial (inglesa) foram acontecimentos que 
transpuseram as fronteiras dos países em que ocorreram e tiveram uma profunda e 
significativa influência na ordem política e econômica europeia (HOBSBAWM, 2000, p. 
17). Em termos econômicos, a Revolução Industrial alterava as relações de produção 
até então praticadas pela humanidade, instituindo, portanto, um modo de produção 
capaz de multiplicar de forma “rápida, constante e, até o presente, ilimitada, de 
homens, mercadorias e serviços” (HOBSBAWM, 2000, p. 44). A coroa portuguesa já 
enfrentava dificuldades econômicas desde meados do século XVIII, e estabeleceu, 
assim, um conjunto de reformas que melhoram as finanças e a arrecadação da Coroa 
Lusitana, aumentando a exploração que Portugal mantinha com suas colônias. Tal 
administração foi importante para a metrópole portuguesa e desvantajosa para as 
regiões colonizadas por Portugal, incluindo a América, sendo, inclusive, apontada como 
uma das causas externas das revoltas anticoloniais. As estratégias da administração 
portuguesa, sob o comando do Marquês de Pombal em meio à crise do Antigo Sistema 
Colonial, evitou momentaneamente o quadro de revoluções e independências que se 
viam processando na Europa e na América, respectivamente. Pombal expulsou os 
jesuítas e o confiscou seus bens e terra; incentivou à expansão da cana-de-açúcar, 
inclusive nas terras confiscadas dos jesuítas; diversificou a produção agrícola com o 
estímulo a outras lavouras comerciais como o fumo e, principalmente, o algodão em 
novas áreas produtoras, no caso, nas regiões do agreste e do sertão. Politicamente a 
Revolução Francesa também contribuiu para aprofundar as transformações e rupturas 
que estavam em curso na Europa, na América e no mundo contemporâneo. Segundo 
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Hobsbawn (2000, p. 73), a Revolução Francesa e suas ideias de liberdade, fraternidade 
e igualdade teve uma influência direta e universal sobre vários países, “pois ela 
forneceu o padrão para todos os movimentos revolucionários subsequentes”. Uma 
mostra dessa inquietude e da penetração das ideias revolucionárias francesas no 
território português na América foi a Revolução Liberal ocorrida em 1817 na Capitania 
de Pernambuco. A ameaça das rebeliões e revoluções na região Nordeste, 
particularmente, levou a coroa portuguesa a redefinir a divisão político-administrativa 
das capitanias, desmembrando algumas delas, como foi o caso de Sergipe, 
desmembrada da Bahia, e os casos de Alagoas e da Paraíba, desmembradas de 
Pernambuco. Durante o período colonial as capitanias hereditárias, extintas com o 
início do governo geral, mantiveram-se com o nome das divisões administrativas. Após 
a reorganização das cortes portuguesas em Lisboa foi iniciado, por parte dos 
comerciantes e da nobreza portuguesa, um movimento para que D. João VI e sua 
corte voltassem para Portugal, o retorno do Brasil à condição de colônia portuguesa na 
América e o restabelecimento do pacto colonial. Discussão e Resultados: Após as 
cortes portuguesas aprovarem uma constituição, exigiram que D. João VI retornasse a 
Portugal para prestar juramento à constituição. Ele continuaria sendo rei, mas com 
poderes limitados pela lei maior, a Constituição. D. João VI retorna então para Portugal 
em 1820 para não perder o trono, porém resolve deixar, no Brasil, seu filho, o então 
Príncipe Regente Pedro, com instruções para que, em caso de um eventual movimento 
de independência fosse ele, e não outro, a proclamar a independência do Brasil. Ao 
chegar a Portugal, D. João VI, atendendo a solicitação das cortes, exigiu o retorno do 
Príncipe Regente e decretou o restabelecimento do pacto colonial. O Príncipe negou-se 
a retornar e a aceitar as exigências das cortes portuguesas. Ele percebeu que as elites 
locais não aceitariam as determinações portuguesas e as elites locais não queriam o 
retorno à condição de colônia, nem queriam que o Brasil se transformasse em mais 
uma república e decretasse o fim da escravidão. Em meio a esse jogo de interesses, o 
Príncipe Regente proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, 
com isso, manteve a ordem escravocrata e estabeleceu o regime monárquico. A 
profundidade dos acontecimentos ocorridos neste período foram tão importantes que 
continuam a influenciar as transformações históricas no mundo até os nossos dias. 
Apesar disso, o modelo exploratório não se adequa à exigência sustentável da 
sociedade contemporânea. 
 
Palavras-chave: Colônia. Revoluções. Independência. 
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Introdução: A alimentação saudável deve ser entendida enquanto um direito humano 
que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais 
dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida. O objetivo deste trabalho é 
apresentar o processo de ampliação da empresa Delicias D`Ouro de acordo com seu 
desempenho no mercado alimentício de doces e salgados. O foco será dado às práticas 
sustentáveis da empresa, com vistas a demonstrar sua preocupação como o meio-
ambiente através da sustentabilidade, e o respeito ao seu cliente, oferecendo produtos 
de qualidade, produzidos de acordo com as normas de defesa do meio ambiente, 
possibilitando inovações em desenvolvimento de produtos saudáveis. 
Desenvolvimento: De um modo geral, a alimentação saudável deve favorecer o 
deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais 
saudáveis, respeitando a identidade cultural - alimentar das populações ou 
comunidades (TOMASI & SPAZZIANI, 2008, p. 3). As principais características de uma 
alimentação saudável devem ser: o respeito e a valorização às práticas alimentares 
culturalmente identificadas; a garantia de acesso, sabor e custo acessível; a variedade; 
a cor; a harmonia e a segurança do ponto de vista de contaminação (BRASIL, 2005a). 
A fim de seguir as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil a Delicias D`Ouro esta 
fazendo uma implementação de uma nova cultura organizacional, valorizando a 
sustentabilidade, sua tomada de decisão foi de acordo com a crescente demanda por 
produtos saudáveis, tendo em vista que uma previsão recente da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) indica que mais de 1,9 bilhão de adultos (+18 anos) estavam acima 
do peso e entre eles mais de 600 milhões eram obesos (Organização Mundial da 
Saúde, 2015). Aliada a essa questão está envolvida a sustentabilidade e preservação 
do meio ambiente. As empresas têm se preocupado cada vez mais com o lucro e 
ignorado as normas de segurança alimentar, bem como os impactos das suas 
atividades no meio ambiente. Discussão e Resultados: Foi elaborado um projeto de 
expansão da empresa, visando especificamente para linha saudável e sustentável, 
onde terá a inclusão de práticas colaborativas com a comunidade e desenvolvimento 
local. Os benefícios que a mudança de cultura sustentável traz para a sociedade, e ter 
produtos de qualidade e um alto teor nutricional, alinhado com insumos orgânicos 
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onde o consumidor possa desfrutar de uma alimentação sadia que venha contribuir 
para sua saúde e bem-estar. Os produtos serão preparados a partir da utilização de 
tecnologias como o aproveitamento da energia solar através de painéis solares nos 
carrinhos de venda de produtos, os insumos serão todos de origem orgânica, 
contribuindo para com a preservação do meio ambiente e a saúde dos clientes. 
 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Sustentabilidade. Práticas colaborativas.   
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Introdução: Um metro e meio é um projeto social que busca conscientizar os 
motoristas e ciclistas a terem boas atitudes no trânsito, a aprender a lidar um com o 
outro de forma respeitosa, para que todos possam transitar com tranquilidade e 
segurança nas vias urbanas. O nome do projeto é inspirado na lei que obriga o 
motorista a manter uma distância segura do ciclista de 1,5m durante a ultrapassagem 
(art. 201 do Código de Trânsito). Trânsito caótico, alto preço de combustível, 
preservação do meio ambiente por meio da diminuição de gases poluentes e 
principalmente, a busca de bem-estar e manutenção da saúde são os principais fatores 
que têm feito com que os brasileiros, cada vez mais, adotem as bicicletas como meio 
de transporte e lazer.  Atualmente, no Recife, o trânsito tem sido um ambiente muito 
hostil para os ciclistas, por conta do trânsito caótico, motoristas que não respeitam ou 
não têm conhecimento dos seus deveres de proteger os mais fracos. Dirigir com 
velocidade maior que a permitida, a falta de paciência, são alguns dos fatores que 
fazem os motoristas, por muitas vezes, disputar espaço de forma muito ofensiva, 
juntando a falta de conhecimento também dos ciclistas que, por não existir uma 
maneira de multá-los, pois as bicicletas não possuem registro, nem placas, acabam 
infringindo as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Como resultado, toda essa 
falta de conhecimento acarreta no aumento de acidentes de consequências mais leves 
até ao acidente de alta gravidade, podendo levar a morte. O objetivo desta pesquisa é 
desenvolver uma ação extensionista que conscientize motoristas e ciclistas da cidade 
de Recife. Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que, em 
2016, Pernambuco registrou 2.419 acidentes com bicicletas, o que representou 6,2% 
das ocorrências de trânsito. Somente de janeiro a abril de 2017, último dado 
atualizado, este número subiu para 7%. Está mais que comprovado que os acidentes 
de trânsito não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, são a segunda principal 
causa de morte não natural evitável. Isso porque ao cometer uma infração você está 
colocando em risco a sua vida e a de outras pessoas. Discussão e Resultados: 
Muitos acidentes poderiam ser evitados se os ciclistas também obedecessem às leis de 
trânsito. Por isso, a importância de dar visibilidade à segurança no trânsito, através de 
campanhas educativas, é a principal proposta do projeto “um metro e meio”, levando a 
informação aos motoristas e, principalmente, aos ciclistas para que eles reconheçam 
sua parte no processo e sempre obedeçam à legislação de trânsito, mantendo 
condições seguras ao conduzir seu veículo, seja uma bicicleta, um carro, um ônibus e 
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um caminhão. Não trata apenas de uma questão de direito, mas, também, de deveres, 
para o bem de todos. 
 
