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APRESENTAÇÃO 

A V Semana de Pesquisa e Extensão (SEMPEx) da Faculdade Integrada de 
Pernambuco em conjunto com o V Encontro de Pós-Graduação Interdisciplinar do 
Nordeste (ENPOGRADI) representa um momento ímpar de debates e aprendizagem. 
Avançamos 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, até os avanços rumo 
ao stricto sensu foram mais uma vez o legado do evento. 

Nestas páginas, a tentativa é reiterar o propósito de criar a memória deste espaço 
de discussões e avanço rumo ao conhecimento. Novamente celebramos o privilégio 
de expor nossos discentes de graduação, pós-graduação e toda a comunidade a 
importantes progressos acadêmico-científicos em suas áreas de formação por meio 
de reflexões contemporâneas, além de notadamente relevantes à sociedade; como 
a ciência deve ser sempre! 

É gratificante reconhecer o envolvimento, além do claro desenvolvimento, de cada 
um (a) que expôs suas descobertas. Percebemos nitidamente o desejo de dar o 
melhor. Importante frisar 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 I Prêmio Abelardo da Hora – realizado em dezembro de 2017, em uma 
justa homenagem a esse notável pernambucano, cuja paixão pelas artes plásticas e 
pela educação foi o combustível de sua existência. 

Por fim, temos mais uma vez não só a memória de um evento científico, que pela 
primeira vez premiou os mais notáveis trabalhos, mas sim frutos de uma trajetória 
de cinco anos ininterruptos na FACIPE/Grupo Tiradentes de investimentos em 
Extensão, Extensão Cultural, Iniciação Científica e Monitoria, as bases seguras do 
progresso acadêmico-científico não só de uma entidade de ensino, mas de um povo 
que acredita na educação como o antídoto contra mazelas de toda a sorte. Boa 
leitura e que estejamos juntos em edições futuras; já como centro universitário! 

                                                                           Prof. Dr. Pedro Paulo Procópio                    
Coordenador de Pesquisa e Extensão da FACIPE,  

Organizador da IV SEMPEX / V ENPOGRADI - 2017. 

                                                                    Profa. Dra. Evelyne Gomes Solidônio 
Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação Interdisciplinar da FACIPE,  

Organizadora da IV SEMPEX / V ENPOGRADI - 2017. 
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ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA DE CADEIRANTES NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE 

Genivaldo da Silva 
Marcílio Mello 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A acessibilidade pode ser compreendida como um meio de criar e fortalecer 
relações sociais, pressupondo a inclusão do indivíduo em todos os sistemas organizados. 
Atualmente, um dos grandes desafios da sociedade e dos governos é garantir o efetivo 
acesso aos direitos, como saúde, educação, moradia, trabalho, lazer, acessibilidade, entre 
outros, que garantem a cidadania. Este estudo, de caráter qualitativo, tem por objetivo 
analisar, a partir do ponto de vista dos cadeirantes, o significado e a existência de 
acessibilidade no contexto das atividades cotidianas de cada indivíduo na Região 
Metropolitana de Recife (RMR). Desenvolvimento: Historicamente, pessoas com 
deficiência foram deixadas à margem da sociedade.  Apesar de prevista por lei desde a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, a acessibilidade ainda 
não é uma realidade na cidade de Recife. A marginalização social em relação às pessoas 
com deficiência se manifesta na dificuldade que elas têm em participar do processo 
produtivo da sociedade, pois não lhe é acessível o direito à educação e à 
profissionalização. Essas limitações são impostas pela estrutura social que não reconhece 
esse direito e não oferece, acesso a essas oportunidades. O que lesa ou impossibilita a 
ação de uma pessoa com deficiência é o preconceito da sociedade, que apesar de alguns 
avanços, ainda vê a questão da deficiência com certo distanciamento, segregando em 
algumas instituições especializadas ou em sua própria casa. Com vistas à comprovação 
desse fato buscou-se a observação na cidade quanto à arquitetura urbana, por exemplo. O 
presente trabalho se propôs a delinear a acessibilidade de cadeirantes na Região 
Metropolitana do Recife-PE. Com base no método empírico indutivo utilizou-se a técnica 
de entrevista em profundidade para coletar os dados junto a dez cadeirantes. Discussão e 
Resultados: Os principais resultados demonstram que há inospitalidade dos locais, 
referente à acessibilidade sendo essa tanto arquitetônica quanto atitudinal. Para melhor 
atender ao numeroso público de pessoas com deficiência, a sociedade precisa se capacitar 
e o poder público adequar as instalações e práticas, pois a acessibilidade diz respeito não 
apenas às pessoas com deficiência, mas a todos os cidadãos, uma vez que, perante a lei, 
todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. Por isso, o poder público 
precisa atender às demandas específicas desse público. 

Palavras-chave: Inclusão social. Acessibilidade. Cidadania. 
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ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS EM UMA EMPRESA DE FAST-FOOD: UM ESTUDO DE CASO 

Adriana Farias Vieira 
Gizelle Silva de Souza 

Ricardo dos Santos Paulino 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: Os conflitos entre líderes e liderados são processos naturais nas relações entre 
os membros de uma empresa que podem ser utilizados como instrumento de 
transformações e inovações no ambiente organizacional. O objetivo desse artigo foi 
compreender o papel da tecnologia para dirimir os efeitos dos conflitos entre líderes e 
liderados em uma empresa de fast-food, identificando e descrevendo os principais 
conflitos envolvidos na Gestão de Recursos Humanos e como eles interferem na rotina da 
empresa. Desenvolvimento: Os conflitos permeiam as relações interpessoais em todas as 
áreas de atuação dos indivíduos, dentre elas o ambiente de trabalho. Segundo Robbins 
(2000), é comum os membros de um grupo entrarem em desacordo, o que gera muitos 
conflitos. Para ele, conflito é uma percepção de diferenças incompatíveis, que resulta em 
interferência ou oposição. Redes de fast-food envolvem a constante interação entre 
pessoas, então conflitos são ocorrências comuns. A importância deste trabalho reside no 
fato de ser um dos maiores desafios dos gestores na busca de estratégias e alternativas 
para administrar conflitos, de modo que gerem resultados, tanto para as relações 
interpessoais como para o bom funcionamento das organizações. Discussão e resultados: 
Possuir um sistema de informações que colabore com a gestão do empreendimento auxilia 
na solução de conflitos para garantir o alcance de objetivos e levar o grupo ao sucesso. 
Dentre as consequências geradas por conflitos no trabalho estão as relacionadas ao 
interpessoal, clima de hostilidade, gerando desconforto no ambiente de trabalho, 
desmotivação dos colaboradores, queda da produtividade, diminuição da qualidade dos 
serviços e a falta de comprometimento para com os objetivos da empresa. Cabe ao gestor 
administrar os conflitos e transformar situações negativas em aprendizado e crescimento.  

Palavras-chave: Gestão de Recursos Humanos. Conflitos. Administração. 
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AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO FILME CRASH - NO LIMITE 
 

Rebeca Lustosa Nogueira Carvalho Porto 
Ábia Valéria Melo da Silva 

Jéssica Kelly de Santana Romeiro da Silva 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: O filme “Crash - No limite” revela a essência do ser humano ao trabalhar sua 
complexidade seus estereótipos, racismo, mesquinharia, preconceitos, ganância, 
mostrando que o homem é, às vezes, o algoz, porém outras vezes ele é a vítima. O 
objetivo desta pesquisa é refletir sobre a contemporaneidade da discussão étnico-cultural 
da obra, relacionando-a ao contexto atual. Desenvolvimento: Jean Cabot é a rica esposa 
de um promotor, tem seu carro de luxo roubado por dois assaltantes negros. O roubo 
culmina num acidente que acaba por aproximar habitantes de diversas origens étnicas e 
classes sociais de Los Angeles: um veterano policial racista, um detetive negro e seu irmão 
traficante de drogas, um bem-sucedido diretor de cinema e sua esposa, e um imigrante 
iraniano e sua filha.  O cineasta negro Cameron é humilhado durante uma parada policial, 
sendo obrigado a ver a sua esposa ser assediada pelo policial truculento, homem racista 
que trabalha ao lado de Manson, policial que discorda das posturas abusivas do colega de 
trabalho, mas que agirá com preconceito e matará um rapaz negro. Discussão e 
Resultados: A obra reflete sobre os nossos atos e como lidamos com as nossas atitudes 
cotidianas. Há várias narrativas que debatem conflitos e tensões sociais oriundas do 
preconceito, da segregação, da xenofobia e dos estereótipos dos seres humanos. 
Independentemente de crença, raça, posição social, etnia, somos parte de um todo e 
estamos equivocados sobre muitas coisas e reconhecemos que precisamos mudar nossas 
atitudes. O seu grande valor é que ela não apenas expõe as ações que sofremos 
cotidianamente, mas nos chama a repensar as nossas atitudes, o quanto somos 
contraditórios e mutáveis, a depender da situação em que estejamos envolvidos, 
mostrando que estamos sempre ocultando os nossos preconceitos, mas deixando-os escapar 
em algumas situações. Em Crash: No Limite, um microcrosmo da sociedade é representado 
por Los Angeles, mas a discussão do filme pode ser debatida em qualquer metrópole do 
mundo.  
 

Palavras Chave: Relações étnico-raciais. Preconceito. Cultura. 
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AS RELAÇÕES ENTRE A FILOSOFIA E O EMPREENDEDORISMO: DA AMIZADE PELO SABER 

AO AMOR PELO EMPREENDER  

Ednilson Augusto Ferreira da Silva 
Shirley Silva 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: O advento da tecnologia possibilitou uma gama de atividades empreendedoras à 
sociedade tecnologizada. O objetivo da presente pesquisa foi compreender o processo de 
desenvolvimento do conhecimento humano, refletindo sobre a importância da promoção de 
atitudes crítico-reflexivas aos estudantes de Administração em relação ao Empreendedorismo. 
Desenvolvimento: A ação educativa possui estreita relação com a Filosofia e a cidadania por 
possibilitar a construção de diferentes leituras de mundo. Ela direciona os indivíduos para 
atitudes e valores éticos, quanto ao mundo social e do trabalho para promover o compromisso 
ético e moral e, consequentemente, a construção da cidadania (MATTAR NETO, 2007). Discutir o 
Empreendedorismo à luz da Filosofia possibilita a compreensão e o desenvolvimento de um 
comportamento empreendedor de cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade 
balizada por valores éticos e morais com vistas a ampliar seus horizontes de possibilidades 
criativas e de exercício da cidadania (CARDELLA, 2011). Discussão e resultados: Reforçamos a 
importância de discussões, debates e outras atividades didático-pedagógicas que propiciem 
reflexão e criticidade aos futuros administradores sobre as relações homem-mundo, cidadania, 
trabalho, ética e educação. A universidade, enquanto ambiente formal de aprendizagem e 
espaço privilegiado da ciência, possui papel relevante no desenvolvimento de valores, educação, 
transformação e compromisso ético e moral para a construção e o exercício da cidadania na 
sociedade. 

Palavras-chave: Saber. Empreendedorismo. Filosofia. 
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AS RELAÇÕES ENTRE A FILOSOFIA E O FILME MATRIX  

Suzana Ferreira Paulino 
Anderson Oliveira 

Rebeca da Silva  
Malena da Silva 

Introdução: O cinema se constitui em uma fonte de lazer e, ao mesmo tempo, de reflexão 
acerca de questões da sociedade. O objetivo desta pesquisa foi relacionar a Filosofia ao 
filme Matrix. A trilogia Matrix está relacionada com a Filosofia pós-moderna, o Hinduísmo, 
o Budismo, o Cristianismo, entre outras visões de mundo. A série Matrix é uma aventura 
cibernética, na qual a Terra foi totalmente dominada por máquinas com inteligência 
artificial que controlam a raça humana. Os homens e o nosso planeta são softwares, 
programas de computador, ou seja, uma ilusão. Desenvolvimento: Nessa trilogia, nosso 
mundo físico, seus ecossistemas, e nosso corpo humano são apenas uma realidade virtual. 
A relação de Matrix  com o Cristianismo se dá pela trindade benigna no filme, composta 
por Trinity ("Trindade", em inglês), Morfeu ("deus dos sonhos" na mitologia grega. Ele faz o 
papel de João Batista ao preparar o caminho para o "escolhido" e o de Deus Pai ao assumir 
a figura paterna de todos que já foram libertos da ilusão) e Neo (do grego "novo". Esse é o 
"escolhido" e um substituto para Jesus Cristo). No primeiro filme da série, há mais de dez 
referências a Neo como o "eleito" ou o "escolhido". No primeiro episódio, Neo morreu, 
ressuscitou e ascendeu aos céus. Em Matrix Reloaded, o segundo episódio da série, há uma 
cena rápida, quando Neo sai de um elevador na "Cidade de Zion" ("Sião", em inglês) e é 
abordado por pessoas de várias faixas etárias, muitas com trajes orientais e trazendo 
oferendas nas mãos. Trinity lhe diz: "Eles precisam de você". Duas mães se aproximam de 
Neo, fazendo alguns pedidos especiais sobre seus filhos.. Discussão e Resultados: 
Relacionando à Filosofia as relações homem-mundo se dão na virtualidade, no mundo das 
ideias (Platão). A principal mensagem da trilogia é um novo conceito da "verdade" (CHAUÍ, 
2009). A "verdade" é que este mundo é apenas uma matrix ilusória. Neo é querido, 
respeitável, soluciona problemas, move-se com rapidez, salva pessoas prestes a serem 
mortas, tem uma força incomum, tem capacidade para mover objetos sem tocá-los e, a 
exemplo de Jesus Cristo, e, também, ressuscitou uma pessoa amada. "Neo é o nosso 
melhor amigo e o nosso salvador", essa é uma mensagem que está nas entrelinhas.  

Palavras-chave: Matrix. Filosofia. Sociedade. 
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A CIÊNCIA MATEMÁTICA E A MODELAGEM NO CURSO SUPERIOR DE DESIGN DE MODA: 

DESAFIOS AO EMPREENDEDORISMO  

 

Betina Afonso de Albuquerque Duarte e Silva  

Suzana Ferreira Paulino 

   

Introdução: A matemática está inserida em todas as áreas do conhecimento. No Design de 
Moda, ela está diretamente ligada às medidas, aos cortes, à geometria, entre outros. Este 
artigo tem por objetivo analisar, interdisciplinarmente, a partir da perspectiva discente, a 
relação entre a matemática e a modelagem, no processo de ensino-aprendizagem de um 
curso superior de Design de Moda da cidade de Recife-PE. Desenvolvimento: Grande parte 
dos graduandos em Design de Moda pretende empreender ou já é um empreendedor. 
Contudo, fazer modelagem requer do modelador saberes que vão além das tendências, 
pois exige conhecimentos técnicos sobre medidas, tecidos, tecnologias de confecção e de 
costura, bem como saber interpretar dados, formas, tendências e cálculos de matemática 
básica. Por isso, os conceitos matemáticos constituem-se em relevantes aspectos nos 
processos de ensino-aprendizagem de modelagens plana e tridimensional.  Para tanto, 
realizou-se um estudo de caso, exploratório-comparativo, de natureza quali-quantitativo 
no Curso Superior de Design de Moda, em uma faculdade privada de Recife-PE. A pesquisa 
se baseou em Treptow (2007) e Fontoura (2011), Pimenta e Anastasiou (2002), entre 
outros. Discussão e Resultados: Constatou-se que os discentes reconhecem sua defasagem 
quanto aos conhecimentos matemáticos básicos e veem a interdisciplinaridade como 
alternativa para dirimir tal problemática. Ainda, o baixo conhecimento de alunos de Design 
de Moda sobre matemática interfere negativamente no desenvolvimento adequado de 
conhecimentos sobre modelagem. 
 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Matemática. Docência no ensino superior. 
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A DESIGUALDADE DE GÊNEROS NA PUBLICIDADE BRASILEIRA: ESTEREÓTIPOS, 
PRECONCEITO E LUTA POR CIDADANIA  

 

Introdução: A desigualdade de gêneros tem sido tema frequente na agenda social para 
debates históricos, econômicos e culturais. O assunto tem se tornado cada vez mais 
relevante tendo em vista o surgimento de vários grupos de empoderamento feminino.  
Esses grupos estão se movimentando de forma ampla e com um olhar mais consciente e 
curioso sobre as condições das mulheres na sociedade preponderantemente machista 
contemporânea. Os estereótipos do gênero feminino são muito utilizados na publicidade e 
existem poucas marcas que em suas publicidades têm desconstruído esse perfil. Este 
trabalho teve como objetivo analisar como a desigualdade de gêneros está presente na 
publicidade brasileira. Desenvolvimento: A publicidade, embora seja um instrumento de 
comunicação social, muitas vezes é utilizada como método de persuasão e de motivação 
para convencer as pessoas a agir de uma determinada maneira. Não é incomum vermos 
publicidades que desvirtuam valores e modificam a realidade, influenciando a 
desvalorização da cultura, dos valores sociais e explorando grupos específicos da 
sociedade. A publicidade costuma caracterizar ofensivamente alguns grupos minoritários 
de pessoas, pondo-os em desvantagem em relação a outros. Isso pode ser verificado, por 
exemplo, na maneira com que ela trata a figura da mulher. A mulher é tratada não como 
pessoa dotada de uma dignidade, mas como objeto direcionado a satisfazer a ânsia de 
prazer ou de poder dos homens. A mídia educa gerações inteiras de modo silencioso e 
ajuda a formar estereótipos, gerando uma grande desigualdade entre homens e mulheres. 
A publicidade é um meio extremamente poderoso de transmissão de estereótipos e 
influencia diretamente no cotidiano da sociedade. A pesquisa baseou-se nos pressupostos 
de Butler (2000) e Carvalho (2013). Discussão e resultados: O reforço de estereótipos de 
gênero como maternidade, dona de casa e beleza e magreza femininas é nocivo às 
mulheres e passam despercebidos, pois já estão normalizados e instituídos socialmente. A 
exploração do gênero feminino nas propagandas criando mitos e estereótipos de mulheres 
ideais contribuem para uma padronização identitária que se traduz em uma forma de 
violência simbólica dentro da sociedade contemporânea. Com vistas a modificar esse 
cenário de exploração e preconceito, precisamos exigir dos órgãos de controle campanhas 
criativas inspiradas na vida real, que não tenham visões retrógradas e pré-concebidas sobre 
o papel das mulheres na sociedade. 

Palavras-chave: Gênero. Estereótipos. Preconceito. 
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ALCOOLISMO E SOCIEDADE: CONSEQUÊNCIAS DO CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL 

Marcos Aurélio 
Gabriel Cassiano 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: O consumo excessivo do álcool pode gerar dependência, o que afasta o 
indivíduo do trabalho, dos familiares e, consequentemente, das suas atividades sociais 
cotidianas, gerando o abandono da família, a fuga para as ruas, aumentando a 
vulnerabilidade e exposição às doenças e à violência urbana. O presente trabalho consiste 
em realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os impactos do álcool na sociedade. Pela sua 
importância histórico-cultural e pelos impactos negativos em diversas esferas da vida 
social, escolheu-se o papel do álcool na sociedade como tema do presente trabalho. O 
objetivo geral que lhe subjaz é a avaliação dos impactos do álcool nos problemas 
familiares contemporâneos. Desenvolvimento: O consumo de álcool está ligado a diversas 
consequências para o indivíduo consumidor e para quem convive com ele na sociedade. 
Consequências como acidentes de trânsito, problemas no trabalho e com a família e 
violência interpessoal têm sido assuntos de interesse público, bem como de estudos 
científicos nos últimos anos. O impacto que o uso de álcool estabelece nas redes sociais é 
observado na produtividade econômica e nos recursos gastos pela justiça criminal pelo 
sistema de saúde e outras instituições sociais. Esta pesquisa de cunho exploratório insere-
se no âmbito da Sociologia e da Saúde. Desenvolvemos este trabalho partindo de uma 
abordagem bibliográfica, documental e qualitativa, utilizando dados do IBGE como 
referência, considerando-se a evolução do consumo de álcool ao longo dos tempos pelos 
jovens e os impactos gerados nas relações sociais, especificamente, na família. 
Abordamos, também, algumas medidas preventivas que devem ser seguidas. Discussão e 
Resultados: Os resultados indicaram que o álcool faz parte da história da humanidade nos 
aspectos sociais, econômicos e culturais, mas tem grande potencial de destruição das 
relações familiares, profissionais e socioeconômicas. No que tange à família, o uso de 
bebidas alcoólicas está associado às consequências negativas tanto daquele que bebe 
quanto de seu companheiro e filho.  Os danos do álcool à família podem vir de diversas 
formas, seja pela saúde física e mental de seus membros, seja pela saúde financeira do 
lar. O consumo de álcool durante a gravidez pode resultar em complicações para a saúde 
da criança, como a Síndrome Fetal Alcoólica. Os estudos mostram que o uso de álcool está 
presente em um número significativo de casos de violência doméstica. Essa substância tem 
se mostrado um forte fator de risco para a violência marido-mulher. Portanto, fica claro 
que o uso de álcool está associado a diversas consequências sociais.  

Palavras-chave: Álcool. Sociedade. Família. 
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A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL ESTETICISTA NA PREVENÇÃO E CUIDADOS DOS PÉS 
DIABÉTICOS 

 

Aldenice Gomes Silva Alves 
Eliane Santos da Silva 

Wydilania Emyle da Silva 
Patrícia Cristina Rodrigues Machado 

 
 
Introdução: O pé diabético está entre as complicações mais frequentes do Diabetes 
Mellitus (DM) e suas consequências podem ser dramáticas para a vida do indivíduo, 
desde feridas crônicas e infecções até amputações de membros inferiores. A 
orientação dada por um profissional em estética propicia a identificação precoce e 
realiza o tratamento oportuno das alterações encontradas, possibilitando assim a 
prevenção de um número expressivo de complicações do pé diabético. Objetivos: 
Enfatizar a importância da área no tratamento e prevenção em patologias 
mencionadas a seguir, mostrando meios estéticos e cosméticos que proporcionam 
uma melhor qualidade de vida aos acometidos. Desenvolvimento: Os cuidados com 
os pés diabéticos é algo de grande importância e tem sido a cada dia mais 
procurado profissionais que possam orientar o paciente quanto à prevenção e 
tratamentos dos mesmos, onde o esteticista através de meios como a eletroterapia 
com o laser de baixa intensidade, o uso da alta frequência e de microcorrentes 
pode ter resultados na cicatrização das úlceras com uma média de 60 sessões. Os 
meios eletroterápicos utilizados estimulam os processos de reparo tecidual tendo 
ação bactericida impedindo a proliferação de possíveis germes que dificultam a 
resolução do processo inflamatório. Conclusão: Portanto, o estudo feito vem 
ressaltar a importância do profissional da estética no tratamento dos pés 
diabéticos. Os recursos usados pelas esteticistas podem ser uma ferramenta para 
auxiliar no tratamento da doença, como para alívio das dores, melhorando o 
aspecto dos pés e uma qualidade de vida para o paciente de diabetes. 
 
Palavras-chave: Pés diabéticos. Diabetes mellitus. Cuidados da estética. 
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A CONSCIENTIZAÇÃO COMO FATOR FUNDAMENTAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL 
– PROGRAMA CONDUTA CONSCIENTE 

 

Tamires Santos de Almeida 
Maria Eduarda da Silva Vasconcelos                           

Edlene Ribeiro 
 

Introdução: O câncer bucal está entre as cinco neoplasias mais comuns no Brasil tendo 
maior incidência em homens acima de 40 anos (INCA, 2010), pois são os que costumam 
beber e fumar mais. A importância da prevenção do câncer bucal é necessária tendo em 
vista evidencias que apontam para os fatores de riscos comuns entre a população e mesmo 
assim há pouco conhecimento sobre os riscos para a sáude, exemplo elitismo associado ao 
tabagismo e a grande quantidade de exposição solar, maus hábitos alimentares, má 
higienização. Esses fatores relacionados tem um grande risco de desenvolver uma neoplasia 
com malignidade; Segundo o (INCA) a maioria dos casos de portadores do câncer bucal são 
tabagistas; estimou-se que para 2016 a ocorrência de 15.490 novos casos, sendo 11.140 em 
homens e 4.350 em mulheres. Para que essa realidade tenha uma mudança o necessário 
seria a mudança de hábitos da população, como isso não pode ser moldado pelo 
profissional, o papel do mesmo é tentar conscientizar, aos pacientes os riscos e as 
consequências; E passar o conhecimento de como identificar lesões que possam sugerir o 
câncer bucal.  O objetivo da pesquisa é evidenciar e conscientizar acadêmicos e 
população, da importância do diagnóstico precoce na detecção do câncer bucal, através da 
orientação, dando ênfase a campanhas de prevenção ao câncer bucal buscando identificar 
lesões através do autoexame, para um tratamento primário, visando obter a maior chance 
de sobrevida e cura para essa neoplasia, que quando tratada em seu inicio há grandes 
possibilidades de sucesso. Além da propagação da informação com uma orientação 
adequada e que tal se torne um hábito levada para a vida de forma consciente e 
orientada.  Desenvolvimento: O câncer bucal está entre os tumores mais comuns no 
Brasil, porém uma grande parte da população ainda não sabe como identificar os sinais e 
sintoma. Para identificar alterações na região oral é necessário um autoexame simples e 
acompanhamento com profissional cirurgião dentista periodicamente que é a melhor forma 
para a prevenção do câncer bucal. O câncer bucal identificado precocemente tem grande 
chance de tratamento para a cura. O aparecimento de nódulos nas bochechas, lesões que 
demoram mais de dez dias para cicatrizarem, mudanças na coloração, e lesões indolores, 
podem ser um sinal do câncer, associado aos hábitos já conhecidos como elitismo e 
tabagismo. A localização e o estágio da doença definem o procedimento mais adequado 
para a patologia, por isso a importância que o paciente seja conscientizado, faça o 
autoexame e procure o cirurgião-dentista, que é o profissional capacitado para o 
encaminhamento dos casos suspeitos para exames complementares e depois um posterior 
tratamento. Quando as lesões apresentam quadro de dor pode ser que o câncer já esteja 
em um estágio avançado, diminuindo assim as chances de cura, no Brasil a maioria dos  
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casos são diagnosticados tardiamente, o papel da odontologia é tentar reverter essa 
situação com a prevenção a partir do autoexame. O procedimento do autoexame é 
simples: em frente ao espelho verificar os lábios, língua, bochecha, assoalho da língua, 
gengiva, mucosa jugal, palato, região de amígdala.  Discussão e Conclusões: Espera-se 
que o conhecimento acerca dos fatores de risco levem as pessoas a se preocupar com a 
importância da prevenção, tal como a realização de um autoexame bucal, ida regular ao 
dentista e principalmente evitar a exposição crônica a esses fatores já conhecidos.  