Palavras-chave: Ciclitas. Trânsito. Um metro e meio. 
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Introdução: Diabetes Mellitus é uma doença crônica que pode causar muitas 
complicações quando os níveis glicêmicos não são controlados. É importante ressaltar 
que o portador desta doença tem um estilo de vida especificado e bastante saudável. 
Existem três subtipos dessa patologia: (DM1), (DM2), (DMG). O Diabetes Mellitus tipo 
1 ocorre a destruição das células beta pancreáticas com deficiência de insulina. A 
prevalência está em torno de 5% a 10% dos casos. A destruição das células beta 
pancreáticas são normalmente medidas pelas células do sistema autoimune, porém 
existem casos que não há indícios de processo autoimune, sendo referidos como forma 
desconhecida. O DM1 geralmente é mais desenvolvido em crianças, adolescentes ou 
adultos jovens. O Diabetes Mellitus Tipo 2 é a forma mais preponderante do Diabetes. 
São cerca de 90% a95% dos casos registrados. Caracterizada por defeito na ação/ou 
secreção de insulina. A maioria dos indivíduos acometidos por essa doença apresenta 
sobrepeso ou obesidade, embora ocorra predominantemente em adultos, acima dos 40 
anos, vem sendo acometido em indivíduos jovens. O Diabetes Mellitus Gestacional é 
renomado como qualquer grau de intolerância á glicose com início ou reconhecimento 
pela primeira vez na gestação podendo persistir ou não após o parto. É observado 
umproblema metabólico mais comum na gestação e tem prevalência entre 3 e 25% 
das gestações, dependendo muito do grupo étnico, da população e do critério 
diagnóstico utilizado. Desenvolvimento: Diabetes Mellitus é um problema de saúde 
pública não só no Brasil, mas em todo o mundo. Atualmente com estudos, avanços e 
conhecimentos psicossociais o tratamento do (DM1) deve ser implementado através da 
tríade: Insulinoterapia/Monitorização/educação em diabetes, incluindo a alimentação, 
atividades físicas e a orientações para os pacientes e seus familiares. O Diabetes 
Mellitus 2 tem sintomas relacionados aos efeitos diretos da concentração sérica alta de 
glicose. Alguns sintomas são a visão borrada, sonolência, náusea e uma resistência 
durante o exercício bem menor. Quando a (DM2) é mal controlada os indivíduos ficam 
suscetíveis a infecções por causa da gravidade do déficit de insulina. Os fatores de 
risco estabelecidos para o individuo com (DM2) aumentam com a idade, obesidade e a 
falta de atividade física. Outros fatores importantes de risco incluem hipertensão, 
doenças vasculares e outras. O Diabetes Mellitus Gestacional atua de forma similar ao 
DM2. Em mulheres grávidas com DM, a nutrição é a estratégia de ingerência primária 
para o gerenciamento de glicose no sangue. No DMG podem ser inseridas pacientes 
com características clínicas de DM1 ou DM2, como também em casos de intolerância á 
glicose. Segundo o Ministério da Saúde o rastreamento do DMG, deve ser universal, 
com a avaliação da glicemia de jejum em todas as gestantes no início da gestação, 
antes da 20ª semana gestacional. Discussão e conclusão: O DM é uma doença 
crônica que vem apresentando uma prevalência crescente e um alto índice elevado de 
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mortalidade. A mudança no estilo de vida com a adoção da prática de exercícios físicos 
regularmente e uma dieta adequada diminuem o risco da pessoa adquirir o diabetes e 
oferece uma qualidade de vida bem melhor ao cliente que já se encontra com a 
doença. Para que haja uma mudança desse estilo de vida dependerá de fatores 
psicológicos, sociais e econômicos. Sendo assim é importante incorporar ações que 
ofereçam apoio psicossocial e promovam mudanças no estilo de vida.  
 
Palavras-chave: Diabetes. Insulina. Fatores de risco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

211

ASSITÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA COM CARDIOPATIA 
CONGÊNITA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 
 

Annielly Arruda do Nascimento 
annielly-18@hotmail.com 

Nayanne Samara Silva Costa 
nayane.samara@hotmail.com 

 
 

Introdução: Definidas como anormalidades na estrutura e na função 
cardiocirculatória, as cardiopatias congênitas são resultantes de alterações no 
desenvolvimento embrionário e caracterizam-se por uma ou mais estruturas do 
coração incompletas ou insuficientes e dependendo do grau de 
comprometimento podem levar a morte intraútero, na infância ou na fase 
adulta. No Brasil, estima-se que 6% das mortes em menores de um ano de 
idade foram por cardiopatias e entre todas as malformações congênitas, as 
cardiovasculares alcançam 40% de mortalidade, configurando-se como a causa 
mais frequente de emergências pediátricas e como a principal causa de 
mortalidade infantil (Nos neonatos com até um mês vida e que não recebem 
tratamento nesse período a mortalidade atingiu índices entre 20% e 30%). As 
doenças cardíacas congênitas podem ser classificadas em cianogênicas ou 
acianogênicas, indicando ou não a presença de coloração azulada na pele e 
mucosas do paciente. A presença ou ausência dessa coloração acontecerá em 
decorrência das dificuldades de oxigenação causadas por alterações no fluxo 
sanguíneo pulmonar, por obstrução na via de saída do ventrículo direito e pelo 
fluxo misto nas cavidades cardíacas. Desenvolvimento: A taxa de 
sobrevivência dos pacientes sem a correção cirúrgica varia de 66% no primeiro 
ano de vida a 24% até os 10 anos de idade, já os pacientes que realizam 
apenas o procedimento paliativo a taxa de sobrevivência nesse período varia 
entre 90% e 97%. Sabendo-se da complexidade dos cuidados que as crianças 
submetidas a cirurgias para correção de cardiopatias congênitas necessitam e 
das possíveis complicações do pós-operatório é necessário uma assistência de 
saúde qualificada e especializada, capaz de intervir, prevenir agravos e 
promover o crescimento e desenvolvimento físico e emocional das crianças com 
Tetralogia de Fallot. Considerando a importância da sistematização da 
assistência de enfermagem nos diferentes momentos do cuidado e que a 
elaboração de um plano de cuidados constitui-se uma ferramenta fundamental 
no processo do cuidar. Discussão e Conclusão: O avanço dos estudos e da 
tecnologia empregada no tratamento de neonatos e crianças com doenças 
graves, ou que demandam cuidados diferenciados e intensivos, tem avançado 
significativamente nos últimos anos e exige da equipe de saúde e em especial 
da enfermagem, cada vez mais conhecimento e habilidades. As intervenções no 
processo de cuidar dessas crianças precisam ser estruturadas e organizadas, de 
modo que possa prevenir os riscos e minimizar os danos que essa população 
está exposta. A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é um 
processo organizacional de prestação de cuidados com o objetivo de reduzir 
danos e facilitar a adaptação e recuperação das crianças no ambiente de 
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cuidados intensivos. Planejar a assistência de enfermagem configura-se como 
uma etapa essencial para o cuidado de pacientes em Unidades de Terapia 
Intensiva Infantil. O processo de identificar problemas, estabelecer intervenções 
e avaliar resultados permite nortear a tomada de decisão em diversas 
situações, além de estabelecer uma comunicação padronizada entre os 
profissionais. 
 
Palavras-chave: Cardiopatia congênita. Enfermeiro. Unidade de terapia 
intensiva. 
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Introdução: A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas amparada 
no Decreto n° 3156/99, foi criada pelo Ministério da Saúde, por intermédio da FUNASA 
estruturando assim o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena pela Lei 9836/99, a 
qual garante assistência à saúde a população indígena. A saúde indígena é uma das 
questões mais delicadas e problemáticas da política indígena oficial, é o tema central 
na luta dos povos indígenas pela conquista de seus direitos, dada a precária situação, 
em termos de acessos aos serviços, básicos de saúde no brasil. O profissional de 
enfermagem entra com um papel fundamental na promoção da saúde à população 
indígena, mediante sua atuação em equipes multidisciplinares de saúde nos DSEIs 
(Distritos Sanitários Especiais Indígenas) devido à multiplicidade de atribuições e a 
falta de delimitação do papel do enfermeiro, dificuldade enfrentada em outras áreas de 
atuação, porém ao se tratar de saúde indígena torna-se um desafio ainda maior devido 
à problemática da saúde indígena, exemplo nítido tanto da dificuldade de se 
estabelecer diálogos sociais frente às posições morais distintas quanto à interferência 
do homem branco na cultura indígena. Desenvolvimento: No processo de encontro 
entre civilizações às populações mais vulneráveis como as indígenas sofreram grandes 
perdas do ponto de vista linguístico, tradições e costumes, como seu modo de vestir, 
sua religião, suas cerimônias, seus rituais e sua medicina tradicional. Os fatores como 
a marginalização, a perda de território, mudanças ambientais, a consequente perda 
das técnicas tradicionais de subsistência, e a exploração por parte da sociedade 
envolvente contribuem para uma situação de saúde muita precária. Atuar na atenção à 
saúde indígena em seu próprio habitat possui peculiaridades o que, invariavelmente, 
traz dificuldades ao profissional, mas, também, oferece momentos de profundo 
aprendizado para a sua atuação profissional. Sensíveis às enfermidades trazidas por 
não indígenas e muitas vezes, habitando regiões remotas e de difícil acesso, as 
populações indígenas tem um perfil epidemiológico marcado por altas taxas de 
incidência e letalidade por infecções respiratórias, diarreias, malária, tuberculose, 
hepatite, doenças sexualmente transmissíveis. A vacinação em populações indígenas 
deveria ter alta prioridade. No entanto, existem resistências quanto ao custo de 
produção, transporte, facilidade para distribuição, profissionais com treinamento 
adequado para aplicar as vacinas, além de problemas de armazenamento nas áreas 
indígenas. Os problemas de higiene, limpeza do ambiente e questões de saneamento 
são problemas frequentes encontrados nas comunidades indígenas locais, e que estão 
também relacionados aos problemas de saúde que mais afetam os indígenas como, 
por exemplo, as parasitoses intestinais e as doenças de veiculação hídrica. A maioria 
da população indígena não tem acesso à informação e infraestrutura que são 
necessárias para prevenção e tratamento. Desta maneira, é importante que o 
treinamento dos profissionais que lidam com saúde indígena dedique tempo suficiente 
para que estes compreendam profundamente o conceito antropológico de relativismo 
e, também, o conceito de cultura. Devem estar familiarizados com a natureza do 
sistema indígena de saúde, e como as suas práticas fazem parte da sua cultura como 
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um sistema simbólico, composto de valores, representações e significados inter-
relacionados. É necessário apontar que os índios também têm desenvolvido 
conhecimentos e saberes sobre saúde, e, como no caso de nossa biomedicina, estes 
saberes compõem seu sistema de saúde, definindo o que é doença e saúde, o que 
causa doenças e o que as cura, e o que é cura. As respostas culturais para estes 
conceitos de saúde e doença são diferentes daquelas da biomedicina, e resultam em 
noções, valores e expectativas diferentes e específicas segundo a etnia particular. É 
dever de o profissional reconhecer que estas diferenças são legítimas e fazem parte de 
um sistema cultural de saúde e que não são superstições ou fragmentos de um 
pensamento menos evoluído. Apesar de ser impossível falar de uma medicina indígena, 
em geral, os sistemas indígenas de saúde são mais holistas e podem ser caracterizados 
como sistemas xamânicos, nos quais doença e saúde fazem parte de um sistema 
cosmológico e os fatores físicos, sociais e espirituais interagem no processo de saúde-
doença e cura. Isto resulta num sistema de saúde baseada em princípios 
epistemológicos bastante diferentes dos da biomedicina. Os dois sistemas conhecem o 
mundo e constroem seus saberes com óticas diferentes sobre o que consta como 
verdade e ou que é evidência. Discussão e Conclusões: Para a atuação do 
profissional de enfermagem na saúde indígena é essencial à compreensão do processo 
saúde-doença de forma ampliada, incluindo o aspecto étnico-cultural profissional sendo 
que dessa forma serão aplicados os melhores e mais apropriados procedimentos, as 
práticas assistenciais devem obedecer às peculiaridades da população indígena. O 
profissional precisa estar preparado para atuar na atenção básica à saúde indígena, 
identificar fatores de risco e atuar preventivamente, planejar e programar, em 
conjunto com a equipe as ações e programas, realizar acompanhamento, supervisão e 
avaliação do agente indígena de saúde.  Diante das situações identificadas, faz-se 
necessário sensibilizar atenção à saúde indígena, para a adoção de medidas de 
promoção da saúde e de prevenção de doenças e agravos. Com maior envolvimento 
nas questões indígenas, necessitando para tanto, capacitar agentes de saúde, rever a 
formação dos futuros profissionais, qualificar os que atuam junto a essas populações e 
aprofundar a discussão sobre as políticas voltadas para as questões indígenas junto 
aos formuladores de políticas para esta área.  
 