Palavras-chave: Câncer bucal. Neoplasia oral. Odontologia. 
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A INCLUSÃO SOCIAL NA PUBLICIDADE DA JOHNSON E JOHNSON: A SÍNDROME DE DOWN 
COMO APELO EMOCIONAL 

 
                                                                                                Suzana Ferreira Paulino 
                                                                      Leandro Coutinho dos Santos  
                                                                                                Jacira Rodrigues da Silva 
                                                                                             José Wendell G. Q. C. Junior 
                                                                                            Demerson F. Bezerra Junior                                      
 
Introdução: Durante décadas, a publicidade tem explorado e disseminado ideais de 
beleza, sucesso e felicidade. Contudo, com no atual contexto social brasileiro, os 
indivíduos têm se mobilizado para mudar esta perspectiva, exigindo a inclusão social de 
pessoas com deficiência ou com características físicas diferentes das impostas pela mídia, 
clamando, assim, por igualdade e respeito às diferenças no convívio em sociedade. Este 
trabalho teve como objetivo analisar a publicidade “Todo bebê é um bebê Johnson” da 
campanha elaborada para o Dia das Mães, o qual tem como protagonista uma criança com 
Síndrome de Down. Desenvolvimento: A sociedade sempre estereotipou pessoas com 
deficiência ou com características físicas diferentes da maioria da população, privando-os 
do convívio social e do exercício da cidadania. Buscando se distanciar dessa perspectiva, as 
marcas têm buscado criar publicidade que investem em estratégias associativas positivas, 
conferindo personalidade aos produtos, mediante a transferência de valores ético-morais 
aos mesmos. A presente pesquisa se baseou nos pressupostos teórico-metodológicos da 
Análise do Discurso, bem como em Carvalho (2013). Discussão e resultados: A publicidade 
da Johnson & Johnson utilizou a estratégia do apelo emocional, ou seja, pathos, para 
despertar sentimentos de amor e cuidado, já que a marca vende produtos de higiene 
pessoal, para divulgar que ser “diferente” é ser “igual”, ou seja, que todos os bebês são 
iguais, independentemente de sua condição física, mental, cultural ou social, utilizando a 
temática da diversidade e da inclusão. Dessa forma, a marca Johnson & Johnson buscou a 
desconstrução do padrão de beleza e perfeição pregado pela publicidade em geral, 
enquadrando-se no discurso do “politicamente correto”, para atender ao clamor 
contemporâneo da sociedade ao desfazer o estereótipo de que para o bebê ser lindo e 
perfeito ele tem que ser branco, de olhos azuis e cabelos louros, sem nenhuma 
característica que o diferencie do padrão desejado pela população. Por fim, a empresa 
tem como estratégia sensibilizar o consumidor pela emoção, criando uma identidade da 
sua marca com a inclusão social. 

Palavras-chave: Inclusão social. Publicidade. Síndrome de Down. 
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A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NO EMPREENDEDORISMO ÉTNICO-RACIAL 

Marcelle Soares Da Silva 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: Vivemos em uma era em que é imprescindível a busca por conhecimentos com 
vistas a se qualificar e se profissionalizar. A informação assume uma grande importância 
um diferencial sócio-profissional e se torna cada vez mais uma necessidade para a vida 
humana dentro de uma sociedade, independente de sua origem ou etnia. O objetivo desta 
pesquisa foi investigar o papel da tecnologia para impulsionar o potencial do 
empreendedorismo negro no Brasil. Desenvolvimento: A comunidade negra tem se 
mobilizado para resistir aos constantes ataques da sociedade preconceituosa na qual 
estamos inseridos. Suas formas de resistência se manifestam em criação de movimentos 
sociais, culturais e econômicos. Atualmente, pessoas negras têm se reunido para 
empreender através de artefatos culturais, bens e serviços especializados para o público 
negro. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e exploratória, com vistas a pesquisar a 
importância da tecnologia para a criação e o desenvolvimento do empreendedorismo negro 
no Brasil. A fim de mostrar a relevância da tecnologia na capacidade que cada indivíduo 
tem de acreditar e abraçar seu projeto e fazer dele uma realidade a influenciar outros, 
esta pesquisa analisou a forma como esses grupos se congregam para gerar renda. 
Discussão e resultado: Destacou-se o grande potencial das tecnologias para 
empreendedores negros, através de apps, jogos e outras ferramentas de auxilio à melhoria 
da qualidade de vida, social e econômica, bem como o fortalecimento dos movimentos, a 
resistência e a divulgação cultural.  

Palavras Chave: Tecnologia. Empreendedorismo e sociedade. Cultura. 
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MIRANDIBA NA 
DOENÇA DE CHAGAS 

 

João Batista Gomes Mariano Júnior 

 

Introdução: A doença de Chagas é uma das mais importantes infecções parasitárias da 
América Latina. Sua transmissão se dá por diferentes vias, como a vetorial, congênita e 
transfusional, por secreções das relações sexuais decorrentes de acidentes de laboratório 
ou por órgãos transplantados não inspecionados de acordo com a ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE (2009). O período de incubação varia de acordo com a via de 
transmissão, sendo de 5 a 15 dias na vetorial, de 30 a 40 dias na via transfusional, do 4° ao 
9° mês de gestação na via transplacentária e cerca de 7 a 22 dias para via oral (ANVISA, 
2008). O Trypanosoma cruzi, agente etiológico, é um protozoário flagelado, digenético 
(BRENER,1992). Desenvolvimento: Foram utilizados dados disponibilizados pelo 
Departamento de Epidemiologia e Vigilância Sanitária de Salgueiro - PE, que trabalha em 
conjunto com a Secretaria de Mirandiba situada no sertão pernambucano. Foram analisados 
a relação dos casos de barbeiro (contaminado ou não) encontrados nos residentes da Zona 
Rural do município de Mirandiba, mediante disponibilização dos dados da população com 
doença de chagas, nos períodos de Setembro á Novembro de 2016. Foram avaliados por 
análise de frequência relativa. Discussão e Conclusões: Percebe-se na análise deste 
trabalho que a incidência da doença de Chagas está diretamente ligada com as condições 
habitacionais, portanto não existe uma vacina para tal doença. É necessário cuidados com 
a conservação da moradia, aplicação de inseticidas e utilização das telas em portas e 
janelas sendo alguns dos métodos preventivos os quais são orientadas e/ou utilizadas pela 
Secretaria municipal de Saúde de Mirandiba, principalmente em ambientes rurais. A 
melhor forma de prevenir é combater o inseto transmissor.  

Palavras-Chave: Chagas. Doença de Chagas. Trypanosoma. 
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A IMPORTÂNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 
 

Bruna Thayná Gomes Nunes 
Thawana Vieira Vasconcelos                           

 

Introdução: As universidades foram criadas no Brasil para atender às necessidades do país 
e foram distribuídas por todo o território nacional sempre associada ao desenvolvimento 
econômico, social, cultural e político. Privilegiadamente, é um lócus para a produção e 
acumulação do conhecimento e a formação de cidadãos. De acordo com a Lei de Diretrizes 
e Bases 9394/1996 (LDB), capítulo IV, artigo 43, parágrafo VII, é dever do Ensino Superior 
“promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 
tecnológica geradas na instituição”. A extensão universitária, na direção de uma sociedade 
mais justa e igualitária, tem uma função de promover a comunicação entre a universidade 
e seu meio, possibilitando a sua realimentação em face da problemática da sociedade e a 
revisão permanente de suas funções de ensino e pesquisa. Desenvolvimento: Pensar a 
universidade a partir de seus objetivos básicos de formação profissional, geração de novos 
conhecimentos e disseminação desses conhecimentos é um processo complexo face à 
natureza e diversidade do trabalho acadêmico. Inserida neste contexto esta a extensão 
universitária, que apresenta uma diversidade conceitual e prática que interfere 
expressivamente no “pensar” e no “fazer” no interior da Universidade. Sob o prisma 
socioeconômico e cultural, pode-se observar que a política educacional desempenha um 
papel estratégico no desenvolvimento de uma nação. A necessidade de formar profissionais 
capazes de atuarem com determinação e competência em um mercado de trabalho 
competitivo e com uma visão crítica da realidade que se encontra em constante 
transformação exige que o processo de formação educacional seja implantado 
adequadamente em termos de funções e métodos. A concepção de extensão como função 
acadêmica se opõe a ideia de que constitua uma atividade estrutura universitária, a ser 
realizada por professores sem titulação, nas sobras de tempo disponível e que o trabalho 
junto às comunidades carentes é uma solidariedade individual. Diante dessa nova visão de 
extensão universitária, esta passa a se constituir parte integrante da dinâmica pedagógica 
curricular do processo de formação e produção do conhecimento, envolvendo professores e 
alunos de forma dialógica, promovendo a alteração da estrutura rígida dos cursos para uma 
flexibilidade curricular que possibilite a formação crítica se à universidade cabe preparar 
os cidadãos do futuro numa perspectiva crítica, capazes de questionar o mundo e de 
enfrentar os desafios colocados por ele, é também ela o espaço democrático e permanente 
da aprendizagem. Discussão: A formação em saúde via extensão possibilita construir novas 
práticas. Tais conhecimentos potencializam a assistência, que deixa de ser simples 
prestação de serviço, e qualificam a produção do cuidado integral. A produção acadêmica 
é consequência do trabalho docente, que envolve o plano acadêmico, a aprendizagem, a 
relação com a graduação, a interação universidade-sociedade, levando à produção do  
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conhecimento, e não se restringe à mera produção textual de artigos ou publicações de 
resumos. A produção/construção de conhecimentos como produto do trabalho docente na 
extensão se explicita nas ações dos profissionais formados como sujeitos críticos, reflexivos 
comprometidos socialmente. Conclusão: A extensão universitária deve atuar como elo 
entre a universidade e a sociedade, sobretudo com os segmentos menos favorecidos. Por 
meio de diversas ações distribuídas em várias áreas temáticas, como educação, saúde, 
comunicação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, tecnologia e trabalho. É 
importante a elaboração de projetos e a execução de uma obra. A troca de experiências 
entre os acadêmicos e a sociedade propicia a melhor compreensão da realidade dos 
envolvidos nestes eventos, os acadêmicos colocam em prática os conhecimentos teóricos 
adquiridos nos seus respectivos cursos. Deve-se implementar estratégias que possibilitem a 
integração com as comunidades em seu entorno, transformando - as em participantes e 
protagonistas de projetos de mudança, inclusão social e desenvolvimento sustentável. 

Palavras-chave: Extensão universitária. Educação. Projeto 
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A IMPORTÂNCIA DA PUERICULTURA EM ENFERMAGEM 
 

Gabriela Lopes Andrade da Silva 
Sabrina Rafaella de Lima e Sousa 

Valdemir de França Souza 
 

Introdução: A puericultura é uma consulta a criança de 0 à 6 anos, na unidade básica de saúde, 
realizado por um enfermeiro. Ela consiste em acompanhar o crescimento e desenvolvimento 
neuro-psicomotor da criança, observar a cobertura vacinal, estimulando o aleitamento materno 
exclusivo, e monitorando patologias existentes e prevenindo o aparecimento de novas, A fim de 
garantir e manter uma boa qualidade de vida para a criança, é necessário que as orientações 
sejam promovidas a mãe, família ou responsável sobre os cuidados adequados. O objetivo deste 
estudo é identificar a importância da puericultura na Unidade Básica de Saúde da Família, 
revisar os artigos científicos, e conhecer os aspectos relacionados aos enfermeiros diante desse 
atendimento. Desenvolvimento: A Puericultura é caracterizada como uma consulta de 
atendimento primário, por qual requer que o enfermeiro preste um atendimento avaliando na 
criança o exame físico, a cobertura vacinal, estimulação do aleitamento materno, desnutrição. 
Além disso, o enfermeiro dá assistência e acompanha aos recém-nascidos, orienta a família ou 
responsável, trata da higiene e cuidados gerais com as crianças, previne o aparecimento de 
doenças, e encaminha para consultas médicas quando houver qualquer agravo e/ou alteração. O 
atendimento é prestado com o intuito não só de acompanhar e prevenir, mas também de 
diminuir o índice de morbimortalidade infantil, em um processo contínuo e permanente de 
educação para a saúde, a fim de garantir a qualidade desse atendimento à criança e a família. 
Discussões e Resultados: Observou-se que entre os artigos analisado a frequência de utilização 
do serviço de puericultura e a prática do enfermeiro durante a consulta são realizados de 
maneira esporádica registrando principalmente a medição técnica do peso e comprimento da 
criança, imunização, alimentação, higienização e orientações. Portanto, existem as dificuldades 
encontradas pelos profissionais para realização dessas atividades para discutir e aprender, 
quando se há dificuldades de realizá-las, onde são encontradas as falhas de capacitação, 
operacionalização, e ausência de protocolos. O enfermeiro valoriza a consulta de puericultura, 
considerando a importância e reconhece a sua potencialidade ao promover mudanças 
abrangentes significativas em relação às crianças, às suas famílias e no contexto da comunidade, 
no aspecto preventivo. Porém, existem as dificuldades pessoais, estruturais, como a influência 
de crenças, valores e condições sociais da população assistida, e o enfermeiro reconhece a 
necessidade de maior preparo para o desempenho dessa atividade.  
 
Palavras- chave: Puericultura. Enfermagem. Saúde da criança. 

 

 

 



 

  ISSN 2595-0673 
 

 
V SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX) E IV ENCONTRO DE PÓS-

GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO NORDESTE (ENPOGRADI) 

 

30 

 

A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME PAPANICOLAU PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER 
DE COLO DE ÚTERO 

 

Neila Caroline Henrique da Silva  
Fabiana Oliveira dos Santos Gomes  

Fernanda Silva Medeiros  
 

Introdução: O câncer de colo de útero (CCU) é um problema de saúde pública acometendo 

mulheres de todo mundo, principalmente em países subdesenvolvidos, que constituem 80% dos 

casos. No Brasil, o CCU é a terceira neoplasia maligna mais comum em mulheres e a quarta 

causa principal de morte relacionada ao câncer, apresentando no ano 2016 uma incidência de 

16.340 casos novos segundo o INCA. O papiloma vírus humano (HPV) é considerado um fator 

etiológico importante em quase todos os cânceres cervicais. O Papanicolau é o padrão ouro 

para diagnóstico das alterações intraepiteliais localizada na endocérvice e ectocérvice, sendo 

usado de forma preventiva principalmente para diagnosticar alterações causadas pelo vírus 

HPV. Desenvolvimento: O exame Papanicolau tem esse nome devido ao seu criador George 

Papanicolau que estudou as alterações celulares de acordo com as modificações hormonais nas 

mais diversas fases do ciclo, também observou mudanças suspeitas de CCU. O HPV é a infecção 

do trato genital feminino, sexualmente transmissível acometendo mulheres  em todo mundo. 

Existe mais de 40 tipos virais descritos, classificados em baixo risco (6, 11, 61, e outros) que 

estão associados a papilomas, verrugas cervicais e condiloma; e os de alto risco (16, 18, 33, 58, 

e outros) que apresentam a capacidade de causar mutação celular nas células infectadas 

levando a formação de um processo oncogênico. Atualmente recomenda-se que mulheres que 

possuem vida sexualmente ativa realizem o exame preventivo uma vez por ano, entretanto 

essa não é a realidade que observamos muitas mulheres não procuram realizar os exames 

preventivos, descobrindo alterações citológicas em graus mais elevados, o que leva muitas 

vezes a formação de processo oncológico. Conclusões: Vemos a importância da realização do 

exame Papanicolau por parte das mulheres como forma preventiva para detecção de alterações 

intraepiteliais, principalmente quando se trata de infecção por HPV. A falta de conhecimento 

de algumas mulheres sobre o real valor desse exame faz com que muitas não procurem realizar 

o exame anualmente levando a descoberta muitas vezes de processos infeciosos graves. 

Palavras-chave: Câncer de colo de útero. HPV. Papanicolau. Prevenção. 
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A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MANEJO DE PACIENTES PORTADORES DE 
SÍNDROME DE PRADER- WILLI 

 

Arlene Alcântara de Melo 
                                                                Bruna Silva dos Santos 

Edilma Maria da Silva 
Katia Virginia Guerra Botelho 

Introdução: A Síndrome de Prader-Willi (SPW) é uma desordem genética caracterizada por 
hipotonia, retardo mental e hiperfagia devido à disfunção hipotalâmica. Associada na 
maioria dos casos à deleção da porção proximal do braço longo do cromossomo 15 (15q11-
13) herdado paternalmente, além de dissomia uniparental materna e imprinting genômico. 
Desenvolvimento: As principais características clínicas encontradas na cavidade oral são 
presença de placa bacteriana, gengivite, má-oclusão, salivação viscosa e múltiplas lesões 
ulcerativas. A história natural da SPW pode ser dividida em dois períodos distintos. O 
primeiro é caracterizado por vários graus de hipotonia neonatal e da primeira infância, 
choro fraco, instabilidade de temperatura por disfunção hipotalâmica, um reflexo de 
sucção fraco e hipoplasia genital. Assim que o tono muscular melhora, a criança se torna 
mais alerta, há aumento de apetite e ganho de peso. A segunda fase, que começa por volta 
de 1 a 2 anos de idade, é caracterizada por retardo psicomotor. A obesidade, principal 
consequência da hiperfagia, é uma das maiores consequências a longo prazo dessa 
síndrome, estando relacionada a eventos cardiovasculares prematuros e p        rejuízos na 
qualidade de vida. Uma análise definitiva para diagnóstico da SPW é a análise da metilação 
do DNA, que detecta o modelo de metilação no cromossomo 15. Discussão e Conclusão: A 
SPW apresenta aspectos de interesse odontológico, haja vista que está associada a 
distúrbios endócrinos e comportamentais, além da diminuição da secreção salivar que 
podem desencadear aumento da susceptibilidade a lesões e infecções na mucosa oral. No 
presente trabalho, busca-se elencar por meio de uma revisão de literatura acerca da 
Importância do Cirurgião Dentista no manejo de pacientes portadores da SPW.  

Palavras-chave: Síndrome de Prader-Willi. Hiperfagia. Obesidade. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM O DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E 
INFECTADOS 

 
Ana Carolina Bezerra Batista dos Santos 

Anna Elizabeth de Jesus Alves                                             
Nirley Pereira Batista Rodrigues 

Valdemir de França Souza 
 
 

Introdução: Cada vez mais existe uma preocupação com os cuidados que são necessários para 
os descartes dos materiais perfuro cortante dentro de unidades de saúde principalmente. Eles 
são os que contenham: cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas que são 
capazes de corta ou perfurar, e que a RDC N°- 306 de 07 de dezembro de 2004 os classificaram 
como os resíduos do grupo E. Geralmente eles podem contem riscos à saúde a ao meio 
ambiente que gera um alerta, pois se trata de um grande problema de saúde pública e o seu 
manuseio e acondicionamento é fundamental para evitar acidentes, desta forma precisam ser 
descartados e transportados por recipientes com resistência à ruptura e a vazamento. Precisa 
também ser identificado e seguir as normas de descarte como também não é permitido o 
reaproveitamento dos recipientes. Desenvolvimento: A preocupação se dá por acidentes nos 
centro de saúde, como também até o seu destino final, precisam de cuidados aos descartes 
dentro e fora até o aterro sanitário que será designado. Como pode haver agentes biológicos 
patógenos e assim corremos o risco de contaminação nas pessoas, no solo e na água e isso 
ocorrendo, os danos são incalculáveis a sociedade. Pois teremos animais e humanos sendo 
infectados, causando também outras doenças, inclusive sujeitos a epidemias. As mais citadas 
são Hepatites B e C e a HIV, se tratando de um problema de saúde pública, onde sua 
disseminação pode ser rápida. Faz-se necessário que os profissionais sempre estejam sendo 
conscientizado em relação à necessidade de conhecer e empregar adequadamente as normas 
de Biossegurança individuais e coletivas, assim como os hospitais devem capacitar cada vez 
mais os seus profissionais tanto quanto ao manuseio dos materiais como seu devido descarte. 
Discussão e Conclusões: É comum sabermos que acontecem acidentes de trabalho, 
infelizmente o manuseio errado ou até por jogar em lugares inapropriados acontece nos 
grandes centros de saúde, podendo se por falta de lugares adequados ou até  pela falta da 
informação e negligência das instituições, pois a educação deve ser composta da informação e 
a cobrança pela cumprimento das normas estabelecidas. A prevenção de acidentes de trabalho 
deve ser uma preocupação manifestada tanto pelos profissionais quantos pelas instituições 
hospitalares. Faz-se necessário a orientação dos profissionais, disponibilizar as caixas 
especificas para ser armazenado de forma segura e para seu descarte final teríamos melhores 
controles se fossem esterilizados ou até incinerados para temos uma maior segurança. As 
pessoas que também trabalham recolhendo os materiais precisam ser orientadas e cobradas, 
infelizmente nem todos sabem efetivamente os riscos que correm. 

 
Palavras-chave: Descartes de materiais. Resíduos do grupo E. Prevenção de acidentes de 
trabalho. 
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A MONITORIA ACADÊMICA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA PRÁTICA 
CLÍNICA DE ENFERMAGEM EM NEONATOLOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Erika Maria de Lima Monteiro 
                                                                              Mirtes Rayane Candida da Silva 
                                                                                Thais Cristina Siqueira Santos 
                                                                                                     Sidney Erickson 

Introdução: Entende-se por monitoria uma modalidade de ensino e aprendizagem, 
que fomenta a formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão dos cursos de graduação. É compreendida como instrumento para a 
melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas., que visem a fortalecer a articulação entre teoria e 
prática e à integração curricular em seus diferentes aspectos e saberes, tendo por 
finalidade promover a cooperação mútua entre discente e docente e a vivência 
com o professor e com as suas atividades técnicas e didáticas. Desenvolvimento: O 
aluno-monitor, ou simplesmente monitor, é o estudante que, interessado em se 
desenvolver, aproxima-se de uma disciplina ou área de conhecimento e, junto a 
ela, realiza pequenas tarefas ou trabalhos, que contribuem para o ensino, a 
pesquisa ou o serviço de extensão à comunidade dessa disciplina. Alguns autores 
levam a crer que a experiência da monitoria tem a capacidade de promover o 
alcance de grande aprendizado pelo monitor, bem como o estímulo e o ensaio para 
uma futura prática docente. Aprimoramos o ensino oferecido na graduação por 
meio do estabelecimento de práticas e experiências pedagógicas que permitiram a 
interação entre nós monitores com o corpo docente e discente da instituição; 
auxiliarmos o professor no desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades de 
ensino e de aprendizagem. Consideramos essa etapa a mais importante do 
processo, pois é quando o professor argumenta a necessidade de uma monitoria 
para sua disciplina e aponta os objetivos a serem alcançados. Essa proposta serve 
de base para montar o edital, assim como, para nortear o plano de ação das 
atividades do trabalho da monitoria. Conclusão: Durante a prática de monitoria, 
sentimos a necessidade de atualização e aprofundamento dos conhecimentos 
científicos propostos, para que houvesse um maior aproveitamento da experiência 
que estava sendo vivenciada, evidenciando a necessidade de aperfeiçoamento 
contínuo no desempenho das funções da monitoria. Sendo assim, este estudo 
objetiva relatar nossa experiência na monitoria da disciplina Assistência de 
Enfermagem ao RN, criança e adolescente, bem como demonstrar a importância da 
monitoria, enquanto instrumento de aprendizagem para a formação e 
desenvolvimento acadêmico do discente monitor. 
 
Palavras-chave: Experiência. Monitoria. Enfermagem. 
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A PERCEPÇÃO DOS ESCOLARES ACERCA DA DENGUE E CHIKUNGUNYA 
 

Neila Caroline Henrique da Silva 
Evelliny Assis de Oliveira Neves  

Alicely Araújo Correia  
 
 

Introdução: A Dengue e a Chikungunya constituem as principais doenças causadas por 

arboviroses, principalmente em países tropicais. A dengue por ser uma doença 

reemergente evidencia um problema de saúde pública. Por outro lado, a Chikungunya, 

também apresenta um alto potencial patogênico, mostrando-se tão perigosa quanto a 

dengue, por possuir mesmo vetor transmissor - o mosquito Aedes, altos índices 

epidemiológicos, com surtos sucessivos principalmente no estado de Pernambuco. 

Desenvolvimento: O intuito desse estudo foi avaliar o conhecimento da população ao redor 

da escola estadual Joaquim Nabuco, localizada em peixinhos Olinda, a respeito das 

arboviroses trabalhadas no projeto e também evidenciar a quantidade de pessoas afetadas, 

para tanto se trabalhou com pesquisa através de questionário desenvolvido pelo grupo, 

com perguntas de múltipla escolha, onde as pessoas que responderam não se 

identificaram. Os alunos levaram o questionário para seus parentes e vizinhos 

responderem, e observaram com esse trabalho que muitos dos seus familiares tinham 

contraído alguma das patologias mencionadas neste respectivo estudo. Discussão e 

Conclusões: Os resultados obtidos através dos questionários evidência um grande número 

de pessoas que já contraíram as arboviroses, além disso, mostra a falta de informação da 

população a respeito da prevenção contra essas patologias o que contribui para seu ciclo 

de reprodução e assim sua disseminação. O trabalho realizado contribuíra também com 

estudos na área de saúde coletiva, destacando a prevenção como principal fator de busca 

pela qualidade de vida, evitando a disseminação da Dengue e Chikungunya.  Por todos 

esses aspectos é notável a importância do combate dessas arboviroses em comunidades 

carentes. 
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A PERSPECTIVA DO ADULTO SOBRE O NOVO MODELO DE SER CRIANÇA 
    

                                                                                               Ana Carolina Nascimento 
                                                                                                  Daniel Fernandes 
                                                                                                   Eduardo Barbosa 
                                                                                                         Sérgio Murilo 
                                                                                                  Verailda Américo 
                                                                                                    Verônica Gomes 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é abordar as mudanças ocorridas na forma de viver a 
infância considerando a evolução da tecnologia e a influência desta na vida cotidiana 
das crianças, tomando como ponto de partida a percepção do adulto em relação ao que 
se convencionou como sendo uma infância normal, onde as brincadeiras de rua e os 
jogos inanimados dominavam esse universo e fazendo-se necessário compreender a 
função recreativa e educativa da tecnologia para estimular o desenvolvimento social e 
cognitivo da criança. Levanta-se também a discussão sobre a responsabilidade da 
tecnologia na perda precoce da infância, a influência deste comportamento no seu 
desenvolvimento emocional e psíquico e o reflexo de todas essas informações no 
marketing infantil.  

 

Palavras-chave: Infância. Tecnologia. Criança. Educação. Marketing infantil. 
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A PRÁTICA DOS MAPAS MENTAIS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA 
GRADUAÇÃO 

 
                                                                                                    Juliana Duarte Araújo 

                                                                                           Jully Rafaella Lemos Campos 
                                                                                        Rayane Poliana Sandra da Silva 
 
 
Introdução: Pretende-se expor com base na pesquisa de campo, o conhecimento a 
importância do uso de mapas mentais no processo acadêmico, sendo ele uma ferramenta 
que tange a interpretação das construções simbólicas de origem individual ou coletivas, 
sendo de fácil aprendizado e memorização. Enfatizando a importância do aprimoramento 
de conhecimentos científicos para a busca do raciocínio crítico reflexivo e para uma 
formação de maior qualidade. A pesquisa de campo foi feita em um grupo de pessoas do 
ensino superior, e notou-se que apenas 50% sabiam o que são mapas mentais, mas nunca 
usaram e 47% não sabiam e nunca usaram e apenas 3% sabiam e já usaram. Logo, foi-se 
buscar meios para entrar em contato com uma empresa desenvolvedora de mapas 
mentais como aplicativo que por meio deste, torna o aprendizado prático e fácil. 
Desenvolvimento: O recurso gráfico que substitui o processo convencional de anotações 
sob a forma de listagem na construção de mapas utiliza a ferramenta digital e a 
criatividade. O GoConqr, aplicativo de desenvolvimento de mapas mentais, ainda propõe 
a melhor utilização do recurso para obter mais produtividade com menos esforço e 
investimento de tempo. O que representa autonomia e poder de compreensão para 
qualquer estudante de graduação. A pesquisa do grupo foi a partir de perguntas 
direcionadas a: i) idade, ii) nível de escolaridade, iii) saber o que é mapa mental, iv) já 
havia usado mapa mental e v) em que usou mapa mental. Foram contabilizadas apenas as 
respostas para nível superior (completo/incompleto) obtendo os resultados de que 
apenas 50% sabiam o que são mapas mentais, mas nunca usaram e 47% não sabiam e 
nunca usaram e apenas 3% sabiam e já usaram. Discussão e Conclusões: Portanto em 
base na pesquisa pode-se afirmar que o tema abordado encontra-se distante da realidade 
de muitos universitários, e as respostas analisadas deixam em evidência que os mapas 
mentais ainda são pouco utilizados no processo de aprendizagem da graduação. A 
metodologia de estudo dos mapas mentais, como prático, rápido e de fácil memorização 
facilitará ao estudante na aplicabilidade do mesmo. 
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A PUBLICIDADE COMO INSTRUMENTO DE ALERTA PARA A SAÚDE DO RELACIONAMENTO 

FAMILIAR 

Jerlane Silva de Andrade 
Renata de Santana Silva 

Maria Lílian dos Santos Vicente 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A publicidade é por natureza persuasiva, sedutora e tem o poder de 
influenciar as atitudes dos indivíduos nas tomadas de decisão. Sendo considerada uma 
comunicação de massa, a publicidade tem um enorme poder de penetração na sociedade, 
através de estratégias que acessam um grande número de indivíduos e atingem diversas 
classes sociais, com a finalidade de vender produtos e incentivar o consumo, fazendo com 
que a sociedade sinta o desejo, a necessidade de possuir o produto anunciado. O presente 
artigo teve por objetivo analisar uma campanha publicitária voltada para jovens e pais 
para chamar a atenção da sociedade sobre o uso de drogas. Desenvolvimento: Este estudo 
se apoiou nos pressupostos teóricos de Charaudeau (2009), Bessa (2006) e Carvalho (2007) 
para quem a publicidade está voltada ao consumo de produtos, enquanto a propaganda 
visa a divulgar uma informação ou uma ideia e fazer a população aderir a ela. Esta está 
mais presente nas campanhas governamentais de saúde, por exemplo, enquanto aquela 
serve aos interesses das empresas de provocar o consumo no público-alvo. A pesquisa foi 
desenvolvida a partir de uma amostra composta por 5 publicidades que, após classificação, 
teve 1 analisada quanto aos textos verbal e não-verbal e, em seguida, foi discutida e teve 
os resultados apresentados. Discussão e Resultados: Os resultados revelaram o uso de 
estratégia linguístico-semântica de ambiguidade da palavra “carreira”, gerando mais de 
uma associação, exigindo do público o conhecimento prévio dos empregos possíveis desse 
termo e do reforço pela imagem. A referida publicidade destaca a importância da 
comunicação no relacionamento familiar e indica que a publicidade tem um papel social de 
aproximar cada vez mais as famílias, especialmente pais e filhos, de maneira a fomentar o 
diálogo entre eles. 

Palavras-chave: Relacionamento familiar. Saúde. Publicidade. 
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A PROBLEMATIZAÇÃO DE CASOS DE SUICÍDIO COMO ESTRATÉGIA DE CONSCIENTIZAÇÃO 
DE CRIANÇAS E JOVENS NA ESCOLA 

Danyllo Gomes de Oliveira 
David Diogo de Azevedo 
Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: O Brasil tem assistido a uma grande onda de suicídios de jovens, decorrentes 
de vários fatores como bullying, cyberbullying, depressão, não aceitação da sociedade 
devido à sua identidade sexual, rebeldia, entre outros. O referido tema é tabu nas escolas 
e a falta de diálogo entre estudantes e professores está acarretando o aumento do risco e 
a dificuldade de enfrentamento desse fato que já se tornou um problema de saúde 
pública. O objetivo desta pesquisa é discutir a importância da problematização de casos de 
suicídio nas escolas como estratégia de ensino-aprendizagem para a prevenção ao suicídio. 
Desenvolvimento: O papel social das escolas é levar conhecimento formal e preparar os 
discentes, crítico-reflexivamente, para o enfrentamento e à busca de soluções de 
problemas na vida. Esta pesquisa justifica-se pela relevância e atualidade do tema 
proposto. Foi desenvolvida uma investigação em bibliografias sobre o tema suicídio de 
jovens e as principais causas. A pesquisa foi realizada em uma escola pública de Recife e 
investigou a opinião dos estudantes e professores sobre a importância de problematizar o 
tema suicídio de jovens e crianças na sala de aula. Utilizou-se o Problem Based Learning 
(PBL) na abordagem do tema. Discussão e Resultados: Observamos que nos dados 
analisados, a falta de diálogo na família, na escola e com os amigos estava presente na 
maioria dos casos de suicídio de jovens. Alunos e professores concordaram sobre a 
importância de discutir sobre o suicídio de crianças e jovens nas salas de aula como 
estratégia preventiva ao suicídio. Assim, a metodologia PBL pode contribuir para com o 
sucesso da proposta. Como possibilidade de intervenção na referida questão, família, 
escola e governo devem atuar juntos na busca de soluções tanto afetivas, como de 
orientação e políticas públicas de enfrentamento ao problema. 
 
Palavras-chave: Problematização. Suicídio. Saúde pública. 
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ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERAPÊUTICO NO HOSPITAL BARÃO DE LUCENA-PE 

 

Ana Cláudia Rodrigues de Oliveira Paegle 
Edson Fróes Pereira 

Viviane Kelma Rocha de Santana                           

Introdução: O avanço no diagnóstico do câncer promove agilidade no início do tratamento 
e, viabiliza o prolongar da vida dos pacientes. O tratamento oncológico deve ser iniciado 
com o paciente em ótimas condições de saúde bucal, todavia nem todos os pacientes 
portadores de câncer tem acesso ao devido tratamento odontológico a tempo. As más 
condições de saúde bucal podem provocar diversas complicações durante o tratamento. O 
acompanhamento odontológico no tratamento oncológico visa principalmente a 
manutenção da saúde bucal, para a contribuição da saúde geral do indivíduo. O dentista 
tem papel fundamental na evolução destes pacientes. Promovendo assim, uma parte do 
tratamento multidisciplinar nestes pacientes. Desenvolvimento: A literatura médica 
afirma que há diferença entre resultado de tratamento multidisciplinar, com índices de 
sucesso comparáveis. Recentemente o perfil multidisciplinar sugerido, para abordagem 
destes pacientes é composto por médico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, 
psicólogo e odontólogo.  Este último, o dentista, deve promover e prevenir possíveis 
transtornos na cavidade oral, onde se sabe que tratamentos oncológicos, que podem ser à 
base de radioterapia ou quimioterapia, ou composta pelas duas, repercutem transtornos na 
cavidade oral. Assim, este projeto teve por objetivo contribuir para a promoção da saúde 
bucal em pacientes adultos portadores de câncer em tratamentos de quimioterapia, no 
Hospital Barão de Lucena/PE, através de palestras, em que foram passadas orientações 
sobre higiene bucal individualizadas, e consultas odontológicas para a detecção de 
problemas bucais. Quando identificada a necessidade de tratamento curativo, os pacientes 
foram convidados a realizar o tratamento na Clínica Escola de Odontologia da FACIPE, 
mediante a autorização do seu médico oncologista. Discussão e Conclusões: A 
humanização, atenção individualizada, permite cuidar não apenas da doença, mas 
principalmente auxiliar ao paciente no processo de reestabelecimento físico e mental. O 
cirurgião-dentista tem o papel importante no tratamento de pacientes oncológicos. Desta 
forma, os pacientes foram orientados quanto a importância de manter a saúde bucal, e 
para a manutenção de sua saúde geral, e passaram a ter acesso facilitado a cuidados 
odontológicos. 
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A EXCLUSÃO SOCIAL DOS MORADORES DE RUA NA SOCIEDADE RECIFENSE 

Eniberto F. Silva de Santana 
João Victor André da Silva 

Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: Moradores de rua são pessoas que não têm moradia e que pernoitam nas ruas, 
praças, calçadas, marquises, jardins, embaixo de viadutos, terrenos baldios e áreas 
externas de imóveis. Este artigo apresenta a problemática dos indivíduos em situação de 
risco, especificamente, os moradores de rua, tendo como plano de fundo a sociedade 
recifense contemporânea, centrada no consumo que produz, diariamente, pessoas 
subjugadas socialmente, com difíceis perspectivas de mudança social. O objetivo desta 
pesquisa foi contextualizar a realidade de exclusão social que vive essa parcela da 
população recifense, apontando os principais problemas enfrentados e as estratégias de 
sobrevivência e resistência desenvolvidas por eles. Desenvolvimento: A existência de 
pessoas vivendo nas ruas é inerente ao espaço urbano e ao fato de as cidades serem locais 
onde as pessoas passam a viver e a desenvolver suas atividades, representando o principal 
espaço de convivência humana. Como consequência desse novo modo de vida e de suas 
implicações econômico-sociais, registram-se pessoas morando nas ruas. Segundo o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima-se que existiam, em 2015, 101.854 pessoas 
em situação de rua no Brasil. Os dados são subnotificados, já que as contagens nos 
municípios não são uma rotina e o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) não contabiliza essas pessoas. Em 2014, um documento da Prefeitura do Recife 
apontava que a maioria do povo de rua era de homens em idade produtiva e mais da 
metade estava nos bairros do Centro. Os perfis eram diversos e incluíam pessoas com nível 
superior de escolaridade e estrangeiros. Discussão e Resultados: Morar na rua é, na 
maioria das vezes, consequência do agravamento da crise social e de valores, na divisão 
desigual de renda e na consequente separação de classes que as coloca expostas ao 
desemprego, abandono familiar, frio, fome, estupro, outras violências e morte. Políticas 
sociais para garantir direito a moradia, alimentação e trabalho dignos. A invisibilidade 
dificulta a construção de políticas públicas para essa população.  
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A ORIGEM DOS MITOS GREGOS E SUA RELAÇÃO COM A CIDADANIA  

Suzana Ferreira Paulino  
Marcos Aurélio da Silva 

Vinícius Lima 

 

Introdução: A mitologia grega é repleta de deuses e heróis que, de alguma forma se 
relacionam com a nossa contemporaneidade. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a 
origem de alguns mitos gregos e relacioná-los à cidadania. Desenvolvimento: Para esta 
investigação, foram selecionados Minotauro, Pégasus e Perseu, para explicar a sua origem 
e o seu significado, bem como, relacioná-los à sociedade contemporânea. O Minotauro é 
uma figura mitológica criada na Grécia Antiga. Com cabeça e cauda de touro num corpo de 
homem, este personagem povoou o imaginário dos gregos, levando medo e terror. Perseu 
era um filho de uma mortal, Danae, e do grande deus Zeus, rei do Olimpo. Pégaso é um 
cavalo alado símbolo da imortalidade, nasceu da luta entre Perseu contra a Medusa, 
quando Perseu decapitou a Medusa seu sangue tocou em um pouco de água fazendo assim 
surgir um cavalo branco celestial. Discussão e Resultados: Os mitos gregos analisados, na 
atualidade são representados no cinema, nas artes e nos desenhos animados. 

Palavras-chave: Mitos gregos. Sociedade. Contemporaneidade. 
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A ORIGEM DOS MITOS GREGOS E SUA RELAÇÃO COM A CIDADANIA 
 

Suzana Ferreira Paulino  
Genuíno 

Bruna 
Gabriel Cassiano 

Introdução: A mitologia grega é repleta de deuses e heróis que, de alguma forma se 
relacionam com a nossa contemporaneidade. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a 
origem de alguns mitos gregos e relacioná-los à cidadania. Desenvolvimento: Para esta 
investigação, foram selecionados os ícones gregos Apolo, Artêmis, Morfeu para explicar a 
sua origem e o seu significado, bem como, relacioná-los à sociedade contemporânea. na 
mitologia grega é considerado o deus da juventude e da  luz,  identificado  
primordialmente como uma divindade solar deusa grega, ou Diana, como era conhecida 
entre os romanos, divindade responsável pelas atividades da caça, é representada como 
uma imagem lunar arisca e selvagem. Discussão e Resultados: Na atualidade, os 
elementos analisados neste trabalho são referidos em expressões como “nos braços de 
Morfeu”, “Fulano é um Apolo”, entre outros. 
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A ORIGEM DOS MITOS GREGOS E SUA RELAÇÃO COM A CIDADANIA 
 

Suzana Ferreira Paulino  
Kaline Barros 

 

Introdução: A mitologia grega é repleta de deuses e heróis que, de alguma forma se 
relacionam com a nossa contemporaneidade. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a 
origem de alguns mitos gregos e relacioná-los à cidadania. Desenvolvimento: Para esta 
investigação, foram selecionados Ciclopes, Gaya, Quimera, para explicar a sua origem e o 
seu significado, bem como, relacioná-los à sociedade contemporânea. Segundo Hesíodo e 
sua Teogonia, ela é a segunda divindade primordial, nasceu após Caos e foi uma das 
primeiras habitantes do Olimpo. Conhecida pelo titulo de mãe terra, sua característica é a 
fertilidade. No inicio era o caos (vazio) que deu origem aos titãs. Gaia deu origem a Urano 
- céu, pontos - mar, Oreas - montanhas.  Gaia casou com Urano que passou a reinar sobre o 
mundo e a exercer domínio sobre Gaia. Ciclope é caracterizado por um único olho no meio 
da sua testa, e seu nome significa olho redondo. É uma das criaturas mais temidas da 
mitologia grega, é um ser bestial, com uma cabeça de leão, uma bode, outra de dragão, 
possuía asa e cauda de serpente. Discussão e Resultados: Observamos uma estreita 
relação entre os elementos da mitologia grega e a sociedade contemporânea, a exemplo 
do sincretismo religioso, no cinema e nas criações humanas. 

Palavras-chave: Mitos gregos. Sociedade. Contemporaneidade. 
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A ORIGEM DOS MITOS GREGOS E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

Suzana Ferreira Paulino  
Marral de Oliveira 

Brenna Eduarda 
Wilza Karla 

Introdução: A mitologia grega é repleta de deuses e heróis que, de alguma forma se 
relacionam com a nossa contemporaneidade. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a 
origem de alguns mitos gregos e relacioná-los à cidadania. Desenvolvimento: Para esta 
investigação, foram selecionados Zeus, Poseidon, e Eco para explicar a sua origem e o seu 
significado, bem como, relacioná-los à sociedade contemporânea. Zeus é uma figura 
que segundo a mitologia grega é o deus dos deuses, soberano do monte Olimpo e pai de 
todos os homens e deuses. É também o deus do céu e do trovão, e tem como símbolos o 
raio, o carvalho, a águia e o touro. Poseidon ou Netuno era o grande rei dos mares, forte, 
com barba e um tridente. Eco falava demais e queria sempre dar a última palavra em 
conversas ou discussões. Ela foi castigada por Zeus e só falava repetindo o que os outros 
dissessem. Discussão e Resultados: Os resultados indicam que várias lendas derivam da 
mitologia grega. Na contemporaneidade Zeus está relacionado ao hermafroditismo, 
Poseidon está relacionado às grandes catástrofes; e Eco aos relacionamentos e ao saber 
ouvir. 

Palavras-chave: Mitos gregos. Sociedade. Contemporaneidade 
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A ORIGEM DOS MITOS GREGOS E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Suzana Ferreira Paulino  
Julia Santos 

Karla Patrícia 
Wilton Lopes 

Introdução: A mitologia grega é repleta de deuses e heróis que, de alguma forma se 
relacionam com a nossa contemporaneidade. Esta pesquisa teve por objetivo investigar a 
origem de alguns mitos gregos e relacioná-los à cidadania. Desenvolvimento: Para esta 
investigação, foram selecionados Sátiro ou Fauno, Harpia e Sirenes, para explicar a sua 
origem e o seu significado, bem como, relacioná-los à sociedade contemporânea. Os 
Sátiros são seres mitológicos masculinos da Grécia Antiga, possuíam corpo de carneiro, 
cabeça de homem, orelhas pontudas, cabelos compridos e nariz achatado. As Harpias 
significam arrebatadoras, eram criaturas representadas ora como formosas e sedutoras 
mulheres com longas unhas, ora como terríveis monstros com corpo de ave de rapina, rosto 
de mulher e seios. O mito das Sirenes, ou Sirenas, é confundido com o mito das Sereias. 
Discussão e Resultados: Concluiu-se que a concepção de Sátiro, vêm termos como 
"satiríase", "satirismo" ou "satiromania" (desejo sexual excessivamente forte nos homens).  
O mito das harpias pode ser relacionado ao comportamento compulsivo e às paixões 
obsessivas, por onde passam deixam um rastro de destruição. Atualmente, existe uma 
tendência ao Sereismo, ou seja, é um estilo de vida que algumas mulheres possuem para 
atrair e conquistar seus pretendentes, usando cabelos e roupas coloridas e maquiagem com 
muito brilho. 

Palavras-chave: Mitos gregos. Sociedade. Contemporaneidade. 
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA ARTE DE PINTURA NO VENTRE PARA AS GESTANTES 

Leila Dayana Firmino da Cruz 
 Annielly Arruda do Nascimento 

Nayanne Samara Silva Costa 
 

Introdução: A gestação é uma experiência de adaptação intensa cercada por questões que 
extrapolam o aspecto biológico, sendo influenciada por elementos históricos, valores 
culturais e sociais, além de processos intrapsíquicos (MORAES, 2010). Nessa fase, entre a 
gestante e o feto é estabelecida uma relação próxima, na qual os protagonistas são 
invisíveis um ao outro e, apesar da mulher poder sentir o bebê, não pode ter certezas 
objetivas de como ele é (suas características físicas (COLMAN, 1994; SOLIS-PONTON, 2004). 
O bebê imaginado funda as expectativas da gestante em relação ao bebê real, sendo estas 
mais intensas no segundo trimestre gestacional, momento em que o feto anuncia a sua 
existência através dos seus movimentos (PICCININI et al., 2004). É com base nesta imagem 
interna que o vínculo emocional se desenvolve (CONDON, 1993). Diante do exposto, 
verifica-se o quanto é significativo para a construção do vínculo entre mãe e filho, a 
vivência de experiências subjetivas como a disposição para conhecer sobre o feto, 
elaborando o bebê imaginário, e para estar/ interagir com ele (CONDON, 1993). Apresenta-
se nesta pesquisa o uso de uma prática de cuidado que pode oportunizar tais experiências, 
a Arte da Pintura do Ventre Materno. Trata-se de uma atividade artística, que envolve a 
técnica da pintura aplicada no abdome da gestante, na qual são representados, 
objetivamente, o bebê imaginário e outros elementos ligados à gestação como o cordão 
umbilical, a placenta, o útero e a bolsa das águas. Esta arte visual possui diversas 
designações como ultrassom natural, ecografia natural, ultrassom gestacional e pintura de 
barriga(MATA 2017).O conceito aqui apresentado fundamenta-se na ideia de que a Arte da 
Pintura do Ventre Materno é um fenômeno artístico utilizado para expressar esteticamente 
e de forma objetiva o bebê imaginário e os elementos que constituem a gestação, podendo 
promover experiências maternas subjetivas que fomentem ‘conhecer’ sobre o feto e o seu 
estado intraútero. Desenvolvimento: A arte gestacional ou arte de pintura do ventre 
materno, vista como um método de promoção da saúde  à mulher proporciona para a 
mesma uma experiência única de conectar-se ainda mais com seu bebê, e pode ser 
também exercida ou influenciadas por profissionais de Enfermagem, uma vez que os 
mesmos têm uma relação Profissional-cliente mais próxima. Em relação a alguns fatores 
que poderiam ter influência nesse processo de arte gestacional e Vinculação pré-natal 
como a paridade, o planejamento da gestação e a gravidez de alto risco, pesquisas 
revelaram que estes possuem fraca associação com a Vinculação (CHAZOTTE et al., 1995; 
YARCHESKI et al., 2009). Tais fatores parecem não ter influenciado na experiência da 
vinculação ou de amor das participantes com os seus bebês, pois todas mostraram estar no 
modo de vinculação e a maioria expressou comportamentos e sentimentos positivos. A 
representação social, emergente neste estudo, relaciona-se a duas das disposições 
propostas pelo autor (CONDON, 1993): a disposição para conhecer e para estar 
com/interagir com. Tais experiências geraram alguns comportamentos nas gestantes. A 
maioria demonstrou ter elaborado o bebê imaginário, atribuindo diversas características a 
ele para o desenvolvimento da Arte da Pintura do Ventre Materno. Ao visualizarem o bebê 
pintado, expressaram ver no desenho o filho fantasiado e idealizado. A mulher precisa 
personificar o feto para que, no nascimento, não se encontre com alguém completamente 
estranho a ela. O exercício imaginativo aproxima a mãe do futuro bebê, tornando-o 
conhecido e favorecendo a sua vinculação ao mesmo (BRAZELTON; CRAMER, 1992). Para as 
gestantes, a Arte da Pintura do Ventre Materno proporcionou conexão, aproximação e  
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interação com o feto. O que denota a presença da experiência subjetiva estar 
com/interagir com (CONDON, 1993). A interação mãe-feto muitas vezes acontece por meio 
da palpação, conversa com o bebê (CONDON, 1993) e da percepção dos movimentos fetais. 
Um estudo constatou que gestantes que relatam sentir o movimento fetal no início da 
gravidez pontuam mais na escala de apego materno-fetal do que àquelas que expressam 
não sentir (HEIDRICH; CRANLEY, 1989). Uma pesquisa brasileira, que investigou a respeito 
da percepção e dos sentimentos das gestantes sobre o pré-natal, concluiu que a realização 
da ultrassonografia foi considerada um elemento de grande importância para elas. Para 
67% das entrevistadas o exame colabora na promoção da VPN, além de diminuir a 
ansiedade com relação à saúde do bebê e colaborar na assimilação da gravidez. A VPN é 
fortalecida tanto pelo fato de ver o bebê quanto por poder identificar o seu sexo 
(PICCININI et al., 2012). A visualização do bebê por meio da Arte da Pintura do Ventre 
Materno, com as características imaginadas e descritas pela gestante, na situação, posição 
e apresentação que se encontrava intraútero, parece ter proporcionado às participantes do 
estudo comportamentos e sentimentos similares à vivência do ultrassom convencional 
(MATA 2017). Conclusão: A representação social que emergiu nesse estudo mostrou que a 
experiência da Arte Gestacional/Arte da Pintura no Ventre Materno provocou nas 
participantes uma relação positiva de vínculo e de amor para com o bebê. Os resultados 
alcançados enfatizam a relevância desta técnica na promoção da vinculação pré-natal, tão 
significativa e necessária no âmbito das relações entre mãe-filho e para o desenvolvimento 
da criança. Portanto, essa técnica de pintura no ventre materno pode ser utilizada como 
ferramenta de aproximação entre gestante-feto e é uma forma de promover saúde para os 
mesmos através de práticas que podem ser realizadas por profissionais enfermeiros 
associados a outros profissionais com o intuito de oferecer para a mulher/cliente uma 
experiência única e prazerosa.  
 