Palavras-chave: Enfermagem. Saúde indígena. Política indígena. Processo Saúde-
Doença. 
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Introdução: A Glicose 6-Fosfato Desidrogenase (G6PD) é uma enzima encontrada em 
todas as células do corpo, que desempenha importantes funções no metabolismo 
eritrocitário, pois atua tanto na obtenção de energia através da glicose, quanto na 
proteção contra agentes oxidantes. Desenvolvimento: A deficiência de G6PD é uma 
das enzimopatias hereditárias bastante comuns que pode levar a hemólise. Apesar da 
ampla distribuição, é no metabolismo das hemácias que essa enzima exerce a sua 
função mais importante, ao agir nas vias metabólicas utilizadas por estas células para 
obtenção de energia, a principal consequência dessas alterações metabólicas é a 
hemólise. Sua sintomatologia se deve à ruptura da membrana das hemácias, em 
intensidade variável, quando na presença de agentes oxidantes seja de origem 
endógena ou exógena. Dentre os fatores desencadeantes de crises hemolíticas nos 
portadores da deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, menciona-se ingestão de 
drogas oxidantes (antimaláricos, anti-inflamatórios não-esteróides, sulfas, vitamina K, 
cloranfenicol, ácido acetilsalicílico); infecções; e, para alguns pacientes,  a ingestão de 
sementes de feijão fava (Favismo). O diagnóstico desta enzimopatia é relativamente 
difícil, porque a dosagem da enzima no sangue pode apresentar-se normalmente 
durante uma crise hemolítica aguda desencadeada por drogas oxidantes ou estresse, 
normalmente a hemólise aparece de um a três dias após o contato com os fatores 
desencadeantes. O tratamento da doença consiste em afastar o fator desencadeante 
da hemólise e, dependendo das manifestações clínicas, fototerapia para os recém-
nascidos (e/ou exanguíneo); transfusão de papa de hemácias e também cuidados 
gerais de monitoramento das funções cardíaca, pulmonar e renal, bem como 
tratamento da infecção, se houver. Discussão e Conclusão: Tendo em vista a 
dificuldade encontrada no diagnóstico dessa enzimopatia, com o decorrer da pesquisa 
realizada espera-se diagnosticar e esclarecer os participantes sobre a Deficiência de 
G6PD e suas possíveis consequências no dia a dia dos portadores dessa patologia. 
Diante do exposto é notório que a prevenção é o melhor meio para evitar o início das 
crises hemolíticas. 
 
Palavras-chave: Anemia Hemolítica. G6PD. Enzimopatias. 
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Nos dias atuais, vemos que a população mundial vem se tornando mais velha e com 
isso a expectativa de vida vem aumentando o que torna o cidadão mais vulnerável a 
doenças; dentre essas doenças estão as que acometem os ossos, osteoporose, e que 
devem ser tratadas com medicamentos à base de bifosfonatos que minimizam a perda 
de estrutura óssea. Na odontologia, ela vem sendo um grande desafio principalmente 
para os pacientes que vão ao dentista a procura de tratamento como exodontia e 
implantes que ajudam muito esses pacientes, porem pacientes que fazem 
procedimentos e relatam uso desse medicamento para tratamento de sua doença 
óssea, corre um grande perigo. Dentre as complicações que o medicamento pode 
trazer a mais seria é a osteonecrose dos maxilares que se não tratada pode acometer 
grande parte do osso e consigo a grande perda óssea. Muitos profissionais de saúde 
não tem um conhecimento de como aborda e tratar desses pacientes e ainda tem os 
que fazem o tratamento sem saber o que pode ocorrer no paciente que faz uso do 
medicamento, o que torna um grande risco do paciente ter complicações e o próprio 
não saber o q está acontecendo. Existe hoje uma grande parcela da população que 
fazem uso do medicamento e temos que ter total conhecimento do que estamos 
fazemos e sabemos o que podemos fazer para controla uma complicação causada pelo 
bifosfonato e assim manter nosso paciente satisfeito. De total importância que seja 
vista e compreendida entre os profissionais odontológicos o fármaco que o paciente 
usa em geral e saber o que pode ocorre por conta dele para aliviar o estresse do 
paciente e do próprio cirurgião-dentista que tem total responsabilidade com seu 
paciente a partir que ele está em sua cadeira odontológica. 
 
Palavras-chave: Osteonecrose dos maxilares. Bifosfonato - uso odontológico. 
Medicamentos com bifosfonatos. 
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Introdução: A Fascite Plantar é uma síndrome dolorosa caracterizada por uma 

inflamação decorrente de um trauma repetitivo com origem na fáscia plantar do 

calcâneo, pode ser uni ou bilateral. A causa exata é desconhecida, pode advir de 

diversos fatores como esporão plantar do calcâneo, atrofia do coxim gorduroso plantar, 

inflamação da fáscia plantar decorrente de evento traumático, fratura de estresse do 

calcâneo, neuropatia compressiva dos nervos plantares, fatores predisponentes a 

desequilíbrios: bloqueios dos micromovimentos dos ossos do pé, obesidade, 

encurtamento da musculatura posterior da perna, alterações do arco plantar, uso de 

calçados inadequados. O tratamento fisioterapêutico é de fundamental importância na 

melhora da qualidade de vida dos pacientes portadores da Fascite Plantar (FP). 

Estudos relatam que a FP é uma patologia de acometimento populacional mundial 

muito comum, porém ainda pouco esclarecida”, o que nos fez perceber a necessidade 

de que esta seja melhor elucidada e mais disseminada, dando ênfase no diagnóstico 

precoce para maior eficácia do tratamento conservador, visto que este obtém sucesso 

em 73%-89% dos casos. Visando elucidar a patologia, as modalidades do tratamento 

conservador e sua eficácia, uma vez que este é fundamentalmente importante na 

melhora dos sintomas e alívio da dor desses pacientes, além de apresentar métodos de 

fácil aplicabilidade e baixo custo tem eficácia tanto na prevenção primária quanto na 

secundária, de lesões agudas da FP. Desenvolvimento: Durante a marcha ocorre 

compressão na planta do pé, gerando uma força de tração ao longo da fáscia que é 

submetida repetitivamente a essa força durante o caminhar, de acordo com a 

frequência e intensidade desses eventos poderá ocorrer degeneração progressiva na 

origem da fáscia plantar. Os microtraumas repetitivos nesta região correlacionam-se 

com o desenvolvimento de periostite por tração e microrrupturas da própria fáscia que 

resulta em inflamação e dor crônica. O processo inflamatório pode ocorrer tanto na 

origem da fáscia quanto no tubérculo medial do calcâneo. O envelhecimento também 

causa ações degenerativas que estão associadas a redução de colágeno e de líquido 
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provocando redução na elasticidade do coxim gorduroso que começa a se deteriorar a 

partir dos 40 anos de idade aproximadamente. Estudos recentes apontam que a 

primeira linha do tratamento deve incluir um programa domiciliar com exercícios para 

alongamentos da fáscia plantar, inicialmente um período curto de repouso 

acompanhado de medicamentos anti-inflamatórios não hormonais, durante quatro a 

seis semanas. O paciente poderá utilizar bola de tênis, garrafa com água congelada ou 

objeto semelhante para massagear a planta do pé, esse procedimento minimiza a 

tensão da fáscia plantar e alivia a dor. Antes de levantar da cama, alongar o 

gastrocnêmio e a planta do pé usando uma toalha. As modalidades do tratamento 

devem ser executadas sob a orientação de um profissional, que indicará o tratamento 

de acordo com as especificidades de cada caso. Os tratamentos mais comuns: 

tratamento por ondas de choque para cicatrização do tecido inflamado, medicação 

anti-inflamatória não hormonal, infiltração local com corticosteróide e esteróides, 

alongamento do tríceps sural para diminuir a dor a medida que a amplitude de 

movimento de dorsiflexão é recuperada, órteses/palmilhas customizadas para corrigir 

alterações biomecânicas do pé que causam estresse excessivo a fáscia plantar, seu uso 

combinado a alongamentos é mais efetivo do que apenas o alongamento, tala noturna 

deve ser usada enquanto o paciente dorme para manter a dorsiflexão e extensão dos 

dedos mantendo a fáscia alongada e em seu comprimento ideal, melhorando assim os 

sintomas, terapia manual melhora a dor através da liberação de pontos gatilhos 

combinado ao alongamento ativo, taping (bandagens anti-pronatória e elástica) pode 

ser utilizada como recurso complementar por apresentar alívio da dor a curto prazo. O 

tratamento cirúrgico só é indicado após esgotadas as opções do tratamento 

conservador, e persistindo-se os sintomas de forma a interferir na vida diária ou 

atividade atlética desejada, sem melhora significativa durante os seis meses de 

tratamento fisioterapêutico supervisionado pelo médico. O paciente deverá ser 

informado da possibilidade de não haver melhora dos sintomas, mesmo após a 

cirurgia, mas estudos comprovam que o tratamento cirúrgico traz resultados 

satisfatórios em 95% dos casos. Alguns estudos relatam que a FP também pode 

apresentar cura espontânea em uma parcela da população. Discussão e conclusão: 

Estima-se que a cada dez pessoas uma experimente dor na região subcalcânea ao 

longo da vida. No entanto através de estudos literários pôde-se concluir que o 

diagnóstico precoce é muito importante para maior eficácia do tratamento conservador 

por meio de exercícios fisioterapêuticos que por sua vez são suficientes para aliviar os 

sintomas e melhorar o processo inflamatório, pois há evidências que comprovam a 
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eficácia da fisioterapia no que diz respeito a fascite plantar.  É importante ressaltar que 

o tratamento deverá ser realizado de acordo com a evolução e intensidade da 

patologia, levando-se em consideração as individualidades de cada cliente/paciente, 

afim de que este tenha a melhor resposta possível na melhora do quadro clínico ao 

qual se apresenta.  