Palavras-chave: Arte gestacional. Enfermagem. Representação social.  
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A RESPONSABILIDADE DA ENFERMAGEM NO DESCARTE DOS RESÍDUOS HOSPITALARES: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Leila Dayana Firmino da Cruz  
 Julianne Damiana da Silva Vicente 
 Julianna Carolina da Silva Vicente 

 
Introdução: Atualmente com o crescimento industrial e tecnológico, pode-se perceber o 

aumento de lixo gerado pela sociedade. Em que, na maioria das vezes, estes resíduos são 

descartados de forma errônea prejudicando o meio ambiente, bem como, a responsável pelo 

mau descarte: a própria população. Entre as mais variadas formas de lixo, temos os resíduos 

sólidos dos serviços de saúde (RSSS), também denominado lixo hospitalar ou apenas resíduos 

dos serviços de saúde (RSS) (DOI, MOURA, 2011). No qual, este tipo de lixo é classificado em 

cinco grupos: Grupo A, B, C, D e E, tornando-se, desta forma, um pouco complexo para os 

profissionais desta área que precisam identificar, classificar e descartar este resíduos em local 

apropriado. O profissional de saúde possui um papel imprescindível como gerenciador de RSS, 

sendo a enfermagem uma das principais categorias que está diretamente interligada a esta 

questão. Sendo assim, os integrantes da equipe de enfermagem devem conhecer e 

compreender os conceitos teóricos e práticos que envolvem os procedimentos de manuseio e 

tratamento dos resíduos gerados por suas atividades, respaldados pelas principais normas, leis, 

decretos e resoluções que vigoram no país (ARAÚJO, RIBEIRO, SERAPHIM, 2016). 

Desenvolvimento: O enfermeiro precisa expandir o seu cuidado não apenas ao espaço 

hospitalar, é preciso promover a saúde através de ações intereducacionais. Pois, a 

complexidade dos problemas ambientais clama pela adoção de medidas que superem práticas 

assistencialistas, levando à adoção de práticas transdisciplinares, com uma equipe sensível e 

atenta às questões ambientais (BRUZOS, G.A.S. et al., 2011). Contudo, alguns profissionais 

parecem ainda não ter percebido e incorporado à temática dos resíduos hospitalares como uma 

importante questão a ser levada em conta, restringindo as práticas à assistência aos indivíduos 

acometidos por agravos à saúde (CABRAL, J. V. B. et al., 2015). Desta maneira, faz-se 

necessário que a enfermagem reconheça a sua atribuição no processo de produção e desígnio 

dos resíduos hospitalares, com intuito de reduzir impactos tanto ambientais, quanto na saúde 

populacional. Além disso, por o meio ambiente estar intimamente relacionado ao processo 

saúde versus doença, é fundamental que, o profissional de enfermagem desenvolva uma 

consciência ecológica crítica em relação aos problemas dos resíduos gerados em serviço a fim  
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de produzir uma ação transformadora, modificando o sistema de gerenciamento desses 

resíduos, em seus respectivos serviços (BONFADA, SILVA, 2012). Perante os desequilíbrios 

ambientais esses profissionais irão encarar diversas patologias provocadas por esses fatores, 

desta maneira, deverão estar preparados para determinar possíveis causas e aplicar uma 

intervenção mais eficaz, através de um conhecimento técnico cientifico. Diante disso, a 

enfermagem cuida da saúde, e a saúde está ligada às condições sanitárias e ambiente físico. 

Enfermagem trabalha com o meio ambiente que interfere na saúde e na qualidade de vida das 

pessoas, um ambiente saudável propicia melhores condições de vida à população. A 

enfermagem deve estar atenta, pois não é necessário tratar só a doença, e sim tratar o meio 

contaminante (BRUZOS, G.A.S. et al., 2011). Ter um meio ambiente saudável propicia a 

sociedade uma maior qualidade de vida, tendo por consequência uma boa saúde física, social e 

mental. Cabe aos enfermeiros tornar isso tema das educações continuadas e trazer suas 

práticas para o ambiente onde esses resíduos são gerados. Por isso, enfatiza-se a importância 

do enfermeiro gestor consciente de suas atribuições (CABRAL, J. V. B. et al., 2015). Discussão e 

conclusão: Pode-se afirmar que, é necessário que ocorra uma preparação destes profissionais 

desde o nível técnico ao superior. Como também, é fundamental que haja uma busca 

permanentemente de novos saberes e inovações em suas práticas relacionadas com os diversos 

níveis de atenção à saúde, estabelecendo sempre compromissos no sentido ético, político, 

social, educativo e cultural (ARAÚJO, RIBEIRO, SERAPHIM, 2016). Esse conhecimento se faz 

necessário à medida que se constitui como o primeiro passo para que esses trabalhadores 

venham despertar uma preocupação em relação à questão ambiental envolvida nesse processo 

(BONFADA, SILVA, 2012). Em suma, a responsabilidade da enfermagem no descarte dos resíduos 

hospitalares instigou informações relevantes, como a necessidade de incluir processos 

pedagógicos diante desta temática nas instituições de ensino técnico e superior, 

proporcionando a estes futuros profissionais a oportunidade de adquirir um maior 

conhecimento sobre este assunto. É preciso perceber que o cuidado de enfermagem não deve 

se limitar apenas a assistência e ao espaço hospitalar, mas ser ampliado a uma extensão 

ecológica e comunitária. Ao assumir o compromisso com atitudes que buscam o 

desenvolvimento sustentável, esta categoria pode colaborar para o futuro do planeta. 

 

Palavras-chave: Descarte. Enfermagem. Resíduos hospitalares. 
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A SAÚDE DA MULHER NA TERCEIRA IDADE: UMA QUESTÃO DE CIDADANIA 
 

Karla Romana Ferreira de Souza 
Flávia Libório  

Irislane Florêncio  
Ivania Costa  

Márcia Souza  
 

Introdução: O envelhecimento populacional é um acontecimento que vem se manifestando 
no mundo todo, à medida que as taxas de fertilidade diminuíram, a proporção da 
população idosa aumentou significativamente. Em decorrência desse crescimento, tem-se 
pensado formas de inserção dessa população na sociedade. Para as mulheres é uma fase da 
vida marcada por fatores biopsicossociais decorrentes de um processo progressivo de 
modificações fisiológicas e funcionais, sendo representada e vivenciada de diversas formas 
nos diferentes contextos culturais e sociais. É, portanto, um período que ocorrem diversas 
transformações orgânicas, perdas sensoriais, cognitivas, alterações na aparência física e 
mudanças no status social. Desenvolvimento: A auto percepção da saúde é importante na 
vida das mulheres na terceira idade, pois, ainda que apresente alguma enfermidade, eles 
se consideram dispostas e ativas devido à participação em grupos de convivência para a 
terceira idade. Essa participação influencia diretamente na autoestima, diminuindo o risco 
de morbimortalidade, tendo em vista que, a auto percepção negativa é um influente 
indicador para o desenvolvimento de doenças biopsicossociais. Como estratégias de 
inserção das idosas na sociedade surgiram os grupos de convivência para a terceira idade 
que representam uma rede de apoio social, propiciando interação, inclusão, trocas de 
experiências, atividades diversas que estimula a autonomia e, consequentemente, 
reduzindo a probabilidade de desenvolverem depressão, solidão e abandono, além de 
despertar a consciência do envelhecimento saudável e proporcionando inclusão social. 
Discussão e Conclusões: Promover a participar e incentivar à vida social das mulheres na 
terceira idade contribui significativamente para que tenham uma melhor qualidade de 
vida, pois o fato de estarem inseridos em grupos pode contribuir para minimizar os 
sintomas depressivos, tendo em vista que essa participação se torna uma ocupação, um 
compromisso na vida da pessoa idosa, possibilitando a ampliação das relações sociais, 
determinando laços afetivos e beneficiando-as com a troca de experiências. Sugere-se a 
inclusão de atividades físicas regulares, atividades lúdicas, atividades culturais e a 
participação de acadêmicos dos diversos cursos da área de saúde nesses momentos, para 
suprir à carência de uma equipe multidisciplinar para atender as necessidades dessa 
população.      
                                                             
Palavras-chave: Saúde da mulher. Idoso. Envelhecimento. 
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ABORDAGEM ODONTOLÓGICA À CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS 
 

Diana Oliveira do Monte 
Priscila Rheury de Lima 

Rebeca de Melo Andrade Machado 
Sérgio Adrião Gomes da Silva 

                                                                                   Kátia Virgínia Guerra Botelho 
                                                                                                   
Introdução: A primeira avaliação odontológica na faixa de 0 a 3 anos é de suma 
importância para a saúde bucal da criança por ser baseada na análise, prevenção, 
orientação e intervenção. É ideal existir um pré-natal odontológico objetivando instruir a 
mãe quanto à saúde bucal do bebê, realizando uma boa anamnese a fim de identificar 
possíveis riscos e/ou fatores pré disponentes para desenvolver alguma patologia, 
prevenindo ou tratando possível deficiência de vitamina D que poderá afetar a cavidade 
bucal do bebê. No caso da odontologia neonatal é importante identificar, por exemplo, a 
presença de nódulos de Bohn, pérolas de Epstein e Cistos da lâmina dentária, entre outras 
possíveis anormalidades passíveis de ocorrer. Uma intervenção odontológica entre o início 
da gestação até os três anos de idade promoverá orientação de higiene oral além de 
mostrar a importância da odontologia para esta população. Desenvolvimento: O objetivo 
deste trabalho é descrever as indicações do atendimento odontológico para essa faixa 
etária bem como demonstrar os benefícios que são alcançados por ele. Foram realizadas 
pesquisas de artigos em revistas através da Biblioteca Virtual de Saúde nas bases de dados 
SCIELO e o LILACS e em livros da biblioteca da FACIPE. Discussão e conclusão: De acordo 
com a pesquisa literária realizada, observou-se que o atendimento na faixa etária de 0 a 3 
anos deve ser iniciado no atendimento à gestante, com orientações, por exemplo, a 
respeito dos malefícios da alimentação rica em açúcar, que propiciará problemas bucais na 
criança, bem como sobre o atendimento odontológico aliado à primeira consulta pediátrica 
ou após a primeira erupção dentária. Com isso espera-se que a assistência odontológica 
desde a gestação seja entendida como tão importante quanto a visita a pediatria e assim 
alcance um público cada vez maior devido a uma proposta de difusão de informações e 
prevenção de problemas bucais que comumente são observados na odontopediatria. 

Palavras-chave: Odontopediatria. Primeira consulta. Prevenção. 
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AÇÃO DA DIETILCARBAMAZINA NA INFLAMAÇÃO PULMONAR CRÔNICA INDUZIDA POR 
MONOCROTALINA 

 
Danyele Costa de Mello 
Rodrigo Soares da Silva 

Edlene Lima Ribeiro 
 

Introdução: As doenças pulmonares representam, atualmente, um sério problema de saúde 
pública no Brasil/Mundo e, dentre estas, se destaca a Injúria pulmonar crônica onde 
apresenta elevadas taxas de mortalidade e é caracterizada pelo comprometimento das 
trocas gasosas seguido da ativação de macrófagos, disfunção do surfactante e destruição 
do epitélio. Os processos inflamatórios que envolvem, fatores celulares, quimiocinas, 
citocinas, fatores de transcrição, fatores de crescimento e resistência à apoptose, têm 
papel importante no desenvolvimento dessa patologia tendo como resultado as 
manifestações clínico-funcionais características da doença que com a manutenção de um 
ciclo contínuo de agressão e reparo pode levar a alterações estruturais irreversíveis, isto é, 
o remodelamento das vias aéreas.  A prevenção deste quadro necessita de intervenção 
terapêutica imediata. As terapias utilizadas atualmente são geralmente os 
glicocorticoides, entretanto, o uso destes medicamentos em altas doses ocasiona sérios 
efeitos adversos. A DEC é um derivado da piperazina apresentando potencial anti-
inflamatório, levando a diminuição de células e citocinas inflamatórias, fatores de 
transcrição e regulação nos fatores pró e anti- apoptóticos. Nesse contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo observar o poder anti-inflamatório da Dietilcarbamazina (DEC) 
na inflamação pulmonar crônica induzida através de técnicas histológicas e moleculares, 
avaliando possíveis alterações teciduais e moleculares. Desenvolvimento: Foram utilizados 
camundongos C57BL/6J machos com 20-25g, provenientes do Instituto Aggeu Magalhães 
(IAM) e divididos em três grupos de 10 animais cada. Os animais foram mantidos em ciclo 
claro-escuro e acondicionados em gaiolas de plástico, sob temperatura de 23±2ºC, com 
livre acesso à água e ração. Os animais foram tratados com 10µl monocrotalina uma vez 
por semana sendo administrada via intraperitoneal durante 3 semanas. E, Durante as três 
semanas, os animais receberam dietilcarbamazina (DEC) na água de beber (50mg/kg).   A 
divisão dos animais se deu entre grupo Sham - Animais receberam água durante todo o 
período experimental. Grupo Inflamacão- Animais receberam água e três injeções de 
monocrotalina (dia 0, 7 e 14) e Grupo DEC - Animais receberam DEC e três injeções de 
monocrotalina. Após o esquema terapêutico os animais de cada grupo experimental foram 
eutanasiado e fragmentos pulmonares retirados para as técnicas de imunohistoquímica, 
coloração hematoxilina e ensina e tricômio de masson e Western blott para marcadores 
inflamatórios e apoptóticos. Discurssão e conclusão: O grupo inflamação exibiu alterações 
notáveis nas artérias pulmonares, arteríolas e no pulmão, bem como infiltrados 
inflamatórios com presença de neuttófilos e macrófagos, além de edema e efisema. O 
tratamento com DEC reduziu o dano pulmonar e a diminuição de células inflamatórias. 
Esses achados sugerem que as células inflamatórias poderiam ter sofrido um processo  
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apoptótico, onde foi realizados testes para marcadores apoptoticos e observamos que o 
grupo experimental tratado com DEC expressou-se aumentados, sugerindo a ação da DEC 
via apoptose de células inflamatórias, sendo assim uma limitação da inflamação. Uma vez 
que uma célula inflamatória sofre sequenciais apoptoses, indica, por sua vez, diminuição 
do processo inflamatório e consequentemente, lesões celulares. Em conclusão, os 
resultados iniciais deste estudo indicam que o DEC atenua a doença pulmonar crônica, 
provavelmente por inibir uma série de marcadores envolvidos na proliferação e morte 
celular. 

 

Palavras-chave: Apoptose. Dietilcarbamazina. Inflamação.  
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO DERIVADO TIAZOLIDÍNICO LPSF/GQ-02 NAS ANÁLISES 
SOROLÓGICAS E HISTÓLOGICAS DE CAMUNDONGOS LDLR-/- 

 

Rodrigo Soares da Silva 

 Amanda Costa Oliveira 

 Danyele Costa de Mello 

 Fabiana Oliveira dos Santos Gomes 
 

 

Introdução: Considerada uma manifestação da síndrome metabólica, a doença do fígado 
gorduroso não-alcoólica (NAFLD) é a causa mais comum de lesões hepáticas crônicas em 
todo o mundo. Uma hipótese para sua patogênese é a teoria dos dois passos (“ou hits''), o 
primeiro “hit'' é o surgimento da resistência à insulina. O segundo “hit” envolve o estresse 
oxidativo, peroxidação lipídica, produção aumentada de citocinas e inflamação, resultando 
finalmente em uma forma mais grave dessa patologia conhecida como esteatohepatite não 
alcoólica (NASH). As tiazolidinadionas (TZDs), são agonistas sintéticos do PPARγ utilizada 
clinicamente para tratar pacientes com diabetes tipo 2 e diversos estudos mostram exercer 
efeitos favoráveis sobre a NAFLD,  diante disso o presente projeto se propõe a caracterizar 
o efeito do tratamento in vivo da LPSF/GQ-02 em camundongos LDLR-/- alimentados com 
uma dieta rica em gordura. Desenvolvimento: Todo delineamento experimental deste 
estudo está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal, CEUA 82/2016. 
Os animais foram distribuídos em grupos, cada grupo com 10 animais, submetidos durante 
16 semanas experimentais às seguintes condições: 1- CONTROLE, alimentados com dieta 
padrão, 2- HFD alimentados com dieta rica em gordura (21% de Gordura de leite + 1,25% de 
colesterol) e 3- HFD + LPSF / GQ – 02 nos últimos 15 dias de experimento foi administrado 
30mg/kg/dia, via gavagem, do derivado LPSF / GQ – 02. Ao final do esquema terapêutico, 
os animais foram anestesiados (Ketamina/Xilasina) antes da coleta sanguínea por punção 
cardíaca (sem anticoagulante) e o soro  separado para dosagens bioquímicas. Os fígados 
foram dissecados e fixados para processamento para as análises morfológicas. Discussão e 
conclusões: No presente estudo, os resultados das análises bioquímicas foram condizentes 
com SOARES e SILVA et al., 2015. A histologia hepática foi analisada após a administração 
da LPSF / GQ-02. Os resultados mostraram uma melhora em todo o tecido hepático após o 
uso de LPSF / GQ-02, por 15 dias, como evidenciados por diminuição da vacuolização e 
infiltrados inflamatórios. A quantidade de colágeno foi avaliada por meio de coloração 
Picro Sirius Red, semelhante aos resultados encontrados na histologia encontrou 
quantidades de colágeno diminuidas significativamente em comparação com o grupo HFD. 
Portanto, o presente estudo demonstrou que o consumo de alimentos hipercalóricos 
alterou a morfologia padrão do fígado, com características semelhantes à NAFLD em 
camundongos LDLR - / -. A administração do LPSF / GQ-02 inibiu o lesão hepatica e 
aumento da sensibilidade à insulina, sugerindo um papel importante na melhoria da 
NAFLD. Assim, LPSF / GQ-02 pode ser indicado candidato para o tratamento de patologias 
hepáticas crônicas desencadeadas pelo consumo de uma dieta rica em gordura. 
 
Palavras chaves: Síndrome metabólica. LPSF/GQ-02. Fígado. 
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BRASIL COLONIAL: UM ESTUDO SOBRE A HERANÇA DAS DOENÇAS DOS EXPLORADORES 
AOS NATIVOS BRASILEIROS 

 

Maria Elloysa da Silva 
Renata Monteiro da Silva 

 

Introdução: Na época do Brasil colônia, os portugueses vieram para o Brasil em busca de 
riquezas e explorações de toda sorte. Mas devido as péssimas condições das viagens e os 
maus hábitos da tripulação, estes, trouxeram consigo micróbios causadores de doenças 
como: malária, febre amarela, hanseníase, sarampo, difteria, leptospirose, pelo contato 
direto com os ratos e tantas outras doenças. Fora isso o governo de Portugal, não dava 
condições para a abertura de postos de saúde, nem hospitais e mesmo os médicos 
portugueses tinham receios das viagens justamente por sua falta de condições de higiene. 
Desenvolvimento: Embora os índios se alimentassem de produtos naturais, e tivessem uma 
rotina ativa não sedentária, e não cultivavam hábitos nocivos à saúde, por esses fatos, os 
mesmos, não chegaram a desenvolver imunidade capaz de suportar as doenças, chegando a 
morrer por uma simples gripe. E pela falta de preparo dos médicos da época, que não 
sabiam o que fazer, restava para os povos indígenas e africanos a crença na religião e em 
rituais. Os tratamentos eram feitos de forma precária, assim também era a higiene nos 
navios. Cristina Gurgel afirma que “Quando possível todos se perfumavam e incensavam o 
ambiente, na tentativa de controlar o mau cheiro emanado dos corpos e da sujeira”. E 
assim as doenças e pragas se espalhavam por todo navio, a comida não era suficiente para 
todos os tripulantes e acabava muito rápido, embora fosse bastante controlada desde o 
início das viagens. Isso fez com que o número de mortos nas viagens fossem grandes e só 
aqueles os mais fortes sobreviviam. O objetivo de nosso estudo é investigar as principais 
doenças deste período colonial que acometiam a população que aqui se encontravam e 
também a tripulação das navegações oriundas da Europa. Resultados Esperados: Ao 
término deste estudo esperamos identificar as principais doenças da população colonial, 
seus hábitos insalubres e formas de tratamento de doenças das populações em geral. Esta 
pesquisa está sendo desenvolvida na disciplina de Prática e é um estudo em 
desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Brasil colônia. Doenças. Hábitos insalubres. 
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CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO 
 

Ana Paula Torres de Melo 
Gabriela Lopes de Andrade da Silva 

Marili Maria da Conceição 
Valdemir de França Souza 

 

Introdução: O câncer do colo de útero, assim como o câncer de mama, representa um 
importante problema de saúde pública em países subdesenvolvidos, chegando a ser em algumas 
regiões (Norte, Centro-oeste, e Nordeste) os tipos de câncer mais comuns na população 
feminina. A incidência desta doença depende da exposição a fatores de risco que são: idade, 
fatores endócrinos/ história reprodutiva, fatores comportamentais/ambientais, e fatores 
genéticos/ hereditários, e da falta de efetividade de programas de rastreamento, para os quais 
o exame Papanicolau, e a Mamografia tem se mostrado útil em reduzir a incidência e 
mortalidade por essa neoplasia. Nesta revisão bibliográfica é feita uma análise das ações 
programáticas para o controle e prevenção do câncer do colo uterino e Câncer de Mama, 
visando identificar os principais desafios para que esta atividade apresente maior efetividade. 
Este estudo trata-se de uma revisão realizada no mês setembro de 2017 que tem por objetivo 
analisar a produção científica sobre "câncer de mama e colo de útero", voltada para promoção 
e prevenção, no intuito de identificar os desenvolvimentos que são realizados para 
rastreamento e diagnóstico precoce do Câncer de mama e Colo de útero, sendo enfatizada a 
prevenção, e o que pode ser modificado para sua melhoria. Desenvolvimento: Após análise, 
obtiveram-se as categorias temáticas: autoexame das mamas, exame clínico das mamas, 
mamografia e fatores que dificultam a adesão ao rastreamento, Projetos e ações, Programa 
Nacional de Prevenção do Câncer do Colo do Útero, Exame preventivo (Papanicolau), ações 
educativas, Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), Projeto Piloto 
denominado Viva Mulher, Campanha de conscientização para realização do exame preventivo. 
O Ministério da Saúde lançou no Brasil o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 
trazendo muitas inovações às mulheres, pois estava centrado no conceito da integralidade, em 
que as mulheres passaram a ser contempladas em todas as faixas etárias e em todos os ciclos 
da vida, em seus diversos papéis na sociedade e em todos os seus problemas e necessidades de 
saúde. Esse programa tornou-se pioneiro no cenário mundial e, a partir de então, foram 
iniciadas as mudanças das políticas voltadas à saúde da mulher, deixando de ser apenas voltada 
para o ciclo gravídico-puerperal. Discussão e Conclusão: Apesar de existir  políticas pública 
para o rastreamento e detecção precoce do câncer de mama, e colo de útero no Brasil, 
evidenciou-se nos artigos analisados, a dificuldade na adesão das mulheres brasileiras às 
práticas preventivas. Então, pôde-se concluir que a dificuldade de muitas dessas mulheres é 
devido a o desconhecimento delas sobre o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, 
e outros programas de rastreamento. 

Palavras-chave: Câncer. Prevenção. Saúde da mulher. 
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CINECLUBE ALUMIA – O LUZIR DO CÁRCERE: RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTA ATRAVÉS DO 
CINEMA 

 
Amanda Priscilla da Silva 

Taciana Ramos da Silva 
Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: Ressocializar é integrar uma pessoa novamente ao convívio social por meio de 
políticas humanísticas. Torna-se sociável aquele que desviou por meio de condutas 
reprováveis pela sociedade e/ou normas positivadas. O objetivo desta pesquisa foi analisar 
o projeto Cineclube Alumia – O Luzir do Cárcere, que leva o cinema para a triste realidade 
das detentas como forma de ressocialização. Desenvolvimento: O interesse por esse tema 
surgiu após a leitura de uma reportagem “Cinema para Ressocializar”, do Jornal local 
Folha de Pernambuco. Para desenvolver a presente pesquisa foi analisado o trabalho 
realizado pelo Cineclube Alumia para ressocializar as detentas, através do cinema, gerando 
inclusão social, saúde e cidadania, já que é dever do poder público investir em programas 
que visem a ressocialização e a busca por condições harmônica integral social do preso ou 
internado. Buscou-se identificar o histórico do projeto, seus pontos positivos e suas 
limitações quanto ao alcance da ressocialização de mulheres infratoras. Discussão e 
Resultado: O trabalho de ressocialização realizado buscava fazer com que a presidiária ou 
internada no retorno a liberdade, se sentisse amparada e orientada a enfrentar os 
obstáculos e superar as dificuldades encontradas na sociedade que, na maioria das vezes, 
trata a presa ou internada com desprezo, fazendo com que muitas retornem ao mundo do 
crime. O projeto Cine Clube Alumia, incentivado pelo Funcultura, através da Fundarpe e 
Governo de Pernambuco, foi adaptado e realizado um novo trabalho em outro ambiente 
com adolescentes internas, ampliando às mulheres a oferta de melhores condições 
humanas. Contudo, a extinção do projeto, deixou de levar às detentas benefícios nos 
âmbitos cultural, social e psicológico. 

Palavras-chave: Ressocialização. Detentas. Inclusão. 
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COMPORTAMENTO EMOCIONAL COLIGADO À FOME: INFLUENCIANDO NAS ESCOLHAS 

ALIMENTARES EM REFEIÇÕES INDIVIDUAIS EM RESTAURANTES SELF SERVICE 

Nathália de Freitas Penaforte 
Angélica de Kássia Barbosa Flôr 

 

Introdução: Com o processo de urbanização, torna-se cada vez maior o número de 
refeições feitas fora do domicílio em função da busca de praticidade e economia de 
tempo, gerando assim um aumento de restaurantes, principalmente os do tipo self service. 

Esses estabelecimentos são comuns no Brasil, neles o cliente escolhe o que deseja 
consumir, tendo a liberdade de escolha dos alimentos de acordo com suas preferências e 
variedade de oferta, influenciado por vários motivos. O estudo do comportamento 
alimentar humano integra, para além dos mecanismos fisiológicos, a influência de fatores 
cognitivos e de variáveis relacionadas com o contexto socioeconómico, o estilo de vida, e 
condicionantes culturais próprias do meio onde se vive. A escolha de uma alimentação 
saudável não depende, apenas, de uma informação nutricional adequada, a seleção tem a 
ver com as preferências desenvolvidas. Sendo necessário conhecer o processo de ingestão 
alimentar, do ponto de vista psicológico e sociocultural, avaliando as atitudes que 
influenciam este processo de decisão. Em que, tal comportamento alimentar pode ser 
regulado por inúmeros mecanismos, podendo variar a partir do estado emocional da 
pessoa. Objetivou-se este estudo visto que a influência do comportamento emocional 
relacionado à fome, pode provocar uma dificuldade ao indivíduo em submeter suas 
vontades as suas reais necessidades fisiológicas. Desenvolvimento: O presente artigo trata-
se de uma revisão de literatura, com pesquisa qualitativa e exploratória, em que foram 
utilizados sete artigos científicos entre os anos de 2010 a 2017, de língua portuguesa e 
inglesa. Utilizou-se como critério de inclusão, artigos que tratassem de comportamentos 
alimentares, bem como a influência emocional; artigos sobre restaurantes do tipo self 

service, apresentando dados da pesquisa de fatores que influenciam o consumidor. Dentre 
os resultados, percebeu-se que houve uma prevalência maior do gênero feminino, 
solteiras, com ensino superior incompleto, em que a maioria afirmou que o almoço 
costumava ser a refeição de maior consumo fora de casa e que a aparência física é um dos 
fatores que influência em suas escolhas alimentares, como também o fato de o 
estabelecimento não ter um cardápio variado ser motivo de desistência. Essas refeições 
repercutem diretamente na situação nutricional da população, pois nem sempre são 
balanceadas do ponto de vista nutricional e, em geral, são menos saudáveis quando 
comparadas às refeições produzidas em casa. Um estudo conduzido em Goiânia, no ano de 
2011, constatou-se que os principais critérios que influenciaram a escolha dos alimentos 
foram a aparência, aroma, sabor e variedade para colocar o alimento no prato. Alguns 
grupos apresentam-se mais suscetíveis a esse segmento da alimentação, como é o caso de 
universitários. Em que o meio acadêmico pode suscitar a dificuldade de realizar, de forma 
apropriada, uma alimentação saudável e equilibrada, em função de diversas situações. Tais  
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condições possibilitam a realização de pratos rápidos, sem horários pré-estabelecidos, 
inadequados do ponto de vista nutricional, além da omissão de refeições. Discussão e 
Conclusões: Sob condições usuais, o alimento é ingerido após a percepção da fome e a 
ingestão termina quando a sensação de saciedade é alcançada, quando as pessoas 
consomem por razões psicológicas, tendem a fazê-lo em situações de maior stress. A partir 
disso, salienta-se a importância de uma alimentação mais consciente, estabelecendo um 
equilíbrio a partir do controle da saciedade. Em que alterações no sistema neural pode 
estar associada a mudança do comportamento alimentar. Conclui-se, portanto, que a 
partir dos artigos analisados o índice de pessoas que consomem fora do lar têm aumentado 
nos últimos anos. E a diversidade de alimentos ofertados pelos restaurantes self service é 
um dos fatores que influencia na escolha do ambiente. Ressaltando que as escolhas 
alimentares estão diretamente relacionadas ao cérebro e ao sistema nervoso, bem como as 
condições mentais e emocionais, o que interfere na regulação do consumo ser além das 
necessidades fisiológicas individuais, nesses estabelecimentos. Recomendando-se evitar o 
desencadeamento de alguns transtornos alimentares, com o intuito de tornar mais eficaz 
as medidas de educação para a saúde, melhorando assim os hábitos alimentares, aderindo 
opções mais saudáveis na hora de formular o prato. 

Palavras-chave: Alimentação fora do lar. Comportamento alimentar. Hábitos alimentares. 
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COMPLEXO DE SUAPE: DE GRANDE CENTRO DE DESENVOLVIMENTO A 
GRANDE PRODUTOR DE DESEMPREGADOS 

 
 

                                                                                                 Iracema  Gomes da Silva 
                                                                                                 Eduardo Henrique de Brito 

                                                                                                 Suzana Ferreira Paulino 
 
                                                                                                  
Introdução: O complexo de Suape surgiu como grande promessa de trabalho, progresso e 
desenvolvimento  sócio - econômico em Pernambuco para  brasileiros  e estrangeiros. 
Contudo, atualmente, ele é um enorme produtor de desempregados e excluídos. O 
objetivo desta pesquisa foi compreender o processo  de declínio desse centro de 
desenvolvimento e, consequentemente, o aumento de demissões. Desenvolvimento: O 
Porto de Suape ocupa posição de destaque nas regiões Norte e Nordeste, estando 
interligado a mais de 160 portos no mundo pelas principais rotas marítimas de navegação. 
Com linhas diretas para os países da Europa, América do Sul e Norte, é responsável pela 
distribuição de cargas para todos os continentes. Ele está entre os 10 portos públicos do 
Brasil com melhores opções de conexão marítima e maior representatividade comercial e 
entre os seis portos com maior quantidade anual de escalas de navios de contêineres, 
sendo o porto público do Norte/Nordeste com maior movimentação de contêineres. 
Contudo, apesar da sua expansão e grandiosidade, hoje o Porto de Suape tem demitido 
mais trabalhadores do que contratado. Esse fato tem gerado um enorme impacto na vida 
das famílias e dos trabalhadores desempregados, impacto esse que se reflete no aumento 
da violência, da fome e da exclusão social. Esta investigação foi exploratória  e 
documental. Analisamos dados de reportagens jornalísticas coletados em 3 jornais 
locais.  Em seguida, elaborou-se  um gráfico com os resultados. Discussão e resultados: 
Foi possível perceber que a falta de planejamento para a construção e instalação das 
estruturas e empresas do Porto de Suape transformou a paisagem local e acarretou um 
desequilíbrio socioambiental. Observou-se que o agravamento do desemprego em 
Suape foi causado por três fatores: a conclusão das obras, a crise da Petrobrás e a crise 
econômica do Brasil. Muitos brasileiros, bem como estrangeiros, a exemplo de 
japoneses  e angolanos perderam seus empregos e ficaram marginalizados, excluídos da 
sociedade. Como consequência, surgiram os chamados “Filhos do Porto”, crianças que 
foram geradas no “boom” econômico do Porto de Suape e com o desemprego, os pais 
foram embora e deixaram mães solteiras e filhos órfãos de pais vivos. 

 
Palavras-chave: Complexo de Suape. Desemprego. Exclusão. 
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COMPREENSÃO SOBRE TIPAGEM SANGUÍNEA ENTRE ACADÊMICOS DE SAÚDE DA FACIPE 
 

Gleice Kelle de Mendonça Vitor 
Jossandra Nascimento da Silva 

Maria Laura Santos Lupicinio 
Alicely Araújo Correia 

 

Introdução: Em 1990, Karl Landsteiner foi responsável por identificar o sistema ABO, a partir 

da descoberta de que as hemácias pertencem a diferentes grupos sanguíneos. A classificação 

do sistema ABO é baseada na presença ou ausência de antígenos dos grupos sanguíneos. O fator 

Rh foi descoberto por Landsteiner e Wiener, que através de experimentos com macaco Rhesus 

observaram aglutinação em hemácias sendo compatibilizadas através do sistema ABO. Esses 

indivíduos foram chamados “Rh positivos” e aqueles cujos glóbulos vermelhos não eram 

aglutinados chamavam “Rh negativos” (OLIVEIRA, 1991). Desenvolvimento: O sistema ABO 

caracteriza-se por averiguar e classificar o tipo sanguíneo através da diferenciação de 

proteínas, assim diante dessa perspectiva este estudo tem como objetivo o conhecimento da 

tipagem sanguínea e fator RH de acadêmicos da Faculdade Integrada de Pernambuco, 

mostrando a técnica adequada para descoberta da sorotipagem. Recentemente, a campanha 

“junho vermelho”, cujo objetivo é estimular a doação de sangue, apontou que, em média, 

quase quarenta por cento dos brasileiros ainda desconhecem seu próprio tipo sanguíneo, 

desconhecimento esse que reflete a realidade do nosso país referente a questão saúde. 

Resultados e Discussão: Foram analisadas informações científicas do assunto e realizada coleta 

de dados para explorar o percentual de conhecimento sobre a própria tipagem sanguínea de de 

vinte alunos, voluntários que participaram da realização do teste através do questionário que 

foi respondido. Dentre estes, trinta e cinco por cento não sabiam sua tipagem sanguínea e 

sessenta e cinco já tinham conhecimento. Desses o grupo sanguíneo O positivo foi o mais 

prevalente com vinte e cinco por cento. Em relação a doação de sangue, encontramos o 

resultado mais crítico, pois noventa por cento dos alunos voluntários da pesquisa não eram 

doadores de sangue, sendo um sinal de alerta para o nosso projeto, realizando também 

trabalho de conscientização.  

 

Palavras-chave: Sistema ABO. Fator Rh. Doação sanguínea.   
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CORRUPÇÃO EM UMA SOCIEDADE EM COLAPSO: OS ASPECTOS ÉTICO-MORAIS DO 
“JEITINHO BRASILEIRO” 

Leandro Ramos 
Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: A corrupção é um processo histórico danoso à sociedade e está presente em 
todas as culturas, enraizada em todas as classes sociais, seja na política, no esporte, no 
cotidiano das sociedades, entre outros. As sociedades têm tentado combater esse mal, mas 
as pessoas são, geralmente, facilmente corruptíveis, em pequenas atitudes, em coisas que 
“não fazem mal” a ninguém. O objetivo desta pesquisa foi discutir alguns fatos 
contemporâneos de corrupção, sob a ótica do poder institucionalizado (CHARAUDEAU, 
2009), relacionando ao “jeitinho brasileiro”. Desenvolvimento: No Brasil, desde a chegada 
dos Portugueses, o país possui traços fortes de corrupção, enraizados, principalmente, na 
política. As sociedades têm trabalhando para que se tenha transparência no poder público, 
que o povo veja e sinta diferença, que saiba que seus impostos estão sendo bem utilizados. 
A população tem buscado cobrar transparência e enfrenta uma luta real, diária, em busca 
de uma mudança verdadeira nas práticas governamentais, nas quais a corrupção já está 
institucionalizada. Em outros países como a Somália, mais da metade da população vive 
abaixo da linha da pobreza, enquanto seus governantes se corrompem para escolher um 
presidente, por exemplo, deixando a população cada vez mais vulnerável à fome, 
desemprego, doenças e falta de moradia. Por sua vez, em um país no qual a maioria da 
população pertence à Classe Média, como a Coréia do Norte, também existe muita 
corrupção.   Discussão e Resultados: Conclui-se que a corrupção está presente em todas as 
sociedades do mundo em maior ou menor grau e não depende, unicamente, de classe 
social. Ela é um problema enraizado nas entranhas da cultura das sociedades modernas e, 
especificamente na brasileira, se relaciona a todas as esferas de atuação humana, marcada 
cotidianamente nas pequenas corrupções cotidianas como propina ao guarda de trânsito, 
furar filas, falsificar documentos, estacionar em vagas destinadas a idosos e pessoas com 
deficiência, obter vantagens indevidas em processos financeiros, não devolver o troco 
errado, entre outros. 

Palavras-chave: Corrupção. Transparência. Sociedade. 
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   CRIOLIPÓLISE E SEU EFEITO FISIOLÓGICO FRENTE À LIPODISTROFIA 
 

Mateus Domingues de Barros 

Neila Caroline Henrique da Silva 

Patrícia Cristina Rodrigues Machado 

 

Introdução: A beleza é encarada como um fator social por grande parte da população e 

disseminada com grande destaque nos mais diversos povos, está inteiramente relacionada 

com a autoestima, principalmente no público feminino. Nos dias atuais a estética se 

encontra com grandes evoluções tecnológicas, possuindo diversos aparelhos que 

manuseados por profissionais da saúde habilitados, podem tratar diversas disfunções como 

a lipodistrofia através de métodos como a criolipólise que demostra ótimos resultados 

frente à evolução terapêutica, cuja presente pesquisa detém por objetivo traçar seu efeito 

completo servindo de base a estudos complementares. Desenvolvimento: A criolipólise é 

uma técnica desenvolvida com o intuito de promover a apoptose das células do tecido 

adiposo través da aceleração do metabolismo local pelo uso de baixas temperaturas. Seu 

amplo estudo iniciado nos EUA se desenvolveu pela percepção da chamada paniculite, que 

é uma diminuição do volume dos lábios derivada do consumo de alimentos gelados, onde se 

inspirou a teoria do efeito da baixa temperatura sobre o tecido humano. Após estudos, 

como os realizados em porcos, iniciou-se então a pesquisa em humanos e, desde sua 

entrada no mercado, resultado positivo tem sido encontrado como a exemplo da perda 

gradual de gordura pela lise das células adiposas. Seus resultados são perceptíveis no 

período 30 a 60 dias. A lipólise consiste na conversão de triglicerídeo em ácidos graxos, 

favorecendo sua eliminação o que não acarreta danos para a saúde do paciente sendo 

usada de forma gradual. Conclusão: O uso da criolipólise se mostra altamente eficaz 

frente à lipodistrofia, popularmente conhecida como gordura localizada. Existem diversas 

pesquisas cientificas em torno de sua aplicação e hoje se mostra como método adotado por 

grande parte dos profissionais que trabalham na área de estética.   

 

Palavras-chave: Biomedicina estética. Lipodistrofia. Criolipólise. Tratamento.  
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CULTURA GEEK: UNIVERSO PARALELO 
 

EDNILSON AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 
GABRIEL CASSIANO VILANOVA 

JULIA SANTOS DA SILVA 
WILTON LOPES 

 
Introdução: A cultura Nerd/Geek, conquistou um lugar de privilégio não só entre os 
jovens, mas também com indivíduos adultos, onde ambos consomem produtos culturais 
para o fortalecimento da identidade Nerd/Geek. A expansão da tecnologia foi fundamental 
para a popularização dessa cultura, hoje existem diversos eventos voltados para esse tipo 
de público. Desenvolvimento: Nerds são consumidores ávidos de histórias em quadrinho, 
games, filmes, séries de TV, livros e vários produtos de tecnologia. O consumo destes 
produtos tem uma grande importância para os membros de culturas juvenis, pois é com 
estas aquisições que eles demonstram pertencimento ao grupo. É através do consumo que 
os nerds se reconhecem como tal e que constroem sua identidade e personalidade. 
Segundo Galvão (2009) “o nerd não necessariamente é antissocial e não possui a chamada 
aparência clássica; alguns podem ter um visual mais moderno, retrô ou até mesmo uma 
aparência desleixada”. Esta nova versão é chamada de “geek” e carrega bem menos 
negativismo que o termo nerd. .Os nerds têm uma trajetória social de exclusão e 
isolamento por parte dos outros grupos da sociedade, por serem considerados 
“inadequados” em relação aos estilos de vida dominantes. Entretanto, atualmente 
presenciamos uma verdadeira explosão do universo nerd e seus componentes dentro da 
grande mídia e espalhando-se pela sociedade. Não foi por acaso que os nerds começaram a 
chamar atenção do mercado como grupo bastante lucrativo. Hoje os nerds são encarados 
sob uma nova perspectiva. Seus hábitos e valores são reproduzidos com frequência em 
vários produtos midiáticos da indústria cultural e se tornam objetos de desejo do grande 
público, o mesmo que antes os rejeitava. Discussão: Analisar de que forma os hábitos de 
consumo dos geeks ajudam a reforçar e moldar a identidade desse grupo. Esta pesquisa é 
um estudo em desenvolvimento. 

Palavras-chave: Nerd. Geek. Cultura. 
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS IMIGRANTES AFRICANOS NA CIDADE DE RECIFE  
 

Roberto Leone da Silva Santos 
Sandra Regina da Silva 

Thamiris Alves de Barros 
Joseane Lopes da Silva 

Suzana Ferreira Paulino 
 

 Introdução: Com o grande deslocamento de refugiados pelo mundo, os imigrantes se veem 
diante de grandes dificuldades e vivenciam situações de alta vulnerabilidade.  Um 
fenômeno migratório recente trouxe africanos para a capital de Pernambuco, Recife. O 
objetivo desta investigação foi identificar os principais desafios referentes ao processo de 
comunicação que são enfrentados por imigrantes africanos no Recife. Desenvolvimento: O 
Ministério da Justiça informou que, em todo o país, 1.063 imigrantes vindos de Senegal 
solicitaram refúgio ao governo brasileiro em 2017, deixando para trás sua língua, o francês, 
sua terra natal, família e cultura. Enquanto os mesmos aguardam a sua regularização, eles 
moram no centro do Recife, em cortiços e apartamentos compartilhados também com 
brasileiros e vendem relógios e bijuterias na informalidade. A fim de identificar os 
principais desafios dos africanos em Recife, investigamos seu comportamento diante das 
dificuldades, bem como o processo de comunicação estabelecido por eles durante suas 
atividades comerciais informais. A pesquisa se baseou nos pressupostos teóricos de Hall 
(2005). Foi realizada uma observação crítica acerca das dificuldades enfrentadas pelos 
imigrantes diante do atual contexto social da cidade do Recife. Para isso, realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica e de campo. Discussão e resultados: No Recife, os imigrantes 
africanos sofrem com diversas outras dificuldades para terem uma vida melhor. Aqui, eles 
se tornam camelôs, porém, se deparam com inúmeros obstáculos como: o idioma; 
dificuldade de documentação; de acesso à informação, ao mercado de trabalho formal e 
instalações precárias de moradias. A comunicação é o maior problema encontrado para a 
adaptação desses estrangeiros, pois causa dificuldades para a inclusão nas atividades 
comerciais sem formalização e legalização, trabalhando em atividades informais. Há 
necessidade de maiores investimentos em programas de apoio aos imigrantes por meio de 
auxílios, cursos, palestras sociais. 
 

Palavras-chave: Imigração. Comunicação. Exclusão. 
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DIREITOS HUMANOS MATERIALIZADOS NA PEÇA PROCESSUAL: UM PROCEDIMENTO EM 
PROL DA SAÚDE E DIGNIDADE DAS MULHERES ENCARCERADAS 

 

Carina Barbosa Gouvêa 

Thais Emilly Barbosa Leite 

 
Introdução: Mudanças constitucionais em cenários de crise despertam uma série de 
preocupações que estão ligadas a associação de vetores que vão estruturar o viver 
constitucional e que deve estar alinhado aos direitos humanos e fundamentais e as 
ferramentas que serão cunhadas para conformar uma nova realidade democrática. 
Atualmente a população carcerária feminina no Brasil é de trinta e sete mil e trezentos 
e oitenta, excluídas as menores que estão no sistema socioeducativo. O Brasil galga o 
quinto lugar na lista dos vinte países com maior população prisional feminina no mundo 
conforme relatório nacional sobre a população penitenciária feminina exposto pelo 
Ministério da Justiça. O último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 
(INFOPEN) em dois mil e quatorze concluiu categoricamente que a penitenciária 
feminina no Brasil apresentou um aumento de, aproximadamente, quinhentos e setenta 
e seis por cento entre os anos de 2000 e 2014. A situação é mais grave, eis que 
apresenta celas inóspitas e condições desumanas de vivência, ainda mais quando aliada 
às peculiaridades da gestação e maternidade. Desenvolvimento: O aleitamento no 
cárcere é um desafio para as mulheres, eis que a capacidade do sistema acaba 
absorvendo pelo menos o dobro da população. A ausência de berçários adequados aos 
cuidados das crianças nascidas nesse contexto não pode servir de escusa para justificar a 
violação dos direitos humanos e fundamentais dos envolvidos. A respeito, 
especificadamente, do direito à amamentação e ao aleitamento materno, (art. 5º, L, 
CR/88), sabe-se que o leite materno, enquanto alimento universal e indispensável deve 
ser único e exclusivo até, pelo menos, os seis meses de vida conforme diretrizes dadas 
pela 55º Assembleia Mundial de Saúde, direito esse inumeravelmente transgredido no 
contexto do cárcere. Diante desse emblemático contexto, os Direitos Humanos se faz 
efetivo instrumento para coibir, prevenir e proteger essas violações. A Lei de Execuções 
Penais (LEP) determina que os estabelecimentos penais destinados as mulheres serão 
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive 
amamenta-los, no mínimo, até seis meses. Direitos assegurado também pelas disposições 
previstas na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, na Convenção sobre a Eliminação de todas 
às formas de discriminação contra a Mulher. Assim, como materializar este direito de 
forma a servir de parâmetro em sentido latu senso e beneficiar à população de mães 
encarceradas como um todo? Discussão e Conclusões: Esta questão envolve entender 
qual o papel a ser desempenhado pelo direito em tempos de crise, principalmente no 
sistema prisional. Judicializar a questão, pode ser uma saída para a proteção imediata e 
mediata dos direitos. Estas escolhas acabam por trazer para o debate o desafio de tentar 
promover uma peça processual que instrumentalize os direitos humanos e que promova o 
seu desenvolvimento pela via do arquétipo institucional. Neste sentido, esta peça 
precisa ser pensada de forma, a abrir um leque de conjecturas que necessariamente não 
vai beneficiar aquela ou aquelas mulheres objetos da demanda, mas toda a população 
que vive a mesma violação de direitos humanos. Espera-se que uma peça processual 
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metodologicamente construída possa obrigar o julgador a ter um critério mais rigoroso 
de análise, principalmente na racionalização interpretativa. Como parâmetros, esta 
peça necessariamente precisa comportar: o caráter de análise de interpretação - 
supraconstitucionalidade ou do bloco de constitucionalidade; a demonstração da 
relevância jurídica, política, econômica ou social e os instrumentos de direitos humanos 
e respectivos mecanismos de implementação. Esta forma de provocação pode servir 
como uma maneira de unir as várias partes do sistema institucional além de ser uma 
importante ferramenta para proporcionar uma abertura do espaço para a resolução 
coletiva dos problemas relacionados à violações de direitos humanos. 