Palavras-chave: Fascite plantar. Tratamento conservador. Modalidades do 

tratamento. 
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Introdução: A Odontopediatria tem como principal papel atuar no estabelecimento 
das condições fisiológicas do crescimento craniofaciais e orais que ocorrem durante o 
crescimento e desenvolvimento da criança, sem alterar a oclusão que é bastante 
modificada durante o processo de transição dos dentes decíduos para os permanentes. 
Visando esse estabelecimento fisiológico, quando a doença cárie evolui á grandes 
perdas da estrutura dentária, extrações e/ou esfoliação prematura de dentes decíduos, 
se faz necessário restauração com intervenção protética, ainda na fase de dentadura 
decídua, com o objetivo de manter espaço adequado entre os dentes e o comprimento 
do arco dentário e assim, não ocasionar prejuízos oclusais com a erupção dos dentes 
permanentes. Para essas restaurações quando em dentes molares decíduos, o 
odontopediatra tem, como uma das opções, a coroa de aço inoxidável. 
Desenvolvimento: Coroas de aço inoxidável são uma das opções para restauração 
de dentes com três ou mais faces destruídas, sua espessura, formas anatômicas, 
tamanhos e composição variam de acordo com o fabricante e estão disponíveis no 
mercado nas opções unitárias e em caixas. Estão indicadas em casos de severas 
anomalias no desenvolvimento do esmalte, lesões extensas de cárie envolvendo 
múltiplas faces da coroa dentária e fraturas coronárias extensas. Suas vantagens como 
baixo custo, reduzido tempo de trabalho e técnicas de instalação simples, as fazem 
ainda ser a opção de eleição dos odontopediatras, apesar de ser um material muito 
antigo, introduzido em 1950 por Humphrey, são até os dias atuais largamente 
utilizadas. Conclusão: Diante das inúmeras opções de restaurações para perda de 
coroas em dentes decíduos, a utilização da coroa de aço inoxidável para estes casos 
são de grande indicação e escolha, pois é a que oferece o melhor resultado, 
preservando o desenvolvimento fisiológico das estruturas anatômicas e dentais, 
oferecendo melhor custo benefício para o paciente e apresentando técnicas simples 
para o profissional.  
 
 
Palavras-chave: Coroa de aço. Dentes decíduos. Restauração. 
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CUIDADOS AO PACIENTE COM A SÍNDROME DE STEVENS JOHNSON 
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Ultimamente o avanço científico e tecnológico em conjunto com a facilidade do acesso 
à informação E aos direitos sociais na área da saúde, vem sendo instigados por 
profissionais da área e pela própria sociedade. Logo, é sabido que para estes 
profissionais existem bastantes deveres, os quais devem ser providos de técnicas e 
métodos específicos que envolvam humanização, afetividade e solidariedade com a 
vida do Outro. Os profissionais da área de enfermagem, além de outras funções, são 
responsáveis pelos cuidados, físicos dos pacientes, como higiene corporal e curativos. 
Portanto, os profissionais citados devem estar capacitados e respetivamente aptos, 
para dar assistência à tais doenças que afetam a integridade física dos pacientes. A 
pesquisa em questão visa contribuir para a disseminação da informação sobre os 
cuidados aos pacientes com a Síndrome de Stevens Jovens, uma vez que a síndrome é 
considerada rara, portanto, muitos profissionais não estão capacitados suficientemente 
para prestar os cuidados necessários que garantam o bem-estar do paciente portador. 
A hipersensibilidade do paciente com a Síndrome de Stevens Johnson é a forma grave 
do Eritema Multiforme ou Polimorfo que se dá devido a uma reação alérgica que 
posteriormente pode causar lesões nas mucosas dos olhos e nariz, além de 
comprometer a pele e órgãos que compõem o corpo humano, podendo está síndrome 
ocasionar necrose nessas áreas como no caso da Necrólise Epidérmica Tóxica. Devido 
à reação alérgica grave que acarreta a Síndrome de Stevens Johnson, ser imprevisível 
ela é de difícil diagnóstico, podendo ter como sintomas iniciais: febre, mal-estar, dores 
musculares, além de pequenas Erupções cutâneas, o que deve ser considerado um 
alerta para síndrome supracitada. Logo, deve se dar importância a um diagnóstico 
precoce, para que seja minimizado as futuras complicações no quadro clínico do 
paciente portador da SSJ. O principal cuidado da enfermagem é com o tecido epitelial, 
dando maior ênfase na realização de curativos, tratando esses pacientes como grandes 
queimados, devido às feridas cutâneas extensas. Além disso, realizar uma anamnese 
efetiva contribui para um tratamento individualizado e eficaz. Sendo imprescindível 
ainda, monitorar o débito urinário, pois, é importante para fluidoterapia. A temperatura 
do ambiente adequado para o indivíduo com a Síndrome de Stevens Johnson Deve 
oscilar entre 30 a 32° C a fim de reduzir as perdas calóricas através da pele, a perda 
de calor pode também ser limitada elevando a temperatura de banhos antissépticos 
para 35 a 38° C utilizando ainda, protetores de calor. Geralmente é invisível perceber a 
existência de cuidados tópicos para pacientes com a Síndrome de Stevens Johnson, 
sendo algumas abordagens consideradas conservadoras ou agressivas, como é o caso 
do desbridamento cirúrgico. É importante enfatizar que novas técnicas como a 
utilização de antissépticos estão sendo investigadas, como a remoção de crostas da 
cavidade oral e nasal e pulverização Diversas vezes por dia. A inspeção diária 
cuidadosa é necessária para monitorar infecções secundárias, uma vez que a síndrome 
pode apresentar dinamismo no quadro clínico do paciente, podendo prejudicar 
instantaneamente a manutenção dos cuidados com a saúde e bem-estar do indivíduo 
portador da Síndrome. Tendo em vista a relevância social e científica da temática em 
questão, tal trabalho objetiva disseminar a informação acerca dos cuidados específicos 
de enfermagem para pacientes com a Síndrome de Stevens Johnson, uma vez que tal 
prática não é frequente nos hospitais, clínicas e demais unidades de saúde. O processo 
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de sistematização e organização das equipes de enfermagem é uma maneira de 
garantir a assistência qualificada aos pacientes, uma vez que o trabalho em equipe 
pode estabelecer melhorias contínuas no Processo de cuidar, faz-se necessário ainda, a 
promoção de políticas públicas que promovam capacitação dos profissionais da saúde, 
uma vez que muitos indivíduos após a conclusão do curso, não buscam novas 
qualificações. Além disso, é notório que existem muitas doenças que exigem dos 
profissionais da enfermagem muita dedicação e capacitação, pois, são tão específicas 
que muitas vezes tais não se encontram preparados para o atendimento correto dos 
pacientes, como é o caso de indivíduos com a Síndrome de Stevens Johnson. 
 
Palavras-chave: Síndrome. Cuidados. Bem-estar. 
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Introdução: Tendo como intuito a conscientização das pessoas, este trabalho busca 
promover uma nova visão ao que se entende por depressão e suicídio. É sabido que 
ainda a depressão e o suicídio são poucos discutidos, tendo como fundamento o medo, 
preconceito e a própria falta de informações. Desta forma buscando sanar dúvidas, 
este trabalho objetiva esclarecer o que é a depressão, seus fatores, sintomas dentre 
outros e o suicídio. 300 milhões de pessoas sofrem de depressão e 800 mil pessoas 
com morte por suicídio a cada ano, sendo essas com idade entre 15 e 29 anos, 
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A depressão tem estado no topo da 
lista de causas de problemas de saúde e tem sido tema frequente na área da saúde 
nas últimas décadas. O suicídio é uma das maiores causas de mortalidade no mundo. É 
considerado o desfecho de um fenômeno complexo e multidimensional, decorrente da 
interação de diversos fatores. Dentre os diagnósticos psiquiátricos associados a 
suicídio, depressão maior se destaca sobremaneira. Desenvolvimento: De acordo 
com o ministério da Saúde e a organização Mundial da Saúde, "A cada 40 segundos 
uma pessoa comete suicídio", "A cada 3 segundos uma pessoa tenta", "90% dos casos 
de suicídio são tratáveis e evitáveis". O dicionário descreve a depressão como uma 
perturbação na mente caracterizada pela ansiedade e melancolia; e sendo um estado 
patológico de sofrimento psíquico envolvendo a baixa dos sentimentos do valor pessoal 
e pessimismo. É assim como muitas pessoas a descrevem; algumas das características 
principais mais comuns para se descrever a depressão são a tristeza constante e o 
sentimento de vazio, mas nem todas as pessoas demonstram a tristeza como a 
principal característica, muitos perdem o prazer pelas atividades comuns que antes lhe 
davam prazer (adonia), muito associada à fadiga e/ou a perca de energia, cansaço 
exagerado. Para um bom diagnóstico avalia-se: sintomas psíquicos, fisiológicos, e 
evidências comportamentais. A depressão pode ser subdividida, tendo os sintomas 
como variáveis em muitos quadros clínicos como: estresse pós-traumático, alcoolismo 
e entre outros. Podendo ainda ocorrer como resposta a situações estressantes, 
circunstâncias sociais e adversidades econômicas. Enquanto síndrome, a depressão 
inclui alterações de humor, alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas. E 
finalmente enquanto doença pode ter várias facetas dependendo do período histórico, 
de acordo com algumas literaturas estão extrema melancolia, a depressão com a 
integração do transtorno bipolar nos graus 1 e 2, entre outros aspectos (dicionário; 
PORTO, 1999; OMS). Discussão e conclusão: Desta forma, percebe-se que a 
depressão tem cura sim, tem tratamento adequado (medicamentoso ou não) e que 
esses grandes percentuais problemáticos podem ser reduzidos. Em muitos casos, se 
faz necessária apenas a fala para que uma pessoa comece a se tratar. Um órgão foi 
fundado em meados de 1962, CVV (Centro de valorização da Vida) uma associação 
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civil, filantrópica, que conta com apoio de voluntários dispostos a ouvir e acolher quem 
liga pedindo ajuda. 
 
Palavras-chave: Suicídio. Depressão. Prevenção. 
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Introdução: O distúrbio do espectro autista (DEA) se identifica pela presença da 
deficiência qualitativa da interação social recíproca, habilidades de comunicação 
deficiente e por interesses e comportamentos restritos, repetitivos e estereotípicos, 
sendo cada vez mais prevalentes síndromes comportamentais neurodesenvolvidas do 
comprometimento verbal e comunicação não verbal. Dentre as morbidades comumente 
associadas incluem alterações na função da barreira intestinal, autoimunidade e 
retardo mental. Evidências relatam uma coligação significativa entre o DEA e os 
distúrbios gastrointestinais (DG), o que tem despertado um interesse em pesquisas 
diante de sua relação com o sistema nervoso central. Acredita-se que tenha um papel 
imprescindível na homeostase intestinal e sistêmica, assim como na modulação 
comportamental e desequilíbrios microbianos recorrentes na microbiota gastrointestinal 
(MGI). Sendo assim, esse estudo objetivou-se analisar o conhecimento atual sobre a 
MGI e os biomarcadores do DG em autistas, juntamente com as evidências científicas 
que apoiam a relevância do tratamento terapêutico com probióticos, prebióticos e 
simbióticos, verificando quais resultados adquiridos por meio de seus efeitos no DEA 
em contexto. Desenvolvimento: Revisão bibliográfica através das bases PubMed e 
Science Direct, com os seguintes descritores autism, microbiota, nutrition, prebiotics, 
probiotics. Artigos escritos em inglês e português dentre os anos 2008 a 2018 foram 
selecionados conforme sua relevância. Cartas ao editor e relatos de casos foram 
excluídos. Os artigos selecionados foram tabulados de acordo com as seguintes 
informações: autoria, ano de publicação, tamanho da amostra, tipo de estudo, e 
resultados. Na busca vinte artigos preencheram os critérios de inclusão. Foram 
excluídos relatos de caso, cartas ao editor, publicações mais antigas e aquelas que não 
referiam ao tema do estudo. Dentre os resultados, nos últimos anos, a MGI tem sido 
implicada como uma via potencial que afeta a manifestação dos sintomas em 
distúrbios cognitivos e do neurodesenvolvimento, havendo a possibilidade de 
alterações induzidas por dieta na MGI podendo influenciar em mudanças 
comportamentais, assim como na flexibilidade cognitiva, como foi evidenciada em 
pesquisas em modelo animal. Estudo com 160 crianças com DEA foi descoberto que 
59% tinham DG, como diarreia ou fezes não formadas, constipação, inchaço e/ou 
refluxo gastroesofágico. Também foram identificados associações entre gêneros 
microbianos específicos e alguns sintomas nesse público, além de outros estudos já 
terem relatado sobre os DG com o aumento da gravidade do DEA. O que corroborou 
com outros achados que sugeriram a restrição alimentar para ter maior impacto no 
crescimento de bactérias do tipo bifidobactérias e veillonellaceae nesse tipo de 
transtorno, ressaltando uma abordagem dietética combinada de uma dieta prebiótica. 
Pesquisadores que usaram essa terapia no DEA relataram como resultado ter tido uma 
melhora na barreira da mucosa e da disbiose do intestino, assim como elevações em 
vários metabólitos associados, abolindo perturbações comportamentais característicos 
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desse distúrbio. Discussão e Conclusões: Apesar das evidências ressaltarem a 
premissa terapêutica do uso de probióticos, prebióticos e simbióticos diante de 
alterações na MGI no DEA como uma estratégia eficaz, são necessários mais estudos 
que se avaliem os padrões de comportamento dessas crianças na pós-suplementação e 
seu potencial benefício, além de informações referentes a doses necessárias, alinhada 
à faixa etária específica ainda estão para ser definidas. 
 
Palavras-chave: Distúrbios gastrointestinais. Probióticos. Prebióticos. 
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Introdução: A doença renal crônica (DCR) tem sido associada a maior risco de 
demência e maior comprometimento cognitivo. A partir disso a área de pesquisa clínica 
intensiva evidenciou a l-carnitina (LC), ácido 3-hidroxi-trimetil-aminobutírico, que é um 
nutriente dietético essencial responsável pela admissão de ácidos graxos de cadeia 
longa nas mitocôndrias celulares que pode ser sintetizada pelos rins. Sendo assim, 
esse estudo objetivou-se ponderar a intervenção dietética com LC, a partir de 
evidências, com ênfase na função cognitiva em pacientes com DRC. 
Desenvolvimento: Uma revisão bibliográfica foi realizada utilizando bases de dados 
eletrônicos Scielo e Pubmed, com os seguintes descritores: l-carnitine, chronic kidney 
disease, cognition, nutrition. Pesquisaram-se artigos escritos em inglês, espanhol e 
português, dentre os anos 2011 a 2018, selecionados os artigos mais relevantes sobre 
o tema. Cartas ao editor e relatos de casos foram excluídos. Os artigos selecionados 
foram tabulados de acordo com as seguintes informações: autoria, ano de publicação, 
tamanho da amostra, tipo de estudo, principais resultados das associações entre LC e 
DCR. Na busca, foram encontrados 303 artigos, sendo 299 artigos encontrados no 
PubMed e 5 no SciELO. Os artigos localizados que preencheram os critérios para 
compor a revisão foram 19 e foram incluídos no estudo, 284 foram excluídos por 
serem relatos de caso, cartas ao editor, não serem do período considerado como 
critério ou por não correlacionarem LC com DRC. Dos 19 estudos que preencheram os 
critérios de inclusão, 12 foram transversais, 5 longitudinais prospectivos e 2 revisões. 
Pesquisas identificaram uma recuperação do comprometimento cognitivo em modelo 
animal com DRC por meio da administração de LC, observando também efeitos 
positivos no humor. Ainda, a LC sobreregula o gene NOX4, restaurando a liberação do 
peróxido de hidrogênio, ação que sugere um papel protetor contra o dano renal 
induzido pelo estresse oxidativo. Foi também relatada uma melhora na gravidade da 
necrose tubular proximal renal cortical, nos sinais de dano glomerular, na formação de 
cilindros hialinos, nos sinais de deposição de matriz extracelular e epitelial, bem como 
na função renal e impedimento da hipertrofia renal com o uso da LC. Houve ainda 
relato de melhora de disfunção cognitiva ao tratamento. Discussão e Conclusões: 
Diante dos estudos analisados a intervenção dietética com LC se mostrou promissora e 
sem efeitos adversos. O número limitado de pesquisas e a presença de fatores de 
confusão torna difícil a tomada de conclusões seguras, sendo necessários mais estudos 
de longo prazo, assim como ensaios randomizados controlados por placebo. 
 
Palavras-chave: Insuficiência renal. l-carnitina. Comprometimento cognitivo. 
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Introdução: O continente africano é altamente rico em diversos recursos e dentre 
estes, sua maior característica é sua cultura variada. Em seu conteúdo histórico e 
desenvolvimento social encontramos uma série de riquezas naturais que são utilizadas 
no campo da medicina ocidental. No período da escravidão altos números de africanos 
foram trazidos para o continente americano, levando consigo o conhecimento dos 
antigos acerca das ervas e seu uso. Diante deste cenário começou a surgir o uso de 
diversas plantas, desde a origem dos terreiros, na cura física e espiritual na América, 
em busca da preservação dos costumes da terra natal. Nesse contexto, o presente 
estudo tem por objetivo identificar as espécies de plantas indicadas por pais e mães-
de-santo em terreiros do município de Recife, PE com indicações terapêuticas, na 
tentativa de criar uma ponte para o acesso das pessoas negras a saúde. 
Desenvolvimento: A etnobotânica é a ciência que procura provar a relação existente 
entre as plantas medicinais e suas propriedades, através do processo cultural em 
diversos povos. O candomblé, como religião, apresenta uma riqueza de conhecimento 
etnobotânico. Existe uma variedade de plantas utilizadas com distintas funcionalidades 
que são aplicadas no dia a dia em situações comuns como diarreia, vômito, cefaleia, 
dores abdominais, entre outros. Algumas das plantas são: macaça, alecrim, 
manjericão, jurema preta, arruda e junco. A região metropolitana do Recife é o local 
escolhido para a abordagem desse estudo, havendo nela uma ampla variedade de 
terreiros e histórias a serem estudadas. Discussão e Conclusão: Assim, contribuindo 
para o enriquecimento do saber e ajudando no confronto das injustiças étnico-raciais 
na saúde que são uma barreira no avanço do conhecimento e bem-estar. 
 
Palavras-chave: Cultura. Ervas. Medicina. Saúde. 
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Introdução: As práticas de enfermagem, no cenário atual, vêm sendo 
constantemente associadas pela mídia a eventos relacionados à administração de 
medicamentos nos hospitais e em outros serviços de saúde. Embora este seja um 
processo multidisciplinar, a equipe de enfermagem possui grande responsabilidade no 
manejo da farmacoterapia e na garantia da segurança do paciente, pois desempenha 
papel central neste cuidado. Este estudo tem por objetivo identificar e discutir sobre os 
erros e seus fatores predisponentes na administração de medicamentos, com o intuito 
de torná-los facilmente identificáveis na rotina da assistência hospitalar.  
Desenvolvimento: O presente estudo, trata-se de uma revisão integrativa, realizada 
por meio das bases de dados BDEnf, SciELO e LILACS. Como resultados, temos que a 
administração de medicamentos é uma atividade de grande responsabilidade da 
enfermagem, porém esta atividade torna-se cada vez mais complexa, quando há 
alguns fatores como o aumento da gravidade dos pacientes, a diminuição dos tempos 
de permanência e o aumento do número de medicações prescritas para alguns 
pacientes, são fatores que têm sido considerados como contribuintes para o aumento 
da complexidade e das demandas de trabalho da equipe de enfermagem. Pesquisas 
revelam que os erros na medicação representam uma triste realidade no trabalho dos 
profissionais de saúde, com sérias consequências para pacientes e para a organização 
hospitalar, os resultados também demonstraram que a sobrecarga de trabalho é 
considerada um fator de risco para a ocorrência de erros na administração de 
medicamentos. Dentre todos os profissionais de saúde, neste aspecto, cabe à equipe 
de enfermagem a responsabilidade de garantir a segurança ao paciente, visto que, é a 
responsável em preparar e aplicar o fármaco no paciente, sendo a ponta final deste 
processo e detendo a última oportunidade de evitar e interceptar erros. Discussão e 
conclusões: Observou-se que responsabilizar o profissional pelo erro é uma cultura 
que persiste no Brasil. Apesar dos critérios de punição na ocorrência de erro, verificou-
se a necessidade de uma educação continuada e aplicação de metodologias e 
tecnologias que vá além da adoção dos itens de verificação a serem seguidos, 
denominados os “certos” da administração de medicamentos. Além da necessidade de 
rever políticas relacionadas a carga horária da enfermagem, visto que, há uma relação 
direta, da elevada carga de trabalho com o aumento do número de pacientes por 
profissional, o que pode implicar no aumento de erros em relação a administração de 
medicamentos por turno de trabalho a cada paciente.  
  
Palavras-chave: Responsabilidade legal. Farmacoterapia. Enfermagem. 
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Introdução: Chamamos de depressão pós-parto a patologia caracterizada por um 
conjunto de condições específicas que acometem entre 10% e 15% das mulheres em 
algum momento no transcorrer do primeiro ano do pós-parto. Esta patologia é 
observada com maior frequência entre a quarta e oitava semana após o momento em 
que a mulher dá a luz e manifesta-se, progressivamente, a partir dos seguintes 
sintomas: irritabilidade, choro frequente, sentimentos de desamparo, falta de energia e 
interesse sexual. Além disso, observa-se a ocorrência de transtornos alimentares, 
problemas com o sono, ansiedade e sensação de incapacidade. Em função da falta de 
informação, muitos dos sintomas são frequentemente ignorados pelas mulheres e suas 
famílias e sendo assim, o problema tende a agravar-se causando riscos para as 
mulheres e recém-nascidos. Sendo assim, pretendemos expor as principais 
características da DPP, debater suas possíveis causas e consequências como forma de 
disseminar o debate constante acerca da temática. Desenvolvimento: É de 
fundamental importância o reconhecimento precoce da depressão no período de 
puerpério, pois as consequências vão se agravando com o passar do tempo, e nisso 
acarretará uma série de consequências, afetando o cuidado materno e a relação com o 
bebê. O início da depressão pós-parto ocorre geralmente, entre o primeiro e segundo 
mês do período de puerpério, ao analisar a DPP é possível reconhecer os sintomas que 
são diversos. Todos sabem que, em nosso país, há tempos, observa-se o desrespeito 
em relação aos direitos das mulheres gestantes. Tais desrespeitos, quase sempre são 
associados a fatores relacionados à assistência ao parto, e por isso, contribuem 
significativamente para a ampliação dos índices de depressão. Todavia, outras 
circunstâncias também são apontadas como fatores que potencializam essa doença 
como, por exemplo, a gravidez indesejada ou precoce, decepções na vida pessoal e/ou 
no trabalho, alterações hormonais, rejeição paterna, primeira gestação e pacientes 
com históricos de depressão. Estudos bibliográficos voltados para uma análise do meio 
social em que essas mulheres estão inseridas apontam como cada vez mais comuns, 
as circunstâncias que potencializam os riscos da mulher desenvolver a DPP e neste 
sentido, abre-se um vasto campo para a ampliação desta patologia que desafia cada 
vez mais os profissionais da saúde, pois muitos inclusive, não possuem formação ou 
sequer conhecimento mínimo para lidar com as intercorrências oriundas desta 
problemática. É importante considerar que muitos dos fatores que implicam em riscos 
para o desenvolvimento da DPP poderiam ser observados por ocasião do pré-natal, 
mas, por causas diversas, quase sempre observamos que a saúde mental das 
mulheres são postas em plano secundário e o problema só começa a ser tratado após 
o aparecimento dos sintomas ou, na maioria dos casos, em função do seu 
agravamento, ou seja, um problema que poderia ser evitado acaba por tornar-se 
crítico e muitas vezes implicam em graves consequências. Levando-se em consideração 
esses aspectos, a detecção de imediato dos fatores de riscos, pelos profissionais da 
área da saúde, torna-se um essencial preventivo para a DPP. Só nos resta esperar que 
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sejam observados esses sintomas citados, na paciente, não apenas pelos profissionais 
da área, como também, os familiares sejam orientados para identificar, o início da 
DPP. Discussão e conclusão: A literatura indica que a depressão pós-parto está 
associada a causas multifatoriais, acometendo grande número de mulheres. Sua 
intensidade é variável e com isso, a identificação dos sintomas fica prejudicada. 
Todavia, sua ocorrência sempre dificulta a criação de vínculos afetivos entre pais e 
filhos podendo inclusive, prejudicar a construção desses vínculos por longos períodos. 
Observamos ainda a ocorrência de evidencias da associação entre a DPP e prejuízos 
cognitivos e emocionais das crianças e estendendo ainda mais a dimensão do 
problema. Sendo assim, a importância dos profissionais de enfermagem, sobretudo 
aqueles que lidam com gestantes, mostra-se essencial no reconhecimento e 
encaminhamento às famílias para atendimento psicológico.  
 