   
Palavras-Chaves: Direitos humanos. Peça processual. Mulheres encarceradas. 
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DISCUTINDO RAÇA E GÊNERO – A SITUAÇÃO DA MULHER NEGRA NO BRASIL  
                                                          

                  
                                                                  Priscilla S. de Santana Pereira Cavalcanti 

 
Introdução: Em busca de analisar a situação da mulher negra no âmbito empresarial, este 
artigo busca fazer uma análise sobre a situação real das mulheres negras no mercado de 
trabalho brasileiro. A fim de apresentar constatações de que elas são as maiores vítimas da 
discriminação, tanto racial quanto de gênero: mulheres negras são as que sofrem mais 
discriminação no local de trabalho, no sistema de saúde pública, nas escolas, e por 
obviedade na política. Discute a presença do racismo dos brasileiros na vida cotidiana, 
enfocando-se em mínimas atitudes e mínimos comentários que aparentam por vezes serem 
inofensivos. Questiona-se ao longo do estudo: Quais as possibilidades e oportunidades das 
mulheres negras nesse país que diz não enxergar a cor, quando a realidade mostra ser 
outra? Por fim, realiza-se uma abordagem panorâmica das estatísticas disponíveis sobre a 
condição da mulher negra no Brasil. Ao final é elaborada uma discussão sobre a relutância 
da sociedade brasileira de tomar a sério o problema das desigualdades de raça e gênero, 
visando ir além da superficialidade de simples discursos de inclusão. Desenvolvimento: 
Inicialmente, uma questão importante a ser levantada: a renda das mulheres negras no 
Brasil não chega nem a metade da renda recebida pelos homens brancos, que por sua vez 
corresponde a 56% (cinquenta e seis por cento) da renda das mulheres brancas. E é contra 
essa absurda desigualdade que muito se tem lutado. E apesar das mulheres negras no Brasil 
serem um número expressivo, ou seja, um percentual considerável da população, elas 
ainda são excluídas de melhores condições sociais. Em 2015, as mulheres negras 
respondiam por cerca de 44% da população brasileira. No entanto, nota-se que as mulheres 
negras estão na base da pirâmide social, pois as mesmas tendem a acumular desvantagens 
relacionadas com a discriminação de gênero, bem como a discriminação de raça. Nesse 
sentido, Maria Nilza da Silva (2003, [S.p.]) afirma que: A situação da mulher negra no 
Brasil de hoje manifesta um prolongamento da sua realidade vivida no período de 
escravidão com poucas mudanças, pois ela continua em último lugar na escala social e é 
aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista do país. Inúmeras 
pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que a mulher negra apresenta menor nível 
de escolaridade, trabalha mais, porém com rendimento menor, e as poucas que 
conseguem romper as barreiras do preconceito e da discriminação racial e ascender 
socialmente têm menos possibilidade de encontrar companheiros no mercado 
matrimonial. A mulher negra no Brasil, hoje, encontra-se em situação desfavorável em 
diversas áreas: educação superior, inclusão digital, mercado de trabalho, entre outros. 
Questiona-se: a que se deve essa desigualdade? Essa desigualdade vem da maneira como se 
estruturou a sociedade brasileira, esclarece-se que não é um fenômeno exclusivo da 
sociedade brasileira, pois tal fato é verificado em muito outros países, como por exemplo, 
países latino-americanos e também em países considerados de primeiro mundo. Pondera-se 
ainda que enquanto os homens brancos preenchem um grupo com maior inserção social, a 
percentagem de desemprego entre estes é muito menor comparado com as mulheres  
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negras, que estão inseridas no grupo com maior percentual de desemprego. A partir das 
ações afirmativas e também principalmente impulsionadas pelas organizações de mulheres 
negras em conjunto com o movimento negro tem se outra perspectiva que está presente no 
universo dessas mulheres. As mulheres, a população negra e outros grupos racialmente 
considerados minoritários são colocados em posição de desvalorização, ou melhor, são 
designados papéis sociais sem qualquer valorização social. As mulheres negras são cidadãs 
plenas de direito, e é na Constituição Federal de 1988 que garante os mesmos direitos e 
garantias fundamentais às mulheres, aos negros, aos estrangeiros, ou seja, a todas as 
pessoas. In verbis: Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 
nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; Ocorre que se na prática o respeito à 
CF/88 prevalecesse, não teria o Brasil indicadores socioeconômicos onde se verifica que as 
mulheres negras sempre estão em desvantagem. E dessa forma, é possível elencar que só 
conhecendo a realidade é que se pode modificá-la. A falta de mulheres negras em cargos 
mais estáveis, ou melhor, cargos que possuem ao menos uma carteira assinada são reflexos 
de um histórico de preconceito. Após a abolição da escravidão as mulheres negras 
migraram para os trabalhos domésticos. Ocorre que, apesar de alguns avanços, existe 
ainda essa permanência, qual seja: mulheres negras no serviço doméstico. As 
desigualdades no Brasil contém uma herança colonial escravista. Há, atualmente, um 
esforço para que se possa diminuir tais desigualdades e pobrezas no Brasil. Contudo, tais 
mazelas persistem e os fatores basilares são: intensa discriminação que ainda existe em 
relação às mulheres e aos negros. Existem medidas a serem tomadas pelo governo na 
tentativa de solucionar essa situação. Impõe referir que as políticas públicas tem que 
conter um direcionamento e uma postura de superar o racismo institucional, pois é dessa 
forma que se consegue ter um acesso melhor a todas as questões de trabalho e de renda. 
São necessários incentivos a políticas que tenham como finalidade o gênero e raça, no 
sentido de incitar que as mulheres negras, bem como as mulheres em geral, tenham a 
participação em todas as instâncias de poder e de decisão. realização da proposta da 
transversalidade, como ressignificação das políticas públicas. Nota-se, que atualmente 
existem as questões de cotas para negros em concursos públicos. Tal questão é um 
incentivo a toda população negra do país. acesso da população negra a esses espaços. 
Importante também é trabalhar com estereótipos que se tem, ou seja, mulheres e 
população negra conjuntamente. Pois, hodiernamente, em razão do racismo e em razão do 
sexismo têm-se estereótipos muito marcados. O ideal é que juntamente com iniciativas de 
promoção de mulheres negras no mercado de trabalho, em espaços mais valorizados, que 
se tenha também uma ressignificação desses estereótipos para que mulheres negras se 
visualizem nesses espaços e se apropriem deles. As mulheres negras, necessitam 
reencontrar a sua identidade, valorizar sua história e suas raízes, se assumir enquanto 
afrodescendentes e agentes ativos desse processo de democratização racial. Pergunta-se: 
em questão de políticas públicas, o que mais pode ser feito para que a remuneração seja 
mais justa entre as mulheres negras? Tanto em questão de acesso, como de remuneração, 
é necessário em primeiro lugar, dar visibilidade ao problema e principalmente as 
desigualdades. Tal trabalho tem sido efetuado há algum tempo por diversas instituições no 
país, mas necessita-se ser trabalhado de uma maneira mais consistente nas instituições que  
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empregam para que não se naturalize questão das mulheres negras possuírem 
remunerações inferiores ou diferenciadas. É necessário dar visibilidade e trabalhar com 
questões que possam reverter esse quadro. Discussão e Conclusões: É evidente que, por 
todo exposto, a luta por reconhecimento e por consequência a desmantelada das 
discriminações, é uma luta a mais das mulheres negras em relação às mulheres brancas. 
Certamente que para as mulheres e para negras, tudo é mais complexo. As mulheres 
negras tem que continuar lutando, continuar combatendo, continuar ocupando espaço 
cada vez mais, continuar cobrando de todos os governantes, políticas públicas de inclusão. 
Deve-se enfocar em políticas públicas que coloquem a mulher negra em igualdade com as 
mulheres não negras, bem como em igualdade com homens brancos e negros para que se 
possa em um determinado momento afirmar que a sociedade brasileira é na prática, sim, 
uma sociedade justa, fraterna e igualitária. 
 
 
Palavras-chave: Mulheres negras. Brasil. Vítimas de discriminação. Desigualdades. 
Inclusão. 
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EMPREENDEDORISMO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS  
 

Ednilson Augusto Ferreira da Silva 
Shirley da Silva 

Suzana Ferreira Paulino 
 
 

Introdução: Os empreendedores sociais são indivíduos visionários que possuem capacidade 
empreendedora e criatividade para promover mudanças sociais de longo alcance em seus 
campos de atividade. Eles são inovadores sociais que deixarão sua marca na história. Este 
artigo é um estudo bibliográfico e exploratório com o objetivo de discutir as relações entre 
o empreendedorismo social e a sustentabilidade, refletindo sobre como a atuação 
empreendedora impacta na gestão do meio social. Desenvolvimento: Empresas são 
movidas por suas necessidades de extrair matérias primas do meio ambiente para fornecer 
produtos aos clientes consumidores do mercado. Contudo, cada vez mais estudos e 
investimentos são realizados na área de impacto social para o crescimento de negócios de 
impacto social no mundo. As novas gerações de empreendedores estão mais empenhadas 
em transformar o mundo em que vivem com atitudes que geram crescimento econômico, 
social e sustentável, ao mesmo tempo. Segundo a School Social Entrepreneuship/ UK Reino 
Unido, o empreendedor social “é alguém que trabalha de uma maneira empresarial, mas 
para o público ou um benefício social, em lugar de ganhar dinheiro [...]”. 
Empreendedorismo social é uma ação que tem a capacidade de gerar emancipação social e 
desenvolvimento humano, que gera uma nova forma de consciência de postura no 
enfrentamento das questões sociais (OLIVEIRA, 2004). O Empreendedorismo social está 
interligado às causas dos indivíduos em sua coletividade, e ao meio ambiente através de 
ações de sustentabilidade. Discussão e resultados: Tendo em vista que o empreendedor 
social é aquele que conduz com capacidade de inovação no mercado geral, a perspectiva 
sustentável contribui em nível empresarial e individual. Como um agente de gestão social, 
ele contribuirá para o bem comum da sociedade. Contudo, os aspectos sociais não são 
abordados de uma maneira tão aparentemente em conjunto quando se trata de uma causa 
empreendedora. Visando à melhoria dos empreendimentos com amplificação do mercado 
através da criação de projetos mais inclusivos, com geração de mais empregos, 
voluntariado, solidariedade e transformações gerais nos aspectos que dizem respeito à 
sociedade, o empreendedor social unirá as inovações à inclusão social, agregando valores 
aos aspectos sustentáveis do meio ambiente, visto que a nossa condição de vida está 
totalmente relacionada às condições ecológicas a nossa volta.  
 
Palavras-Chave: Empreendedorismo social. Sustentabilidade. Inovação. 
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ENDOCARDITE BACTERIANA E SUA RELAÇÃO COM A ODONTOLOGIA 

 

Gabriela de Macedo Torres 
Larissa Leal Barreto 

Martana Florentino de Lima 
 

Introdução: Endocardite Infecciosa (EI) é uma doença com relação a processos 
odontológicos inacabados ou mal realizados, dando abertura para agentes infeciosos 
entrarem na corrente sanguínea. Esses em muitos casos sendo fungos, vírus e mais 
comumente de bactérias, que vão agir no endotélio e nas válvulas cardíacas, 
principalmente as comprometidas por alguma patologia prévia causando inflamação e 
danos. (NETO, 2012). Essa doença dependente do organismo infectante, pois podem ser 
desenvolvidos diferentes sintomas, como, a insuficiência cardíaca, e a formação de 
abcessos, estes considerados embolizantes, que podem predispor a fenômenos embólicos 
sistêmicos e cerebrais. A infecção pode aparecer repentinamente e chegar a ser mortal 
em poucos dias (fase aguda) ou pode desenvolver-se gradualmente e de forma quase 
despercebida ao longo de semanas ou de vários meses (fase subaguda) (ADNAN, 2010). 
Propõe-se, com esse trabalho, revisar a literatura atual sobre o tema, com o intuito de 
identificar as características da patologia, associando-a com os processos odontológicos 
que a acarretam, e principalmente relaciona-la com os microrganismos mais presentes 
na boca que podem causar essa infecção, as bactérias, e as diversas maneiras como ela 
prejudica a saúde do sistema cardíaco do paciente. Desenvolvimento: Os estreptococos 
virididantes (p. ex. S.mutans,sanguis, S. salivarius e S.  mitis) são ao agentes causadores 
da endocardite infecciosa. Eles atingem a corrente sanguínea (bacterimia) a partir da 
orofaringe, tipicamente após cirurgia odontológica. (JORGE. A, 2010, p.76).  A 
endocardite pode acometer qualquer estrutura cardíaca: defeitos nos septos, cordas 
tendíneas, o endocárdio mural e shunts intracavitários e arteriovenosos. As vegetações 
(massas volumosas de bactérias e coágulos) causadas pela endocardite afeta geralmente 
o endocárdio e as válvulas, sendo a mitral e a aórtica as mais atingidas. (JOHN e 
CATHERINE INGRAHAM, 2010). Normalmente apresenta-se como uma massa oscilante, 
com propriedades acústicas diferentes das estruturas cardíacas, fixada a uma estrutura 
valvular e com movimento independente. Habitualmente as vegetações fixam-se na face 
de menor pressão das válvulas e em regiões em que o endotélio foi lesado expondo 
tecido colágeno, o que desencadeia uma sucessão de eventos fisiopatológicos: como a 
formação de um trombo de fibrina e a eventual colonização desse trombo por 
microrganismos patológicos; o início de um processo infeccioso nesse local, criando 
condições para maior adesão plaquetária, mais deposição de fibrina, e eritrócitos e 
células inflamatórias com o crescimento da lesão (MACHADO, 2011). Com o depósito 
progressivo de mais plaquetas, fibrina e microrganismos há crescimento da vegetação. A 
lesão endotelial inicial geralmente ocorre devido a jatos anormais de sangue que se 
formam quando este passa das câmaras de alta pressão para as câmaras de menor 
pressão, produzindo um “efeito jato” que exerce ação abrasiva sobre a superfície 
endotelial provocando desgaste. (ADNAN, 2010).  Não cabe ao cirurgião-dentista (CD) 
diagnosticar e muito menos tratar as alterações cardiovasculares; no entanto, ele deve 
saber conduzir a anamnese de pacientes portadores de doença cardiovascular, bem 
como se comunicar com o cardiologista, para que este informe qual o grau de risco do 
paciente para a EB. Pacientes com história prévia de EB, portadores de prótese valvar 
cardíaca e usuários de drogas ilícitas injetáveis fazem parte do grupo de pacientes de 
alto risco para a EB, que nem sempre são reconhecidos na consulta inicial, por omitirem 
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este tipo de informação durante a anamnese. Quanto aos procedimentos odontológicos 
de risco, a profilaxia antibiótica é recomendada sempre que houver expectativa de 
sangramento excessivo (BRANCO, 2007).  O diagnóstico é geralmente confirmado através 
do ecocardiogramatransesofágico, sendo feito por via endoscópica e capaz de identificar 
a presença de vegetações em uma das válvulas do coração. Esta é a modalidade de 
ecocardiograma que apresenta as melhores imagens das válvulas do coração (MACHADO, 
2011). Discursão e Conclusões: Em virtudes aos fatos mencionados, é possível concluir 
que em procedimentos odontológicos, tais como, procedimentos periodôntico, 
endodôntico, extração, cirurgia, implante dentário, entre outros, com excesso de 
sangramento, é necessário a utilização de medidas profiláticas e antibioticoterapia para 
evitar maiores complicações. Técnicas simples, tais como uma rigorosa higienização 
prévia, também auxilia para a redução do risco em potencial e para o sucesso 
profilático, perante a endocardite bacteriana. No entanto, temos uma alta taxa de 
mortalidade, cerca de 20% dos pacientes com endocardite chegam a óbito por falta de 
orientações e conhecimentos. A melhor maneira de se prevenir da endocardite é a 
realização de uma anamnese rigorosa, conhecendo o histórico medico do paciente. 
 
Palavras-chave: Endocardite. Fatores de risco. Odontologia preventiva. 
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ENSINO DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO INTRODUZIDO AOS DISCENTES INICIANTES 
NOS CURSOS DE ENGENHARIA COMO PROJETO DE APRENDIZAGEM E DE 

EMPREENDEDORISMO 
                                                                                                                              

  Marcílio de Lima Bandeira 

 
Introdução: A educação no ensino superior no campo da engenharia é pautada pelo 
desenvolvimento do discente para seu aprendizado logo ao ser introduzido na 
universidade. Recebendo, no entanto, uma alta carga de disciplinas de exatas, onde 
tecnicamente nota-se o despreparo no aluno para executar tarefas aplicadas à sua 
graduação, trazendo então uma abstinência acadêmica e logo por sua vez o abandono do 
curso em questão. Outro fato abordado, é a falta de projetos interessantes para que ao 
adentrar o discente logo como calouro, sinta-se desafiado e preparado dentro do 
ecossistema da universidade, a estar produzindo com maior esmero e potencializando o 
seu desempenho. Desenvolvimento: Foi feita uma pesquisa em um centro tecnológico, 
onde se avaliou o abandono logo no primeiro ano de formação universitária em 
engenharia. Observou-se que, os discentes estavam sem qualquer acompanhamento 
inicial do que iriam produzir, ou sem qualquer orientação de que caminhos deveriam 
seguir para conseguirem ter um progresso durante todo o curso. No Brasil, o ambiente 
acadêmico, ainda não projeta os discentes a serem empreendedores natos, ou até 
mesmo utilizar sua graduação como objeto de atingir suas metas de vida. Em 
engenharia, o empreendedorismo tem uma métrica de valia na sociedade, pois além da 
parte teórica dentro da academia, espera-se que na prática, isso seja correlacionado 
com sua realidade após sua formatura. No entanto, na sua grande maioria, as 
universidades não colaboram com esse quesito na formação, apenas com as notas que 
recebem no ENADE ou diretamente do MEC. Oferecer um currículo impecável dentro da 
instituição é diferente de ter certeza que o discente realmente aprendeu ou está 
desenvolvendo suas competências pertinentes à sua futura profissão. O ensino de 
linguagem de programação no início do curso de engenharia, bem como desenvolver um 
projeto empreendedor, além de fortalecer o vínculo institucional com o discente, 
contextualiza o concreto na formação analítica do que lhe é oferecido pela 
universidade. Durante esse processo, a universidade precisa está atenta ao seu 
desenvolvimento e acompanhar suas evoluções, onde drasticamente é observada a 
diminuição da evasão dentro da instituição. Produzir ciência no Brasil ainda traduz falta 
de interesse geral dos poderes gerais, onde a academia também não tem se esforçado 
muito para descontinuar intempéries dentro dos centros acadêmicos. Produzir tecnologia 
também é um sacrifício, que tem gerado cada vez mais segregação, porém sem sucesso. 
Fazer com que o discente aprenda uma linguagem de programação e fazer usos dela em 
um projeto de empreendedorismo, além de envolvê-lo nos desafios acadêmicos, com a 
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orientação necessária, certamente logrará êxito na formação final desse aluno. 
Discussão e Conclusões: Diante da metodologia utilizada, que foi escolher um grupo de 
cinco pessoas, onde foi deliberado o ensino da linguagem Java, para que desenvolvessem 
um projeto de empreendedorismo dentro da engenharia de software. Durante o 
desenvolvimento, observou-se que todos os envolvidos estavam mais presentes nas 
disciplinas iniciais, comprometidos e participantes ativos, o que além do produto criado, 
gerou uma iniciativa de médio prazo às turmas seguintes.  Podemos então concluir, que 
envolver os discentes da academia em projetos empreendedores dentro da área 
tecnológica, pode lograr êxito tanto no desenvolvimento do aluno, quanto nos resultados 
dentro do ecossistema do curso, tendo a devida orientação.  

Palavras-chave: Aprendizagem. Linguagem de programação. Empreendedorismo. 
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ENFERMEIRO OBSTETRA: COMPETENCIAS E HABILIDADES 
 

Cinthya Gabrielle  
Rayssa Rafaella  

Washington Souza 
Andrea Rosane Sousa Silva 

 
 

Introdução: O curso de enfermagem se ramifica em diversas especializações, uma delas é 
a enfermagem obstétrica, que capacita, qualifica e atualiza o enfermeiro para que ele 
possa prestar assistência integral à mulher nas diversas fases da sua vida, com maior foco 
no período da gravidez e lactência. Desenvolvimento: O enfermeiro obstetra é preparado 
para analisar criticamente a situação da paciente e investigar problemas que possam 
prejudicá-la ou a seu filho, sempre buscando soluções. A Obstetrícia nasceu e com ela a 
possibilidade de serem realizadas cirurgias para amenizar ou resolver problemas existentes 
no momento do parto, fossem eles na mãe ou na criança. Esta área da enfermagem é 
responsável pelo diagnóstico e tratamento de problemas com a parte fisiológica e 
psicossocial das famílias com relação à procriação. Vai desde o planejamento da gravidez 
até os três primeiros meses após o parto. A formação do enfermeiro obstetra deve dar-lhe 
capacidade de ser um profissional adequado e competente, que possa dar uma assistência 
de qualidade à mulher, respeitando sua fisiologia, seu corpo, sua saúde mental e 
psicológica. O enfermeiro obstetra é habilitado para conduzir um parto quando acontece 
de forma natural, examinar a gestante, verificar contrações, dilatações e demais 
alterações no funcionamento do organismo feminino no momento do parto, e discernir 
quaisquer alterações patológicas que possam requerer um atendimento médico 
especializado. Com a autorização do Ministério da Saúde, portanto, o enfermeiro obstetra 
é habilitado para realizar qualquer parto normal sem nenhuma complicação na saúde da 
criança ou da mãe. Durante o período pós-parto, é da competência do enfermeiro obstetra 
os cuidados necessários à mãe, cuidando para que seu organismo volte o quanto antes às 
condições normais. Discussão e Conclusão: O enfermeiro obstetra tem muito que aprender 
para ter qualidade, respeito e fazer muitos avanços para um parto mais adequado e 
eficiente para o nascimento da criança. Podemos afirmar que houve muitas melhorias, mas 
ainda falta muito para fica um ambiente especial e único para a gestante e seu filho.  

Palavras-chave: Enfermeiro obstetra. Competências. Habilidades. 
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ESTRATÉGIAS LINGUÍSTICO-CULTURAIS EM LÍNGUA INGLESA PARA PROFISSIONAIS E 
DISCENTES DE ENFERMAGEM DA FACIPE NO ATENDIMENTO HOSPITALAR A PACIENTES 

ESTRANGEIROS  
 

Renato Pereira 
Luiz Henrique L. Ferreira 

Josiane Ferreira Freire 
                                                                                                     Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: As tradições e a cultura de um povo revelam a sua forma de pensar, além de 
esclarecer muitos aspectos sobre sua visão do mundo. As semelhanças e diferenças entre 
as várias culturas, o entendimento de que os fatos sempre ocorrem dentro de um contexto 
determinado, a aproximação das situações de aprendizagem à realidade pessoal e 
cotidiana dos estudantes, entre outros fatores, permitem estabelecer vários tipos de 
relações entre as Línguas Estrangeiras e as áreas de atuação profissional. Ela constitui-se 
no principal parâmetro de comunicação internacional em todos os âmbitos como nas 
diversas áreas de estudo. Desenvolvimento: As evoluções teóricas, metodológicas e 
práticas são registradas e/ou traduzidos para o inglês, visando a dar um maior acesso, à 
comunidade acadêmica, aos saberes e materiais produzidos. Elaborar uma cartilha 
informativa com estratégias linguístico-culturais em língua inglesa para profissionais e 
discentes de enfermagem da FACIPE no atendimento hospitalar a pacientes estrangeiros. 
Nesse contexto, os enfermeiros devem estar preparados para lidar com os desafios 
comunicativos para atender essa nova demanda de pacientes em outro idioma, uma vez 
que são eles os profissionais que fazem o primeiro contato com o paciente, ainda na 
triagem. Sendo o inglês considerado a língua franca, é notória sua importância para o 
profissional se comunicar competentemente com pacientes estrangeiros, evitando 
equívocos e interpretações inadequadas que podem gerar danos à saúde dos pacientes em 
atendimento, bem como a correta operacionalização de equipamentos estrangeiros.  
Discussão e Resultados: Com este projeto, espera-se que haja a articulação de 
conhecimentos linguístico-culturais e humanistas entre a academia e a comunidade de 
saúde. Dessa forma, promovem-se saberes, cultura, habilidades e competências que levam 
a uma visão integrada do conhecimento: Promoção da humanização através da 
comunicação com o paciente na língua franca e do conhecimento da sua cultura; pretende-
se impactar a comunidade de enfermagem com o conhecimento desenvolvido e promovido 
pela academia de forma integrada; sensibilização para o conhecimento da língua inglesa e 
sua cultura. 