Palavra-chave: Saúde da mulher. Depressão pós-parto. Obstetrícia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX)  
 
 

232

INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS ASSISTIDAS PELA PARÓQUIA NOSSA 
SENHORA DA CONCEIÇÃO – MORENO / PE 

 
 

Elvis Paulo Batista Travassos 
elvis-travassos@hotmail.com 

Giselly França dos Santos Nery 
ginery00@gmail.com  

Luiz Henrique Bezerra Miranda 
luizbezerra@live.com  

Priscilla Correia Falcão da Silva 
priscilla2008_falcao@hotmail.com 

 
 

Introdução: Inclusão social corresponde ao conjunto de meios e ações que 
combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças 
de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou 
preconceitos raciais. A inclusão social visa oferecer oportunidades iguais de acesso a 
bens e serviços a todos. Em nossa sociedade, falar de inclusão social é remeter ao seu 
inverso, a exclusão social. Nesse sentido, para estabelecer uma ação de inclusão 
social, primeiramente é necessário observar e identificar quais seriam aqueles que 
estariam sistematicamente excluídos da sociedade, ou seja, que não gozam dos seus 
benefícios e direitos básicos, como saúde, educação, emprego, renda, lazer, cultura, 
entre outros. Nessa perspectiva, existe uma relação muito crítica entre educação e 
saúde pública. Infelizmente as informações sobre promoção de saúde são precárias 
entre as minorias e grupos socialmente vulneráveis. Entender e cuidar da saúde bucal 
envolve muitos fatores e evitam diversas doenças. Além disso, uma boa saúde bucal 
torna as pessoas muito mais felizes, otimistas e de bem com a vida. Isso, certamente, 
vai refletir em todo o corpo e nas relações no dia a dia. Além da saúde bucal, outra 
vertente que chama atenção entre a população carente são as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e transmitidas, 
principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de 
camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A transmissão 
de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto 
ou a amamentação. Desenvolvimento: Foi realizado acompanhamento de pessoas 
assistidas pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição em Moreno / PE visando oferecer 
oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Para tanto, seguimos alguns 
objetivos como: explicar e orientar as pessoas sobre os cuidados e importância de 
cuidar da higiene oral; apresentar de formas lúdicas e criativas, as técnicas de 
escovação, uso do fio dental e importância da consulta regular ao Cirurgião Dentista; 
orientar e esclarecer sobre as ISTs, possíveis formas de prevenção, transmissão, 
diagnósticas e tratamento; identificar, registrar e encaminhar ao PSF (Programa de 
Saúde da Família), os casos observados em que há necessidade de um auxílio para 
correto diagnóstico e tratamento. Discussão e Conclusões: Durante os 
desenvolvimentos das atividades programados em seus diversos dias, obtivemos um 
retorno imediato com as trocas de informações, esclarecimentos das dúvidas 
apresentadas pelo público de maneira geral. Percebemos o quanto é importante as 
inclusões de atividades diretamente com a população, o contato, abordagem, palestras 
e visitas por mais simples que seja, mas a gratificação e humanização são imensas pra 
os recebidos.  
 
Palavras-chave: Inclusão social. Imanização. Retorno social. 
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Introdução: As moscas que são responsáveis por esta condição preferencialmente 
em locais de ambientes quentes, úmidos, de modo que a miíase está restrita aos 
meses de verão em zonas de clima temperado, porém pode ocorrer em todos os 
meses do ano em países tropicais e subtropicais. Mais de 150 espécies de dípteros 
podem causar miíase nos humanos. Inúmeras são as espécies de moscas que podem 
infestar a cavidade oral, dependendo da distribuição geográfica dos dípteros. Com 
prevalência mais comum no sexo masculino e apesar de acometer todas as faixas 
etárias, a sua ocorrência em crianças pode ocasionar danos mais severos ou ser, até 
mesmo fatal. Desenvolvimento: São várias as causas para as infecções dos tecidos 
vivos em cavidade oral por larvas de moscas, sendo elas geograficamente dependentes 
de fatores associados como higiene pessoal deficiente, respiração bucal noturna, 
alcoolismo, hipersalivação, doenças periodontal avançada, senilidade, associados à 
prevalência bem como o déficit neuropsicomotor, resistência corporal diminuída, 
desnutrição trauma infecções bucomaxilofacial, diabetes e existência de doenças 
vasculares periféricas em pacientes idosos. Com manifestações clinica variadas de 
acordo a espécie e a área do corpo envolvida, podendo configurar desde quadros 
benignos leves e assintomáticos, são mialgia, febre, odor, acentuado desconforto local, 
inflamação dos tecidos circundantes, ulcerações e necrose do tecidual, podendo até 
envolvimento ósseo e formas graves com sérias complicações, até mesmo levando a 
morte. Seu diagnóstico é através de exames de laboratoriais com presença 
hipereosionofilia, elevada taxa de sedimentação de eritrócitos, mas a movimentação 
das larvas facilita o diagnóstico da miíase oral. Na ausência desta movimentação por 
vezes, além do exame clínico, a exploração cirúrgica e o exame histopatológico levam 
ao diagnóstico final. No tratamento tem por indicação a cuidadosa remoção total das 
larvas com auxilio de uma pinça clinica e cureta periodontal, sob anestesia que 
depende de paciente para paciente e quantidade de larvas, debridamento dos tecidos 
necrótico quando acometidos com o restabelecimento cirúrgico, aplicação do gel de 
digluconato de clorexidina a 0,2%, solução de éter, óleo de terpetine, vaselina sólida, 
iodofórmio e solução creosotada a 10% como curativo tampão. Nos casos mais 
severos e críticos são feitas a prescrição de antibióticos macrolídeo semi-sintético. 
Discussão e Conclusão: quando diagnosticada precoce e corretamente, a miíase oral 
pode ser facilmente tratada pelo dentista, através da remoção das larvas, podendo ser 
evitados com a higienização da cavidade oral e tomados de cuidados, principalmente 
quando for fazer avaliação clinica. Todavia, é de indispensável importância da 
orientação a adoção aos cuidados com a higiene pessoal. 
 
Palavras-chave: Miíase. Doenças parasitárias. Saúde pública. 
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa de demência, e resulta de 
um distúrbio neurodegenerativo caracterizado por prejuízos na memória recente e outras 
funções cognitivas, associados a anormalidades histopatológicas específicas no cérebro. As 
duas principais disfunções neuronais envolvem: 1) um aumento na produção da proteína 
β-amiloide (βA), 2) hiperfosforilação da proteína tau, processos estes potencializados pelo 
estresse oxidativo (EO). Estas evidências servem de racional para a administração de 
antioxidantes nesses pacientes, através de nutracêuticos, os quais visam a neuroproteção 
sem toxicidade. Objetivou-se analisar as evidências que apoiam o uso de nutracêuticos em 
portadores da doença de Alzheimer. Desenvolvimento: Revisão bibliográfica através das 
bases PubMed e Science Direct, com os seguintes descritores Alzheimer, nutraceuticals, 
resveratrol, curcumin, flavonoids, omega-3, vitamin E, vitamin A e vitamin D. Artigos 
escritos em inglês e português dentre os anos 2013 a 2018 foram selecionados conforme 
sua relevância. Cartas ao editor e relatos de casos foram excluídos. Os artigos selecionados 
foram tabulados de acordo com as seguintes informações: autoria, ano de publicação, 
tamanho da amostra, tipo de estudo, e resultados. Na busca, foram encontrados 2.175 
artigos, sendo 450 artigos encontrados no PubMed, 1.725 no Science direct. Dezessete 
artigos preencheram os critérios de inclusão. Foram excluídos relatos de caso, cartas ao 
editor, publicações mais antigas e aquelas que não referiam ao tema do estudo. Dos 17 
estudos que preencheram os critérios de inclusão, 9 foram transversais, 5 longitudinais 
prospectivos e 3 foram revisões: 1 narrativa e 2 sistemáticas. Os nutracêuticos relatados 
foram o resveratrol, polifenol encontrado nas sementes de uva, cujo potencial terapêutico 
é sugerido por estudos que revelaram indução de aumento da SIRT1 e AMPK e redução da 
acumulação de βA e edema cerebral em modelos animais da DA. A suplementação de 
vitamina E também foi demonstrada em modelos experimentais como benéfica, por reduzir 
o EO associado à DA, e sugere-se que seja coligada a outros antioxidantes para aumentar 
sua eficácia. Outros estudos revelaram um potencial efeito neuroprotetor da curcumina na 
DA, em modelo animal no qual houve recuperação dos dendritos próximos das placas Aβ, e 
redução dos níveis séricos da Aβ assim como de sua carga no neocórtex e no hipocampo. 
Já a deficiência de vitamina D pode estar associada a comprometimento cognitivo e a 
aumento em 25% no risco de desenvolver DA. Ainda, alguns estudos apontam para uma 
melhora cognitiva diretamente proporcional a dose de ácidos graxos poli-insaturados 
ômega-3 contidos na dieta. Discussão e Conclusões: Nutracêuticos têm sido apontado 
como estratégia promissora na terapia integrativa, complementar e preventiva da DA. 
Dentre eles destacam-se o resveratrol, curcumina, flavonoides, ômega-3, vitamina E, A e 
D. O alto potencial neuroprotetor destes compostos pode potencialmente prevenir e/ou 
retardar o declínio cognitivo. Informações referentes a doses necessárias, ao ganho 
terapêutico e ao numero necessário para tratar (NNT) ainda estão para ser definidas. 
 
Palavras-chave: Distúrbio neurodegenerativo. Efeito neuroprotetor. Extresse oxidativo. 
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Introdução: O câncer de mama tem se tornado nos últimos tempos uma das maiores 
contrariedades de saúde pública em todo o mundo, sendo presumivelmente o mais temido 
pelas mulheres devido a sua alta frequência e pelos seus efeitos que abala não apenas o 
físico, mas também o psicológico, com questionamentos sobre a vida, visto que a rotina e 
planos pessoais começam a sofrer oscilação pelo diagnóstico da patologia que em muitos 
casos pode ser maligna quando detectada em estado avançado. De acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer (INCA, 2004), as formas mais eficazes para detecção precoce do 
câncer de mama são o autoexame das mamas (AEM), mamografia e exames clínicos. A 
mamografia e ultrassonografia discernem tumores não palpáveis, apresentam alto custo e 
não fornecem toda a massa. Contudo, a equipe de enfermagem deve intervir nas 
orientações corretas de todas as etapas do exame, resultando o AEM mensal como 
estratégia de escolha, sem custos e com segurança. Desenvolvimento: A realização da 
prevenção por meio do autoexame também implica o conhecimento das mulheres sobre 
seu corpo, pois a detecção de alguma anormalidade, no momento do autoexame, é 
facilitada quando as mulheres já apresentam certa intimidade com o mesmo. Nos casos em 
que este procedimento não ocorre, o câncer acaba sendo descoberto num estágio mais 
avançado, necessitando muitas vezes de uma intervenção mais evasiva, como a retirada de 
um quadrante da mama ou até mesmo de toda a mama. Uma intervenção dessa 
magnitude pode trazer um desequilíbrio emocional muito grande na vida da mulher, visto 
que se refere ao seio, órgão que traz além da questão da saúde, aspectos ligados à 
feminilidade, beleza e sensualidade da mulher. O enfermeiro deve orientar a paciente que 
o autoexame caracterizasse como um processo simples e indolor que auxilia na detecção 
do câncer em seu estágio inicial, podendo esse aparecer na forma de pequenos nódulos 
nas mamas e informá-la que a realização correta do autoexame deve ser realizada uma vez 
ao mês, durante a segunda semana após a menstruação e salientar que à realização fora 
deste período poderá detectar falsas impressões, tendo papel fundamental para a 
promoção em saúde. Uma descoberta deste tipo deve levar à procura de um especialista, o 
mais breve possível, a fim de evitar maiores danos, facilitar o tratamento e, possivelmente, 
a cura (Frasson, 2000). De acordo com as literaturas revisadas estimasse que o câncer de 
mama vêm se tornando cada vez mais evasivo na população e para que a prática do AEM 
consiga alcançar seu objetivo de detecção precoce do câncer e consequente queda da 
mortalidade, as campanhas sobre o mesmo devem ser realizadas de modo a fornecer 
informações mais completas sobre a técnica e a importância do autocuidado, apresentando 
o incentivo na área educativa, para que essas informações se incorporem ao 
comportamento da mulher. Discussão e conclusão: A enfermagem tem o papel de 
promover palestras e campanhas orientando as mulheres sobre essa técnica que ainda 
hoje é invisível, e ensina-las como realizar o autoexame visto que é uma ferramenta 
fundamental na detecção precoce de alterações no tecido mamário, além de ser uma 
prevenção sem custos. Contudo a divulgação do método deve ser ampliada em todos os 
níveis assistenciais, ressaltando-se a sua importância ao sexo feminino, para que sejam 
alcançados a diferentes grupos e classes sociais de forma efetiva. 
 
Palavras-chave: Autoexame de mama. Câncer de mama. Orientação da enfermagem. 
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Introdução: Atualmente são utilizadas diversas técnicas nos consultórios odontológicos 
visando evitar traumas e facilitando a relação do paciente com os profissionais que fazem 
parte da equipe odontológica. O cuidado com a saúde oral da criança deve ocorrer em 
tempo integral sendo responsabilidade dos responsáveis e escola acompanha e incentivar, 
contudo, muitas vezes esses os adultos envolvidos acabam por deixar passar algum trauma 
ou mesmo amedrontam relacionando o atendimento odontológico a um castigo ou punição 
pelo consumo de doces e falta de escovação, sem levar em consideração o atendimento 
preventivo e a fase de formação da criança, pois pode gerar um medo/fobia difícil de 
reverter. Desenvolvimento: Tendo em vista que cada criança é um indivíduo único que 
vive de forma diferente suas experiências. É fundamental compreender a criança de forma 
dinâmica, conforme a fase de desenvolvimento em que ocorrem mudanças constantes 
quanto à capacidade de entender e reagir a estímulos. É grande a responsabilidade do 
odontopediatra em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança. O mesmo deve 
trabalhar com paciência, dedicação, carinho e amor. Assim, conseguiremos resultados 
maravilhosos que nos deixam cada vez mais fascinados por estes seres tão pequenos, às 
crianças. Conclusões: Os responsáveis e o ambiente escolar (professores e cuidadores) 
devem estar atentos a forma de transmitir as informações acerca da consulta, pois o 
primeiro contato da criança com o profissional é de extrema importância, uma vez que 
serão formadas as primeiras percepções sobre o ambiente odontológico. Sempre que 
possível o cirurgião-dentista deve orientar os responsáveis sobre com preparar as crianças 
para esse ambiente novo e cheio de informações.              
 
Palavras-chave: Criança. Prevenção. Consulta. 
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Introdução: Ao lidar com pacientes terminais, se faz necessária a importância do uso da 
Tanatologia, uma especialidade multidisciplinar que traz o conhecimento facilitando a 
comunicação e interação com pessoas na fase final da vida. O estudo sobre a tanatologia 
tem contribuído muito para atenuar o medo da morte, e essa busca nos leva a entender o 
verdadeiro sentido da vida. Desenvolvimento: A morte é uma condição única e inerente 
de todo ser vivo. Este esclarecimento é importante à medida que ajuda o ser humano a 
lidar melhor com este fato, se preparar melhor para hora da morte. O papel do Psicólogo 
com pacientes terminais é o de aliviar, tornar o atendimento mais humanizado, mais digno, 
como um profissional que dispõe de tempo para sentar e ouvir as demandas. O livro da 
autora Elizabeth Kubler-Ross Sobre a Morte e o Morrer, publicado em 1969, aborda sobre 
relatos da experiência que a médica vivenciou durante dois anos e meio com pacientes 
moribundos (em fase terminal), que comunicaram suas agonias, expectativas e frustações. 
Tal experiência também é marcada pelo início de um seminário interdisciplinar, que 
envolvia médicos, residentes e religiosos. As observações e entrevistas contribuíram muito 
para uma investigação aprofundada a respeito dos sentimentos envolvidos durante a morte 
e o morrer. Discussão e conclusões: O medo da morte é algo universal, natural, existe 
uma tendência a não se falar da morte, fingir que ela não existe. Desde a infância o ser 
humano é afastado desse assunto, com o pretexto de que será demais para uma criança, 
no entanto, diferente do que os adultos pensam, as crianças percebem o que realmente 
acontece e acabam tomando a morte como uma experiência pavorosa, perdendo confiança 
nos adultos. É importante saber que existe uma diferença entre o medo de morrer e o 
medo da morte. O primeiro medo é o medo de uma necessidade natural do sujeito, e algo 
natural, já o segundo é aprendido dentro da sociedade, que envolve o vazio causado pelo 
medo de não existir mais. A morte ainda é um tabu, pois ainda resistimos falar sobre este 
assunto, a morte. Segundo Elizabeth Kubler-Ross (1998) os pacientes moribundos 
desenvolvem mecanismos de defesa durante uma doença incurável, os pacientes se 
deparam com estágios em que se defrontam com notícias trágicas, estes estágios não tem 
uma ordem nem duração específica, a única coisa que tende a permanecer é a esperança. 
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Introdução: Reconstrução facial forense é a expressão mais utilizada para referir-se ao 
processo de projeção da aparência do tecido mole com base na estrutura do crânio. Trata-
se de uma ferramenta importante para reconhecimento facial, onde situações em que 
restos humanos apresentam-se sem uma identidade atribuível. Através da RFF é possível 
reconstruir os contornos aproximados dos tecidos moles sobre o crânio esqueletizado, além 
de permitir a visualização de características perdidas do indivíduo, a partir do crânio como 
base onde se fixam os tecidos moles que o recobrem. Embora seja um dos últimos 
recursos a ser considerado para promover o processo de identificação, lançar mão dessa 
ferramenta possibilita direcionar investigações, assim como a viabilização do 
reconhecimento de imagens de uma face, alcançada sobre um crânio desconhecido. 
Considerada como uma técnica auxiliar, a RF traz a possibilidade de expor a face 
reconstruída pelos meios de comunicação visando estimular o reconhecimento por 
parentes; Assim também, para o estabelecimento da identidade, podem-se utilizar, em 
conjunto, outros métodos como registros radiográficos e odontológicos ou análise do DNA 
de amostras biológicas. Na sociedade atual é sabido que, além dos métodos tradicionais há 
duas técnicas que podem ser aplicadas. São elas: A técnica digital e a técnica manual. 
Embora a técnica em 3D tenha um maior potencial de precisão, é importante saber que é 
possível realizar reconstruções da face em 2D. Seja através de desenho, compreendendo o 
tecido mole correspondente sobre imagem radiográfica ou mesmo fotografia do crânio.  
Desenvolvimento: Na contemporaneidade, diferentes metodologias têm sido aplicadas 
na reconstrução facial 3D, como: 1) Método Americano, onde o crânio é usado como base 
sobre a qual se aplica material de modelagem, esculpindo-se os tecidos moles, relações 
anatômicas e profundidade dos tecidos. 2) Método Russo, onde os músculos faciais são 
definidos e modelados em suas inserções um a um sobre o crânio. 3) Método Mancherster, 
que une os dois métodos citados anteriormente. No entanto, foi visto que não existe um 
conjunto ou tabela padrão para medidas de profundidade de tecido mole, assim como a 
metodologia para coletar as espessuras são também distintas. Dessa maneira, uma maior 
confiabilidade da reconstrução da face seria a partir do esqueleto do crânio. O método 
escolhido, neste trabalho, para determinar a profundidade de tecidos moles sobre a face, 
foi a RM. Esta tem a vantagem de fornecer informações de tecidos duros e moles sem a 
sobreposição de estruturas, e quando associada à computação gráfica possibilita a 
reconstrução das estruturas, aprimorando a mensuração dos tecidos moles da face.A 
técnica digital foi realizada através da doação de uma tomografia computadorizada (TC) 
englobando a área da cabeça e coluna cervical, a partir da qual foram adquiridas as fatias 
do formato DICOM que conquanto, foram convertidas pelo software InVesalius3.1 que 
propiciou a manipulação das fatias no formato 3D, que possui ferramentas para as 
mensuração craniométricas em 3D. No software Zbrush foi possível realizar as marcações 
dos pontos craniométricos, cefalometricos e os parâmetros de espessura de tecidos moles 
seguindo a tabela citada recentemente por Herrera, Lara Maria (2015). Preliminarmente, 
foram fixados os pontos craniométricos e cafalometricos a serem ponderados (10 pontos 
da Linha Média, e 11 pontos bilaterais). O ponto P0 (Trichion) de implantação dos cabelos 
não foi utilizado, pois ele não pode ser definido pelo crânio. O tamanho de cada ponto 
craniométrico e cefalométrico representa à mensuração dos tecidos melos da face, cada 
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ponto foi conduzido com à combinação da tabela de tecidos moles referenciada. O método 
russo foi o iniciador da reconstrução facial, traçada pela reprodução anatômica, 
singularizando os tecidos e músculos sobre o crânio humano. O método americano 
expandiu com espessuras precisas em pontos da face. O Método mancherter estabelece a 
combinação dos dois métodos anteriores, ou seja, restituir a anatomia muscular, tecidos 
adiposos e pele dirigidos pelos marcadores de espessura posicionados sobre determinados 
pontos. O método americano e o de mancherter são mais utilizados para a reconstrução 
digital. Assim, escolhemos o método americano para o seguinte estudo por ser um método 
ágil, bem utilizado e fácil. Discussão: No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, 
foram feitas pesquisas para selecionar a tabela de espessuras de tecidos visto que, existe 
uma variação de etnias, sexo e faixas etárias. Desta maneira, a organização do perfil 
antropológico do indivíduo deve ser o passo de primeira escolha para realizar a 
reconstrução. No estudo deste caso foi utilizada a tabela citada por Herrera, Lara Maria 
(2015), vinda de espessura de tecidos moles obtida por ressonância magnética de 
indivíduos brasileiros do sexo feminino. No progresso da RFF realizada é capaz de 
constatar a exigência de conhecimentos técnicos em softwares como: o Zbrush e 
InVesalius 3.1. Observa-se interferência do operador, ainda que de forma involuntária na 
percepção para inserção das espessuras de tecidos. Outro dado importante que se revelou 
subjetivo e que exigiu mais habilidade do operador foram: boca, nariz, olhos e orelha. 
Quanto ao fator custo: percebe-se um alto custo para aquisição do software Zbrush 
comparado a outros softwares utilizados para a RFF. Com os obstáculos listados e 
declarados foi capaz de constatar que ainda há uma grande escassez na literatura de 
publicações que mostrem gradualmente o passo a passo para a utilização da técnica.  
Conclusão: concluiu-se que RFF digital é possível de ser realizada por um operador 
inexperiente. Contudo, encontrando-se uma maior subjetividade na execução da técnica.  
 