 
Palavras-chave: Enfermagem. Língua inglesa. Cultura. 
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ESTRATÉGIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESTÉTICA E BELEZA 

 

Maristela dos Santos Moraes 
Marral de Oliveira Gomes 

Wilza Karla 
Marcos Aurélio da Silva 

 

Introdução: Os arranjos produtivos locais (APL) estão alinhados com o desenvolvimento 
social, à realidade produtiva e às relações sociais e de trabalho que se dão no âmbito de 
novos empreendimentos. Eles estão na agenda e nos discursos governamental e 
empresarial devido ao seu potencial estratégico de desenvolvimento regional de geração 
de emprego e renda, possibilitando inovação, competitividade e articulação das empresas. 
O objetivo da pesquisa é desenvolver atividades de qualificação empreendedora em 
Estética e Beleza para a comunidade de Casa Amarela. Desenvolvimento: De acordo com o 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), um APL caracteriza-
se por possuir um número significativo de empreendimentos em um espaço geográfico e de 
pessoas atuantes em um mesmo ramo de atividade produtiva, e que compartilhem formas 
de cooperação. Pode incluir pequenas, médias e grandes empresas. Para fins deste estudo, 
tomamos como referência o APL de estética e beleza, destaque há alguns anos pela 
prestação de serviços e venda de produtos, base de sua atividade econômica, sobre o qual 
buscaremos maior aproximação e oferta de ações para formação profissional, pois é 
requerida uma força de trabalho altamente especializada, apta a desenvolver e utilizar 
novos produtos e novas tecnologias de prestação de serviço. Contudo, ao mesmo tempo, é 
empregada, nesse mesmo processo, a força de trabalho de um segmento da população 
que, em grande parte, não teve acesso à educação superior, tradicionalmente alijado do 
mercado de trabalho por não possuir qualificação técnica ou não se enquadrar nos perfis 
requisitados pelas empresas. Discussão e Resultados: De acordo com o SEBRAE, uma APL 
possibilita um ambiente favorável para a atuação conjunta de empresas do mesmo 
segmento, geograficamente próximas, para a obtenção de melhores resultados nos 
negócios. Para tanto, devem “coopetir”, ou seja, unir cooperar e competir. Contudo, 
muitas vezes, os arranjos familiares caracterizam-se pelas condições precárias de trabalho 
e alienação da sua condição de subalternidade e exploração pelas grandes empresas. O afã 
de ter seu próprio negócio, de ser patrão, elemento central na prática empresarial 
‘empreendedora’, pode desviar a atenção em relação à qualificação profissional. 

Palavras-chave: Empreendedorismo social. Qualificação. Arranjos produtivos locais. 
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ESTOMIZADOS: EXISTE SIM, QUALIDADE DE VIDA! 
 

Bárbara Mariana de Melo Santos 
Elizabeth Taylor Mendes da Silva 

Jaqueline Gomes da Silva 
Luisa Regina Fernandes da Silva 

 
Introdução: A estomaterapia é uma especialidade ligada ao cuidar da enfermagem que 
inclui as estomias, lidando, por exemplo, com os cuidados e fornecimento de dispositivos 
coletores que possibilita uma melhor qualidade de vida dos estomizados; que são pacientes 
com incontinências urinária e fecal. Apesar de sua incontestável importância, necessita de 
maior atenção dos profissionais e familiares para que de fato haja melhorias no estado 
físico e mental desses pacientes, que por muitas vezes são atingidos psicosocialmente  
chegando até em um estado de depressão. Assim, através desse trabalho conjunto, com 
bases científicas e psicologicas que abrange a área da enfermagem no processo do cuidar, 
encontrar meios para oferecer aos  pacientes uma melhor qualidade de vida e para a 
família boas práticas de cuidado e manejo com o membro da família 
estomizado,oferecendo através de aconselhamento, demosntração de equipamentos e 
acessórios de uso pessoal, formas e maneiras de ter uma vida com nenhuma limitação, 
ajudando-lhes em ter um alto estima melhor, além de uma boa qualidade de vida física e 
mental. Sendo assim, o estudo deste grupo torna-se presente para apresentar as inúmeras 
formas de proporcionar uma qualidade de vida a estes pacientes, expondo um leque de 
dispositivos coletores. O principal objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a percepção 
que a pessoa estomizada tem sobre a sua qualidade vida, bem como identificar e analisar 
os fatores determinantes dessa qualidade de vida, para que partido daí fosse 
fornecido/apresentado outra maneira de viver sem limitações. Desenvolvimento: O 
estoma é uma palavra de origem grega que significa "abertura", "boca", "orifício” ou "poro 
diminuto”. Do ponto de vista cirúrgico, refere-se à abertura feita na parede abdominal por 
meio de colostomia.  As pessoas estomizadas vivenciam uma situação de stresse, 
decorrente do enorme impacto físico e emocional que a doença necessita para seu 
tratamento, o que impõem na sua vida, implicando alterações profundas no seu eu, nos 
estilos de vida, nas relações familiares e sociais, na sua imagem corporal e na autoestima. 
Essa pesquisa foi desenvolvida com base artigos e fontes bibliográficas onde vamos mostrar 
que a qualidade de vida de um paciente estomizado está ligado diretamente, em seu 
cotidiano; com suas trocas e suas diversidades de bolsas coletoras. Existem hoje no 
mercado um leque de dispositivos coletores que podem ser encontradas em diversos tipos 
e modelos, de acordo com a necessidade do paciente e dimensão de seu estoma. A bolsa 
coletora é um disposto onde fica armazenado temporariamente as fezes ou urina do 
paciente Conclusão: Diante do exposto, entendemos que a qualidade de vida para 
pacientes estomizados existe e pode ser utilizado por qualquer pessoa em conjunto com 
profissionais da saúde em especial a enfermagem que atende o processo do cuidar não só 
no âmbito físico, mas também psicológico, tratando-se de um campo com fundamental 
importância para a qualidade de vida daqueles que de alguma forma foi mudado o seu 
estado fisiológico natural. 

Palavras-chave: Estomas. Estado físico e mental. Qualidade de vida. 
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ESTUDO DO USO DE FITOTERÁPICOS CONTRA OS SINTOMAS CRÔNICOS DA FEBRE 
CHIKUNGUNYA COM ÊNFASE NA GARRA DO DIABO E ÓLEO DE GERGILIM 

 

Mateus Domingues de Barros 
Júlio Cesar Gomes da Silva 

Alicely Araujo Correia 
 
 

Introdução: O Brasil é um país que apresenta grande diversidade biológica no que diz 

respeito a flora e fauna, atualmente tipos patológicos associados a um só vetor, o mosquito 

Aedes aegypti vem crescendo nos centros urbanos, principalmente a Zika e a Chikungunya. 

Esta última ocasionando diversos problemas articulares o que ocasiona grande debilidade 

nos pacientes; assim a procura de tratamentos alternativos vem sendo discutida 

amplamente, principalmente no âmbito da fitoterapia. As plantas medicinais apresentam 

grande poder, principalmente associadas a outras terapias e diante deste pressuposto este 

estudo teve como objetivo estudar o uso da garra do diabo e do óleo de gergelim no 

combate especificamente aos sintomas da febre Chikungunya. Desenvolvimento: Foi 

realizado o levantamento bibliográfico através da análise de artigos científicos e trabalhos 

encontrados na biblioteca da Faculdade Integrada de Pernambuco e sítios eletrônicos como 

o Scielo, Bireme e portal de Periódicos Capes. Como resultado foi avaliado que a garra do 

diabo e o óleo de gergelim apresentam grande efeito de combate aos processos crônicos de 

problemas artralgicos, muitas vezes por sua propriedade nutritiva, antioxidante e 

principalmente atividade anti-inflamatória sendo então apontados com grande potencial ao 

processo de recuperação dos pacientes. Conclusão: De acordo com a literatura observa-se 

que a fitoterapia, ao decorrer de todo tratamento, apresenta um grande efeito no 

processo de cura, não apenas com relação aos sintomas da Chikungunya, mas a muitos 

outros fatores como dor estomacal e dores de cabeça, entretanto seu estudo deve ser 

impulsionado para haver sempre a segurança no momento do consumo.  

Palavras-chave: Aedes aegypti. Fitoterapia. Pesquisa.  
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EXPOTEC: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO 
 

José Thiago Pereira de Araújo 
Juliana Hilda de Albuquerque Gomes 

Evelyne Gomes Solidonio 
 
 

Introdução: A EXPOTEC – Exposição de Tecnologia, Engenharia e Ciência, é uma exposição 
que acontece na cidade de Camaragibe-PE, através da Escola Ministro Jarbas Passarinho, 
onde incentivam a pesquisa científica aos alunos do ensino médio e fundamental das 
escolas da cidade.  Desenvolvimento: Com isso, observamos a possibilidade de realizar um 
projeto de extensão que iria integrar os alunos e professores da Faculdade Integrada de 
Pernambuco - FACIPE, para desenvolvimento de projetos e avaliação dos mesmos. A partir 
disto, foram selecionados alguns alunos da FACIPE, para coorientação de projetos na feira 
e os professores para avaliação desses projetos na EXPOTEC. Diante dos projetos 
elaborados 3 deles passaram para feiras afiliadas a EXPOTEC, no caso, a MOSTRATEC – Rio 
Grande do Sul e a MOCITEPIAL – Alagoas. Discussão e Conclusões: De acordo com as 
conquistas obtidas e o passo a passo realizado no decorrer do projeto de extensão, foi 
observado a capacidade de superação e compreensão desses alunos de escola de rede 
pública, que mesmo com poucos recursos se empenharam e conseguiram produzir e 
alcançar os objetivos dos projetos. Foi percebido nos alunos da FACIPE que realizaram a 
participação no projeto de extensão um melhor aprendizado/ compreensão da disciplina 
de Metodologia Cientifica, pois tiveram oportunidade de colocar em pratica o que 
aprenderam em sala de aula, colocando o ato de liderança em pratica e tendo de saber 
trabalhar em equipe, ocasionando assim experiências significantes para vida profissional 
destes estudantes. 

 
 
Palavras-chave: Ensino médio. Expotec. Iniciação científica.  
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FATORES DE RISCO PARA DIABETES GESTACIONAL: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

                                                                                             Jusceliny Silva Oliveira Lopes  
                                                                                        Petrucio Ronaldo Torres da Silva                                           
                                                                                                Luíza Angélica Nunes de Sá  
                                                                                          Amanda de Oliveira Bernardino  
 
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% a 95% 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 um problema 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 déficit de vitamina D 
é um fator de risco para inúmeras doenças. Na gestação por ser uma fase de mudanças 
físicas, psicológicas e endócrina. A suplementação da vitamina D durante a gestação é um 
fator para ser estudado, já que pode evitar tantas patologias, deve-se examinar o efeito 
risco-beneficio. Já a deficiência de proteína T4 (Tiroxina livre) é uma deficiência que pode 
influenciar para outras disfunções hormonais, principalmente a sua associação para a DMG, 
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quando achado menor no segundo e no terceiro trimestre. A presença de autoimunidade 
tireoidiana ou de deficiência de iodo exacerbam essas alterações, podendo resultar em 
hipotireoidismo materno ou fetal e ocasionando complicações graves para as mães e o 
desenvolvimento dos fetos. Vários estudos têm demonstrado que filhos de mães com 
hipotireoidismo não tratado durante a gestação, podem apresentar comprometimento do 
desenvolvimento intelectual. Dentre os fatores de risco preconizados pelo ministério de 
saúde para a DMG, esse estudo mostrou quatro novos fatores de risco: A deficiência de 
vitamina D, a deficiência de T4, os padrões alimentares rico em açucares e em gordura. 
 
Palavras-chave: Diabetes gestacional. Diabetes Mellitus. Autoimunidade.  
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FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO: DA AMIZADE PELO SABER AO AMOR PELO 
EMPREENDER 

 
Ednilson Augusto Ferreira da Silva 

Shirley Silva 
Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: O advento da tecnologia possibilitou uma gama de atividades empreendedoras à 
sociedade tecnologizada. O objetivo da presente pesquisa foi compreender o processo de 
desenvolvimento do conhecimento humano, através da Educação, refletindo sobre a importância 
da promoção de atitudes crítico-reflexivas aos estudantes de Administração em relação ao 
Empreendedorismo. Pretende-se discutir o Empreendedorismo à luz da Filosofia para 
compreender o desenvolvimento de um comportamento empreendedor de cidadãos 
comprometidos com a construção de uma sociedade balizada por valores éticos. 
Desenvolvimento: A ação educativa possui estreita relação com a Filosofia e a cidadania por 
possibilitar a construção de diferentes leituras de mundo (CHAUÍ, 2009). Ela direciona os 
indivíduos para atitudes e valores éticos, quanto ao mundo social e do trabalho para promover o 
compromisso ético e moral e, consequentemente, a construção da cidadania (MATTAR NETO, 
2007). Discussão e resultados: Reforçamos a importância de discussões, debates e outras 
atividades didático-pedagógicas que propiciem reflexão e criticidade aos futuros administradores 
sobre as relações homem-mundo, cidadania, trabalho e educação. A universidade, enquanto 
ambiente formal de aprendizagem e espaço privilegiado da ciência, possui papel relevante no 
desenvolvimento de valores, educação, transformação e compromisso ético e moral para a 
construção da cidadania na sociedade. 

Palavras-chave: Saber. Empreendedorismo. Filosofia. 
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FILOSOFIA E AUTOCONHECIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: O autoconhecimento constitui-se em um processo interno que inviabiliza a 
ocorrência de processos externos de ideologização que movem e manipulam os 
pensamentos, os comportamentos e os movimentos históricos do mundo contemporâneo. O 
objetivo desta pesquisa foi analisar como estudantes de Administração se autoavaliam, 
considerando-se seus valores. Desenvolvimento: O presente trabalho se trata de um relato 
de experiência vivenciada em uma turma de terceiro período do curso superior de 
Administração de uma instituição de ensino superior privada de Recife. Os discentes foram 
orientados a tirar uma selfie e, olhando para ela, escrever um texto, respondendo a 
pergunta: “Você tiraria o chapéu para essa pessoa?”, justificando sua resposta, tomando 
como base conceitos como saberes, valores, juízo real e juízo de valor, ética, moral, 
cidadania, entre outros, aprendidos na disciplina Filosofia e Cidadania. Os mesmos tinham 
que dissertar argumentativamente, demonstrando boa articulação das ideias no texto, 
defendendo o seu ponto de vista com base nos Filósofos e teóricos discutidos em sala de 
aula. Discussão e Resultados: Constatou-se a pluridimensionalidade humana e os 
diferentes aspectos da sua autovalorização. Os discentes se veem positivamente, mas 
reconhecem suas limitações. Através do autoconhecimento os discentes tomam consciência 
do seu papel cidadão, do papel da academia e da sociedade para a transformação da 
cultura e a valorização da ciência e dos valores éticos e morais. Observou-se que a ética 
pode ser compreendida e utilizada como uma postura filosófica para a construção de um 
novo homem e de uma nova sociedade.  

Palavras-chave: Filosofia. Autoconhecimento. Cidadania. 
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FILOSOFIA E SUSTENTABILIDADE: UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO SOCIAL ÉTICO-CIDADÃ  

    Suzana Ferreira Paulino 
 

Introdução: Filosofia, ética e cidadania são conceitos próximos, complementares, interligados e 
abrangentes. Ao longo da história, vários foram os enfoques que a sociedade deu a essa 
temática. O objetivo desta pesquisa foi refletir sobre cidadania como valor e como exigência na 
construção de uma sociedade sustentável, em que a educação assume um papel fundamental. 
Desenvolvimento: O berço da filosofia é a sociedade grega que abordou os temas da ética e 
cidadania. O discurso ético filosófico grego é um discurso de afirmação da cidadania no sentido 
mais completo do termo, ou seja, a participação ativa e efetiva nos decisões da cidade, 
participação nas riquezas coletivas e gozo de direitos definidos coletivamente. As relações 
homem-mundo são perpassadas pela Filosofia, ideologia e pela educação (MATTAR NETO, 2013). 
Vale salientar que o homem tem necessidade natural de conviver em sociedade, de promover o 
bem comum e a felicidade. Contudo, ele não se associa somente para viver, mas para viver bem. 
Discussão e Resultados: A cidadania é fruto de processos sócio-históricos que envolvem a 
ideologização, a educação e a sociedade, no acesso ao desenvolvimento da ciência e na 
construção de valores éticos e morais dos cidadãos. A Filosofia contribui para o desenvolvimento 
do compromisso ético e à construção da cidadania através da ação educativa e do valor ao 
trabalho, ética e ação, integralidade do homem na sociedade. homem cidadão 

Palavras-chave: Filosofia. Sustentabilidade. Cidadania. 
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FOTOTERAPIA NO TRATAMENTO DO “PÉ DIABÉTICO” 
 

Andreza Caroline Gomes da Silva 
Carolina Teles da Costa 

Patrícia Cristina Rodrigues Machado 

 

Introdução: O diabetes é considerado um sério problema de saúde pública, tanto devido ao 
número de pessoas afetadas quanto às suas complicações e incapacitações. Aproximadamente 
40 a 60% de todas as amputações não traumáticas dos membros inferiores são realizadas em 
pacientes com diabetes, sendo 85% das amputações dos membros inferiores devido a úlcera nos 
pés. Entre as complicações temidas ocasionadas pelo diabetes é a perda de um pé ou perna, 
essa situação que pode ser evitada mediante alguns cuidados. O pé diabético caracteriza-se por 
úlceras plantares de cicatrização lenta, que se formam em consequência de traumatismos 
aparentemente insignificantes. Se não tratadas, as úlceras podem tornar-se mais profundas, 
pode ocorrer gangrena, que exige a realização de amputação nos casos mais graves. Cerca de 
15% dos pacientes diabéticos apresentam ulceração do pé clinicamente significativo. A 
fototerapia é um dos recursos disponíveis na fisioterapia, consiste na aplicação da 
fotobiomodulação em forma de terapia. O Laser e o LED fazem parte da categoria de 
tratamento na fototerapia, que melhora a qualidade e acelera o processo de reparo tecidual, 
quadros de edema e dores crônicas e agudas. Induz efeitos trófico-regenerativos, anti-
inflamatórios e analgésicos e promove um aumento na microcirculação local, na circulação 
linfática, proliferação de células epiteliais e fibroblastos, assim como aumento da síntese de 
colágeno dos fibroblastos e consequentemente acelera a cicatrização do pé diabético. 
Desenvolvimento: A princípio foram realizadas revisões bibliográficas, consultados sites com 
bases de dados como Pubmed, Scielo, Google acadêmico, Lilacs e entre outros, com revisão de 
artigos publicados nos anos de 2008 a 2017. Foram confeccionados banners e realizadas 
orientações com pacientes da clínica escola de estética e cosmética da Facipe com objetivos 
de conscientizar a população dos riscos da diabetes, a importância da prevenção, controle da 
doença e os benefícios da fototerapia no tratamento do pé diabético. Discussão e Conclusões: 
Considerando a carência de informação sobre a diabetes, a propagação de conhecimento sobre 
a doença é de extrema importância na prevenção e cuidados. Sendo possível diminuir o índice 
de pessoas atingidas por essa patologia, gerando um aumento na longevidade e diminuindo o 
número de amputações relacionadas a complicação da doença. De acordo com os artigos 
revisados foi possível analisar a eficácia do tratamento com laser e LED nas cicatrizes de 
feridas nos pés diabéticos. Observando a rápida cicatrização devido aos efeitos benéficos da 
fototerapia, assim diminuindo o índice de complicações referentes à doença.  

Palavras-chave: Diabetes. Fototerapia. Pé diabético.  
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FUNK: DA MARGINALIZAÇÃO À CENTRALIZAÇÃO MIDIÁTICA E RESISTÊNCIA 

Amanda Priscila da Silva 
                  Taciana Ramos  

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: O funk é um estilo musical oriundo das favelas do estado do Rio de Janeiro e 
surgiu a partir de bailes onde se ouviam ritmos característicos de música negra. O objetivo 
desta pesquisa foi analisar os impactos socioculturais deste ritmo que já foi bastante 
marginalizado socialmente e hoje é um gênero que cresce em relação à adesão do público, 
ao interesse da mídia e à quantidade de gravações de artistas de outros estilos musicais e 
está inserido em todas as camadas da sociedade. Contudo, ainda luta para permanecer 
existindo enquanto movimento cultural e de resistência sócio-racial. Desenvolvimento: O 
Funk tem levantado um debate importante sobre questões sociais contemporâneas como a 
identidade de gênero, violência, exclusão social, tráfico, sexualidade, corrupção, entre 
outros. Esse ritmo tem sido um canal de ressonância para contar histórias, um espaço de 
ocupação de corpos pretos, pobres e transviados. Para a sociedade, favelado é igual a 
funkeiro, que é igual a traficante, ou seja, o funk está ligado à favela, que está ligada ao 
preto e ao pobre. O referido ritmo é repreendido, mas resiste criando movimentos que 
buscam afirmar que funk é favela, é música popular brasileira, é cultura, é liberdade de 
expressão. Em 2008, a lei estadual 5.265, proposta pelo deputado Álvaro Lins (PMDB) 
emplacou na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Ela repreendia e disciplinava bailes funk 
e raves, eventos de duas camadas sociais distintas, obrigando-os a instalar banheiros 
químicos, detectores de metais, câmeras de filmagem, entre outras exigências. As raves 
tinham como cumprir os requisitos, mas nos bailes funk eram inviáveis. O objetivo do 
projeto era tornar o funk ilegal, sob a justificativa de que ele estava ligado ao crime, 
dando à polícia o poder de proibir bailes. Em certas comunidades, o funk foi proibido, 
baseado na referida lei. Com vistas a atingir o objetivo geral, realizamos uma investigação 
qualitativa. A metodologia utilizada foi bibliográfica e documental, tendo como fonte de 
coleta de dados músicas funk, nas quais são levantadas bandeiras contra preconceitos e 
quebra de paradigmas, bem como reportagens jornalísticas sobre o tema. Discursão e 
resultados: A criminalização é um processo político, e o funk vem sendo historicamente 
criminalizado por um sistema que criminaliza negros e pobres. Ele é um movimento 
cultural que não é tratado com respeito, é perseguido e menosprezado porque é associado 
ao tráfico, à pornografia, à pobreza, à negritude e ao crime. Observou-se a utilização do 
funk como forma de ativismo social, protesto cultural e de resistência política, 
ultrapassando os limites da diversão e se transformando em elementos de reflexão sobre 
questões sociais, políticas e culturais. A abordagem temática do funk ainda compreende 
assuntos polêmicos, de incitação à violência, mas, ao mesmo tempo, contempla assuntos 
que são relegados pelo poder público e pelos cidadãos, como a exclusão e marginalização 
da população vulnerável.  