Palavras-chave: Reconstrução facial forense. Técnica digital. Tabela profundidade de 
tecido mole. Reconhecimento facial. Odontologia legal.                                                                                                            
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Introdução: O “Resgatando Sorrisos” é um programa de extensão universitária, criado 
em 2011 com o objetivo de suprir as necessidades do Brasil Sorridente em prótese total. 
Devido à observação das necessidades da população assistida, foram adicionadas outras 
áreas da Odontologia. Desenvolvimento: O programa oferece ações em prótese total, 
prevenção do câncer bucal e da doença cárie, atendimento a pacientes especiais e 
pesquisa. A equipe é composta por professores da FACIPE, UPE, UFPE, UFRN, USP, UNESP 
e USC, alunos de graduação, pós-graduação e técnicos em prótese dentária. Durante a 
oitava edição do programa, além das ações de educação em saúde que ocorrem 
mensalmente na região metropolitana do Recife, ocorreu ação intervencionista, entre os 
dias 4 a 8 de Julho de 2018, com atendimento odontológico a uma comunidade 
socioeconomicamente desfavorecida do sertão de Pernambuco. O presente trabalho tem 
por objetivo mostrar o impacto de uma experiência extensionista, na formação do aluno de 
graduação, através de um relato de experiência. A oportunidade de integrar a equipe é 
uma experiência enriquecedora, pois proporciona ao acadêmico vivência de práticas 
gerenciais/administrativas em diversas áreas, conhecimento e aplicação de protocolos 
clínicos e laboratoriais adequados ao SUS; experiência interdisciplinar, interinstitucional e 
inter profissional; e desenvolvimento humanístico, contribuindo para a formação de 
cirurgiões-dentistas cada vez mais aptos a lidar com os desafios sociais. Através da 
assistência prestada a esta população, foi possível vivenciar diferentes realidades, 
propiciando uma formação de profissionais mais comprometidos com as necessidades 
sociais, além da aquisição de habilidades importantes para a futura prática profissional. 
Conclusões: A vivência do acadêmico no projeto proporciona oportunidade de acesso aos 
habitantes de comunidades carentes a tratamentos odontológicos de qualidade, além da 
educação em saúde. Esta experiência se torna um instrumento valioso para a 
transformação efetiva do futuro cirurgião dentista em um profissional de saúde mais 
humano. 
  
Palavras-chave: Extensão universitária. Humanização. Odontologia. 
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Introdução: O hábito de fumar está relacionado ao surgimento de patologias orais que 
são desencadeadas quando as células são expostas a agentes que causam danos 
genéticos. As neoplasias malignas em boca são hoje das patologias que mais matam em 
vários países inclusive no Brasil, a doença é de rápida evolução e agressiva, quando 
diagnosticadas com certa antecedência tem bom prognóstico. O controle da exposição aos 
agentes genotóxicos pode ser feito através de bioindicadores. Neste caso, um dos mais 
utilizados na biomonitoração é o micronúcleo. O teste do micronúcleo é amplamente 
indicado em caso de danos no DNA, contudo é possível detectar na literatura uma falta de 
padronização em relação a esta técnica e a principal consequência disso é a frequência de 
resultados inconsistentes, necessitando assim de um maior esclarecimento sobre esta 
técnica. O objetivo desse trabalho foi avaliar as metodologias mais utilizadas no teste do 
micronúcleo em células da mucosa bucal de fumantes através de uma revisão de literatura. 
Com futuro propósito de implantar o exame na clínica escola de odontologia da Facipe 
Desenvolvimento: Para isso, foram selecionados artigos na base de dados eletrônicos 
(Portal de Periódicos Capes). Os trabalhos selecionados tiveram ênfase em efeitos da 
exposição à agentes genotóxicos, em específico na mucosa bucal e técnicas para coloração 
de células. O período de coleta foi de Julho de 2013 a Julho de 2014. Um total 23 trabalhos 
foram selecionados para esta revisão. Discussão e Conclusão: Conclui-se que a técnica 
de coloração de Feulgen é mais utilizada, por ser um corante específico para o DNA. 
Número de células e os critérios de inclusão de indivíduos avaliados representa um ponto 
crítico nesta técnica. Sugere-se a adoção de um bioindicador complementar como 
contraprova em relação aos resultados obtidos com o teste do micronúcleo. Esse teste 
pode ser implantado nas consultas de rotina no consultório odontológico. O profissional de 
odontologia tem um papel importante nesse processo de diagnóstico inicial, fazendo a 
coleta de amostras da mucosa do paciente estabelecendo como exame complementar. 
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Introdução: O climatério representa uma condição fisiológica natural de transição entre a 
fase reprodutiva e não reprodutiva da mulher, caracterizado pelo hipoestrogenismo 
progressivo. Esta fase remete em grande parte das mulheres alterações como trofismo 
urogenital, fogachos, osteoporose, depressão, ansiedade, dislipidemia e alterações da 
libido. Como tratamento mais conhecido para estas alterações indica-se a terapia hormonal 
(TH), porem existe atualmente muito interesse e procura por terapias alternativas, uma vez 
que alguns estudos sugerem que a TH pode aumentar o risco de desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares e câncer de mama. Visando a utilização destas terapias no SUS, 
o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
(PNPIC). Aprovada em 2005, a PNPIC prevê diversos tratamentos alternativos, entre eles o 
uso de fitoterápicos em tratamentos de sintomas do climatério. Desenvolvimento: Este 
estudo tem como objetivo, promover educação sobre os benefícios das terapias 
alternativas, em relação à TH na redução dos sintomas climatéricos. Dessa forma, foi 
realizada uma revisão na bibliográfica por meio de consulta nas principais bases de dados e 
principalmente à BVSMS, sobre fitoterápicos priorizando artigos mais recentes e com maior 
nível de evidência. Os estudos demonstraram que a terapia não hormonal por fitoterápico, 
tem crescido na atualidade como tratamento dos sintomas climatéricos, especialmente no 
tratamento da sintomatologia associada. O grande diferencial desses fitoterápicos é a sua 
ação altamente seletiva, sendo considerados Moduladores Seletivos dos Receptores 
Estrogênicos (SERMs), o que faz com que tais substâncias tenham baixíssimos índices de 
efeitos colaterais, e estudos sugerem que são seguras para o endométrio e para a mama 
(Eden, 2012). Uma das barreiras de utilização dos fitoterápicos, e que estes têm os seus 
efeitos produzidos a longo prazo, e recomenda-se o início do tratamento antes do 
climatério para obtenção de melhores resultados na minimização dos sintomas. Entre os 
fitoterápicos regulamentados e mais utilizados para o climatério, destacam-se o Glycine 
Max, Trifolium pratense e a Cimicifuga racemosa, Hiperico perforatum, Valeriana officinalis 
e Melissa officinalis. O Glycine max é indicado para tratamento dos fogachos, o Trifolium 
pratense é um fitocomplexo de isoflavonas para a manutenção dos perfis ósseo e lipídico, 
assim como ação antineoplásica, anti inflamatória, cicatrizante e cumarínica. O Cimicifuga é 
utilizado para os fogachos e atrofia da mucosa vaginal. O Hipérico tem propriedades 
antidepressivas e calmantes, já o Valeriana officinalis é empregado no alívio da ansiedade 
e insônia. O fitoterápico Melissa officinalis tem ações de alívio da ansiedade, insônia e 
algumas desordens digestivas. Discussão e Conclusões: Sem dúvida, a introdução da 
fitoterapia vem oferecer mais tranquilidade às mulheres, na medida em que se apresenta 
como uma opção para abordagem medicamentosa no climatério com menor ou nenhum 
efeito colateral em relação a TH. Porém salientamos que o mais importante é uma 
orientação adequada e esclarecida sobre as alterações do organismo e estimular hábitos de 
vida saudáveis, onde a educação em saúde é um dos instrumentos privilegiados dos 
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profissionais de saúde. Sendo necessário para estes profissionais maior conhecimento, e 
interesse em formação para uma intervenção individual e adequada no processo de 
transição do climatério com uso de fitoterápicos. Dessa forma qualquer que seja a 
abordagem terapêutica é essencial observar que a atenção integral à mulher no climatério 
inclui medidas gerais, orientação dietética e apoio psicológico. Neste contexto a mulher 
deve ser vista como protagonista de sua vida e a ela caberá, desde que devidamente 
informada e com apoio profissional, a opção de como vivenciar esta fase é melhor terapia a 
ser utilizada.  
 
Palavras-chave: Climatério. Terapias alternativas. Fitoterápicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo e a expressão dos resumos aqui publicados são de inteira 
responsabilidade dos autores. 