 
Palavras-chave: Funk. Marginalização. Sociedade. 
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GERAÇÃO DEPRESSÃO: A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO   

Abnadabe André Nascimento da Silva        
Antonio ferreira de Melo Filho  

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A comunicação no ambiente familiar é responsável pelo equilíbrio no 
relacionamento entre pais e filhos, haja vista que, pais que ajudam os filhos a identificar 
emoções, que os aconselham, que conversam, consequentemente, diminuem a 
probabilidade de problemas comportamentais com os mesmos. Em meio a uma onda de 
transformação tecnológica surgiram novos jogos eletrônicos, cujos objetivos não são mais 
possibilitar o lazer, o entretenimento e a diversão dos usuários, mas colocar em risco a 
integridade física e psicológica dos mesmos, especialmente crianças e adolescentes, a 
exemplo do jogo chamado “Baleia Azul”. Dessa forma, é importante que os pais fiquem 
atentos à rotina e ao desenvolvimento dos filhos, para, assim, evitar esse problema. Por 
meio deste artigo, objetivamos discutir a importância da comunicação no ambiente 
familiar, em razão de, com essas crescentes evoluções no mundo digital, a relação 
interpessoal no âmbito familiar estar diminuindo. Desenvolvimento: Atualmente, a 
maioria dos adolescentes faz as suas amizades virtualmente, na maioria das vezes sem 
conhecer as pessoas fisicamente. Os encontros com os grupos de amigos deixaram de ser 
pessoalmente e passaram a realizar-se virtualmente em salas de chat, MSN ou Hi5. Chat, 
MSN ou Hi5 (XAVIER, 2010), aumentando, assim os riscos de contato com más influências e 
os perigos que a internet traz consigo. O afastamento e a consequente falta de diálogo 
entre pais e filhos estão acarretando sérios problemas como a vulnerabilidade pela 
exposição na internet sem controle de um responsável. O número de mutilações e suicídios 
entre crianças e adolescentes vem crescendo em virtude do aumento da quantidade de 
jogos perigosos. Com vistas a alcançar o objetivo desta pesquisa, a metodologia utilizada 
foi bibliográfica e documental baseada nos pressupostos teóricos de Xavier (2010) para 
fundamentar a pesquisa.  Discussão e Resultados: A partir da pesquisa realizada, 
observou-se que um dos principais fatores que contribuem para a exposição excessiva e, 
consequente vulnerabilidade, dessas crianças e adolescentes é o cenário criado pela falta 
de diálogo nas famílias. Concluiu-se que o papel da família é de suma importância para 
orientar, acompanhar e ajudar crianças e adolescentes nas suas dificuldades e a 
entenderem a si mesmos, mostrando a eles que a tecnologia não pode assumir o papel da 
família nem ser o principal parâmetro para a tomada de decisões em suas vidas. 

Palavras-chave: Depressão. Comunicação. Família. 
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GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PARA O SUCESSO DO EVENTO 
 

Marcela Ferreira de Sousa Paes 
Talita Paixão 

Vilma Karla Santos Vanderlei Monteiro 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A tecnologia modificou o mercado de eventos, automatizando processos de 
trabalho, reduzindo custos, aumentando a divulgação e melhorando o retorno de 
informações necessárias para adequar o produto às necessidades dos participantes dos 
eventos em geral. As redes sociais ocupam mais espaço no cotidiano das pessoas, 
revolucionando a interação dos empreendedores de eventos com o público. Com os meios 
digitais, as atividades de assessoria de imprensa se expandiram, os profissionais da área 
trabalhem com conteúdo, divulgando marcas e eventos em páginas populares. Esta 
pesquisa objetiva refletir sobre plataformas de administração de eventos, a comunicação 
digital e a importância de um bom gerenciamento das redes sociais para o sucesso de 
empreendimentos na área de eventos. Desenvolvimento: Através das estratégias de uma 
assessoria de comunicação e com o trabalho contínuo de divulgação, as marcas serão mais 
vistas e conhecidas pelo seu público-alvo, aproximando-os aos eventos de maneira 
relevante e objetiva, gerando um novo nicho de mercado. Através dessa relação direta 
com o público-alvo, as pessoas enxergam a marca como fonte de credibilidade e têm 
melhor informação do que acontece nas empresas. A elaboração de uma boa estratégia de 
comunicação e marketing mais efetivo busca obter informações estratégicas que 
maximizam retornos, portanto, a adoção de determinada tecnologia de ferramentas 
práticas que trazem resultados reais: visibilidade, facilidade e geração de vendas. O 
segmento de eventos movimenta a economia brasileira de forma estratégica, promovendo 
a articulação de diversos setores produtivos e gerando benefícios socioeconômicos locais. 
Um estudo de Oportunidade de Feiras e Eventos de Negócios em Pernambuco, pelo 
Instituto Fecomércio – PE em parceria com o Sebrae, ressalta a movimentação da economia 
em Pernambuco através dos serviços em eventos. Discussão e Resultados: A tecnologia 
tem uma contribuição bastante significativa para os eventos em geral, ao possibilitar a 
existência de plataformas que têm como ação: vender ingressos, agilizando todo o 
processo para o dia do evento, a tecnologia também contribui para divulgar, promover e 
gerenciar eventos, administrar as operações no local e instante do evento, analisar 
resultados, tornam-se imprescindíveis soluções tecnológicas acessíveis que facilitam a 
realização de eventos e devem ser utilizadas com conhecimento para dar o retorno 
esperado.  

Palavras-chave: Empreendedorismo. Tecnologia. Eventos. 
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GIARDÍASE EM JOVENS CARENTES 
 

Cléssia Bezerra Alves Morato 
Danielle Cavalcanti de Aguiar 

Ítalo Dantas da Silva 
Thaiza Priscilla Carvalho da Silva 

 
 

Introdução: Na pratica diária em serviços de saúde as parasitoses intestinais apresentam 

ser um árduo obstáculo a ser resolvido em todo o mundo, sendo mais frequentes em países 

subdesenvolvidos e principalmente mais frequente em famílias com condições precárias de 

vida. No Brasil, famílias com condições socioeconômicas baixas possuem maior 

predisposição a contaminar-se com parasitas, devido a condições de saúde pública 

insatisfatória e saneamento básico precário. Os parasitas podem estar presentes no circulo 

de vivência do homem (alimento, água, fômites, mãos sujas) e em outros os seres vivos. A 

Giardíase em especial é amplamente distribuída pelo Brasil, sendo o agente etiológico é 

Giardia lambia, o mesmo apresenta duas formas evolutivas: Trofozoíto e Cisto. Em uma 

breve revisão literária, é comumente observado parasitoses em crianças de três a doze 

anos, as crianças fazem parte de um grupo mais vulnerável por estarem mais presentes em 

fatores de riscos, em especial crianças com baixa qualidade socioeconômica por estarem 

expostos em locais com esgotos abertos e alimentos contaminados. Objetivo Geral é 

orientar quanto à incidência da parasitose no Brasil a partir do conhecimento do problema 

e de sua magnitude, subsidiar as medidas de prevenção e controle, construindo maneiras 

para a melhoria da qualidade de vida da população além de ajudar a criar processos 

educativos participativos e contínuos para mobilização dos indivíduos e para a prevenção 

das doenças parasitárias. Desenvolvimento: Uma ou duas semanas após a contaminação 

começa a aparecer cistos nas fezes. O parasitismo permanece quase sempre assintomático, 

curando-se espontaneamente em muitos casos. A eliminação de cistos pelo indivíduo 

infectado não e ́ constante, podendo negativar-se temporariamente durante muitos dias. 

Quanto aos fatores dependentes do hospedeiro, a idade é muito importante, predominando 

os quadros sintomáticos entre os menores de cinco anos e declinando muito depois da 

adolescência. Também se atribui maior suscetibilidade aos pacientes com 

hipogamaglobulinemia e, principalmente, a uma deficiência de IgA. A patogenicidade está 
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associada ao processo de fixação do trofozoíta na parede do intestino delgado e as 

alterações no nível de mucosa intestinal causada pela presença do parasita. A ocorrência 

de contaminação se dá pela ingestão de alimentos, água contaminada com o cisto de 

Giardia lamblia ou pelo contato com a mão contaminada, sendo uma via fecal-oral. O 

indivíduo que apresenta a patogenicidade está entre um terço dos indivíduos que possuem 

o parasita e a sintomatologia. A forma de Cisto da Giardia lamblia pode ficar no meio 

externo por vários meses, após ser ingerido o cisto começa o processo de desencistamento 

no estômago e termina no duodeno. A colonização da Giardia lamblia no individuo é 

iniciada no intestino delgado pela forma trofozoíta e vai até a região do ceco onde se 

encontra em maior quantidade, o trofozoíto é apenas visto em fezes diarreicas, a forma de 

cisto do parasita é comumente encontrada em evacuações de fezes sólidas, sendo esta 

forma evolutiva responsável pela transmissão. Em crianças a patogenicidade é mais 

agressiva por conta da imaturidade do sistema imune, os sintomas mais frequentemente 

registrados em alguns surtos epidêmicos de giardíase foram: evacuações líquidas ou 

pastosas (em 93 a 96% dos pacientes), número aumentado de evacuações, mal-estar, 

cólicas abdominais, fraqueza e perda de peso. Sintomas menos frequentes foram: 

diminuição do apetite, náuseas, vômitos, flatulência, distensão abdominal, ligeira febre, 

cefaleia e nervosismo. Os derivados nitroimidazólicos (metronidazol, ornidazol, tinidazol e 

nimorazol) são os medicamentos mais recomendados para a cura da giardíase, com a 

duração do tratamento em média cinco dias. Discussão e Conclusões: As enfermidades 

parasitárias são um problema de saúde pública, afetando principalmente indivíduos jovens, 

desencadeando além de problemas gastrintestinais, baixo rendimento corporal e 

consequente atraso no desenvolvimento escolar. Embora não sejam medidos esforços por 

parte dos órgãos de saúde mundial para controlar estas enfermidades, não tem ocorrido 

uma redução nestes índices, considerando principalmente as famílias de baixa renda, cuja 

condição de vida precária, má higiene e nutrição, contribuem ainda para a propagação das 

enfermidades parasitárias. O início de toda a prevenção deve ser realizado pelo governo, 

em meios que ajudem a população em construções de saneamento básico e melhoramento 

no Sistema Único de Saúde, contudo, a conscientização da população será o fator mais 

importante para que cada indivíduo seja mais atencioso com os problemas que podem 

acontecer ao seu meio habitacional e familiar. O objetivo de expandir as informações é 

com o intuito que adultos e crianças tenham conhecimento sobre a prevenção e profilaxia 

recomendadas. A realização desse artigo deve-se a importância dos estudos relacionados a 
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parasitoses, em especial Giardia lamblia, baseado em estudos de revisão literária, o 

entendimento das causas e relação de várias doenças através de água ou alimentos 

contaminados, mortalidade infantil por diarreia (comumente em crianças com 

imunodeficiência), e a real magnitude do problema, devido à precariedade das 

informações disponíveis. 

Palavras-chave: Enteroparasitose. Epidemiologia. Prevalência em jovens. 
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INCLUSÃO E CIDADANIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO: APORTE E 

ATENÇÃO À ACESSIBILIDADE NA ALEPE 

Talita Paixão 
Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: A Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) foi instituída em 1835 e é o 
órgão de representação do Poder Legislativo através dos deputados estaduais. Em 03 de 
outubro de 2017 pessoas com deficiência e parlamentares governamentais e da sociedade 
civil participaram da audiência pública realizada pela Frente Parlamentar em Defesa da 
Família e da Vida, coordenada pelo deputado Pastor Cleiton Collins, sobre a Lei Brasileira 
de Inclusão a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº13.146/2015) que 
estabelece direitos e garantias para assegurar o exercício pleno da cidadania para cegos, 
surdos, pessoas com mobilidade reduzida ou outras necessidades especiais. O objetivo 
desta pesquisa é investigar a acessibilidade na ALEPE, demonstrando o papel da Assessoria 
de Comunicação nesse processo. Desenvolvimento: Em 6 de julho de 2015 foi instituída a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 
das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. De acordo com o Estatuto, considera-se pessoa com deficiência quem tem 
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, o qual, em interação 
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas; e acessibilidade como possibilidade e 
condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus 
sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 
uso coletivo públicos ou privados, na zona urbana ou rural, por pessoa com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Foi realizada uma pesquisa exploratória, de campo, quanti-
qualitativa, no Museu Palácio Joaquim Nabuco e no novo Edf. Plenário Miguel Arraes de 
Alencar, nova sede do Poder Legislativo de Pernambuco, a fim de verificar a acessibilidade 
na ALEPE. Discussão e Resultados: A ALEPE tem o objetivo de, através dos Deputados 
Estaduais, garantir os direitos da população em todas as instâncias públicas. Contudo, 
mesmo buscando essas garantias, ela mesma apresenta deficiências quanto às suas 
estruturas físicas. Tanto nas instalações do Museu Palácio Joaquim Nabuco quanto nas do 
Edf. Plenário Miguel Arraes de Alencar não há acessibilidade para pessoas com deficiência. 
Identificou-se que a Assessoria de Comunicação tem que fazer manobras e desviar o foco 
para outros assuntos em busca de encobrir a real situação da ALEPE. 

Palavras-chave: Acessibilidade. Cidadania. Inclusão social. 
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INCLUSÃO SOCIAL NA QUADRILHA JUNINA VERSÃO NORDESTINA: PERPETUANDO A 
CULTURA POPULAR  

 

Luan Lucas Santos da Rocha 
Brennda Lesley de Fontes 

Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: A discriminação de gênero coloca as mulheres em desvantagem em relação ao 
homem em diversas situações sociais. Tal desvantagem se agrava ainda mais em 
desigualdades quando o fator de gênero se une à discriminação étnico-racial. Esta pesquisa 
teve como objetivo discutir a inclusão de gênero, raça, credo religioso, pessoa com 
deficiência, entre outros, na quadrilha junina “Versão Nordestina” destacando o processo 
de respeito às diferenças. Desenvolvimento: Desde crianças, as meninas podem ser 
preferidas pelos pais em relação aos irmãos. Quando adultas, possuem menos 
oportunidades de acesso ao mundo público, suportam a sobrecarga de trabalhos 
domésticos e têm poucas chances de realizar sonhos que as conduzam à emancipação 
financeira ou social. Ainda hoje, as mulheres, sobretudo as jovens de áreas mais 
periféricas, têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a políticas públicas eficazes 
para a superação das dificuldades sociais. Esse projeto investigou a inclusão social que 
ocorre com os membros da Quadrilha Junina Versão Nordestina, através de ações que 
envolvem sustentabilidade, educação e cultura, transformando a vida de crianças e 
adolescentes na comunidade Engenho Poeta no bairro da Caxangá, Recife-PE. Trata-se de 
um trabalho social recente, mas com um grande potencial de modificar a vida de seus 
componentes, atingindo a comunidade e a sociedade em geral. Foi realizada uma pesquisa 
exploratória na qual foram utilizados questionários para a obtenção de dados sobre como a 
quadrilha junina e seu ciclo de atividades interferem na qualidade de vida dos seus 
membros. Discussão e Resultados: As quadrilhas juninas contribuem para o resgate da 
autoestima dos envolvidos, pois nela são incluídas pessoas obesas, deficientes auditivos, 
visuais, amputados, pessoas pobres, de várias raças e, independente das diferenças, se 
formou um ciclo de amizade sem preconceitos e com respeito às diferenças.  

 

Palavras-chave: Cultura. Quadrilha junina. Inclusão social. 
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INVISIBILIDADE SOCIAL COMO CONSEQUÊNCIA DAS DESIGUALDADES SÓCIOECONÔMICAS 

Julia Santos da Silva 
Karla Patrícia  
Wilton Lopes 

Suzana Ferreira Paulino 
 

Introdução: O Termo Invisibilidade social é usado para designar as pessoas que ficam 
invisíveis aos olhos da sociedade e, os motivos e as consequências são os mais variados. 
Muitos são os indivíduos que sofrem com a invisibilidade social, como pedintes, usuários de 
drogas, trabalhadores rurais, portadores de necessidades especiais e homossexuais, entre 
outros. Este artigo tem por objetivo discorrer sobre as desigualdades sociais e, 
consequentemente, a invisibilidade sofrida por quem se enquadra nas camadas menos 
favorecidas da sociedade. Desenvolvimento: A desigualdade social decorre das 
disparidades presentes nas relações homem-mundo e se desdobra em outro fator muito 
importante, a invisibilidade social. Com vistas a alcançar o objetivo do trabalho, 
realizamos uma pesquisa bibliográfica, interdisciplinar, levando em consideração a 
dimensão econômica e as causas e consequências da banalização e exclusão das classes 
mais baixas. Esses temas centrais na constituição da identidade do povo brasileiro foram 
discutidos a partir de uma interlocução entre a Sociologia e a Psicologia desenvolvidas por 
Souza (2006) e Costa (2004). Discussão e Resultados: Concluímos que um dos principais 
causadores da invisibilidade é a desigualdade econômica que abrange as questões 
culturais, históricas, sociais e estéticas. Por vezes, está relacionada com a questão de 
subordinação e também depende do lugar que o indivíduo ocupa, bem como códigos que o 
identificam, como a roupa, os adereços, o modo de falar, os bens que (não) possuem. 
Observou-se que o preconceito que gera invisibilidade se estende a tudo o que está fora 
dos padrões de vida das classes socioeconômica e hierarquicamente consideradas 
superiores.  
 
Palavras-chave: Desigualdade. Invisibilidade. Exclusão.  
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LEVANTAMENTO SOBRE A ANEMIA FALCIFORME EM MULHERES NEGRAS DE RECIFE 
 

Gicele Cristina dos Santos 
Andrea Arcoverde 

Ariadne Barkokébas 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: As hemoglobinopatias constituem grupo de distúrbios hereditários que 
envolvem os genes responsáveis pela síntese da globina. Estima-se que 7% da população 
mundial tenham transtornos de hemoglobina, sendo o mais comum, a doença falciforme. 
Esta é a enfermidade hereditária mais comum no Brasil e no mundo, tendo alta prevalência 
em populações afrodescendentes (AMORIM et al, 2004). O objetivo desta pesquisa foi 
verificar a incidência de anemia falciforme em mulheres negras na Região Metropolitana 
de Recife, investigando as implicações socioeconômicas na vida dessas mulheres negras. 
Desenvolvimento: A questão da raça está intrinsecamente ligada à anemia falciforme (AF) 
desde sua descrição. A prevalência da doença falciforme na população negra afeta os 
recursos disponíveis para a pesquisa e para o cuidado médico desses pacientes. Embora a 
doença ocorra na população branca, a prevalência entre pretos e pardos é maior. 
Considerando que no Brasil os estratos populacionais afro-descendentes acumulam os 
piores indicadores de renda e escolaridade, então, as variáveis pobreza e doença 
convergem para compor um quadro sanitário no qual muitos brasileiros com anemia 
falciforme falecem antes dos dez anos de idade (CANÇADO, 2007). Discussão e Resultados: 
Em Pernambuco, a anemia falciforme é considerada um problema de saúde pública, pois 
seus municípios figuram nas piores posições em indicadores sociais. A saúde geral de 
mulheres no Brasil tem sido desconsiderada pelas políticas de saúde e políticas de atenção 
à diversidade - como uma categoria legítima de excluídos do acesso ao sistema de saúde. 
Assim, tal fato é realidade para as mulheres que sofrem de anemia falciforme. Embora 
haja um grande número de mulheres negras com anemia falciforme em Pernambuco, 
marcadas pelas frequentes crises dolorosas, infecções recorrentes, risco aumentado de 
acidentes vasculares e sequelas incapacitantes permanentes, sua saúde ainda é 
negligenciada.  

Palavras-chave: Mulher negra. Anemia falciforme. Saúde. 
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LÍNGUA INGLESA E INCLUSÃO SOCIAL NA COMUNIDADE DO “ENTRA APULSO”: UM 
TRABALHO EM PARCERIA COM O INSTITUTO SHOPPING RECIFE 

 

Introdução: O projeto visa a promover aulas de inglês, com a mesma qualidade ofertada 
pelo FACIPE Idiomas a jovens com idade média de 16 a 18 anos, participantes de projeto 
de qualificação profissional do Instituto Shopping Recife, moradores da Comunidade do 
“Entra Apulso”, na zona sul da cidade. Por intermédio dessas aulas, cujo material didático 
será disponibilizado pela IES (fotocópias), será possível incrementar a qualificação desses 
indivíduos, aumentando consequentemente, as possibilidades de ingresso no mercado de 
trabalho. Desenvolvimento: a inclusão propiciada pelo projeto visa ainda a direcionar o 
sujeito a uma visão mais crítica da realidade social e a plantar uma “semente” capaz de 
fomentar o desejo pela continuidade da sua formação em nível superior, quando a FACIPE 
será alvo de uma lembrança positiva de responsabilidade social. Capacitar jovens da 
comunidade do “Entra Apulso”, em língua inglesa, junto ao Instituto Shopping Recife e, 
consequentemente, aumentar a sua empregabilidade. Discussão e Resultados: O aumento 
das possibilidades de empregabilidade de jovens de baixa renda, por meio do incremento 
da cultural e assimilação da língua inglesa por um viés teórico-prático ao final que este 
projeto apresenta viabilidade não só acadêmica, por trazer novos horizontes aos nossos 
próprios estudantes, mas de fato, estende o olhar para alcançar a sociedade, promovendo 
inclusão por meio do ensino da língua inglesa. Esse aprendizado deverá prover mais 
possibilidades de empregabilidade e também de cidadania, além de ampliação da 
perspectiva cultural dos jovens assistidos pela iniciativa. Por fim, cabe registrar que o 
projeto foi muito vitorioso em 2017.1, formando uma turma de 17 jovens na ocasião. 
Pretendemos dar andamento ao curso, ampliando assim, as chances de inserção desses 
jovens em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

Palavras-chave: Inglês. Inclusão social. Empregabilidade. 
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LÍNGUA, CULTURA E EXPRESSÕES POPULARES COMO MARCADORES DE CIDADANIA 

 
Cristiane M. Silva 

Diógenes S. Gomes 
Micael Barros Correia 
Rafaella Lira da Silva 

Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: A língua é um elemento de comunicação entre indivíduos e a sociedade, 
proporcionando uma interação entre eles. Neste trabalho, analisamos as diversas 
expressões populares que conhecemos, como elas surgiram e como chegaram até nós, suas 
adaptações e seus significados, bem como, entender a sua classificação na língua falada ou 
na linguagem própria do falante e suas variedades linguísticas. O objetivo foi explorar o 
significado de cada expressão popular, mostrando o seu contexto histórico e aplicando ao 
nosso cotidiano. Desenvolvimento: Buscamos entender a relação entre Linguística, 
expressões populares e provérbios, como “pagar o pato”, “fazer uma vaquinha”, “tirar o 
cavalo da chuva”, entre outros. Para tanto, nos baseamos nos pressupostos teóricos de 
Koch (2010), Marcuschi (2002) e Carvalho (2009). Discussão e Resultados: A língua tem se 
transformado ao longo do tempo com a criação de muitos termos e vocábulos novos. No 
entanto, as expressões se cristalizaram, embora tenham sofrido algumas alterações, 
representando a manutenção da cultura e das crenças de um povo. 

Palavras-chave: Língua. Cultura. Expressões populares. 
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MANIFESTAÇÕES EM ARTE NAS RUAS: A GRAFITAGEM COMO EXPRESSÃO DINÂMICA DA 
SOCIEDADE 

Clara Valentim 
Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: Entende-se arte de rua por manifestações artísticas vistas em muros e prédios, 
no cotidiano das cidades. A arte pode se apresentar como expressão artística ou como 
forma de protestos, visando a atingir a massa para apoiar ideias, causas e poderes públicos 
e privados que exploram a população e também de despertar senso crítico na sociedade 
através de desenhos expressivos. O objetivo desta pesquisa é compreender a história desse 
movimento e o papel da grafitagem na expressão da sociedade recifense, especificamente 
na vida de um artista do grafite. Desenvolvimento: O termo grafite vem do italiano 
“graffito” que significa escrita feita com carvão e é considerada uma expressão político-
ideológica, social e cultural. O grafite é uma arte urbana que surgiu por volta dos anos 
1970 nos Estados Unidos, que se entende como desenhos retratados em ruas, muros e 
calçadas. No Brasil, esse movimento apareceu ainda em meados dos anos 1970, mas foi 
reprimido pelo regime militar que explodia no país, naquela época. Nesse período, o país 
viveu um momento muito conturbado de sua história, no qual era extremamente perigoso 
expressões de ideias contra o governo, reuniões nas ruas. Com a passagem do tempo e o 
final da ditadura, o grafite reaparece em São Paulo, e vai se expandindo pelo pais. Em 
Recife há muitos artistas grafiteiros que colorem a cidade, transformando seu protesto 
e/ou suas ideias, em expressão de arte e cores. O grafite está muito relacionado às 
identidades e ideais dos grafiteiros, ou seja, nenhuma expressão é aleatória. 
Desenvolvemos esta pesquisa a partir de uma revisão teórica baseada em Beltrão (2000), 
uma investigação exploratória e analítica. Fotografamos grafites nas ruas de recife e 
entrevistamos um grafiteiro para entendermos as diferenças entre o grafite e a pichação e 
sobre como o grafite faz parte da sua vida e sua rotina, buscando uma abordagem mais 
próxima da realidade do grafiteiro. Discussão e Resultados: Identificamos que o uso do 
grafite pode ser considerado uma forma de Folkomunicação, devido à sua linguagem visual 
e acessível ao público leito. Também, normalmente, está relacionado a uma forma de 
protesto nas sociedades, mas os trabalhos dos grafiteiros são, comumente, confundidos 
com pichação. Percebemos que a principal motivação dos grafiteiros é mostrar as suas 
artes e poder viver dignamente do seu trabalho e que ele seja reconhecido como profissão. 

Palavras-chave: Grafitagem. Arte. Inclusão. 
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MECANISMOS DE AÇÃO DA Mycobacterium tuberculosis RESISTENTE NO SISTEMA 
IMUNOLÓGICO HUMANO, E OS DESAFIOS PARA UMA ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO A 

INFECÇÃO 
 

Athos Samuel de Lucena Silva 
Edlene Lima Ribeiro 

 
 
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que afeta prioritariamente os 
pulmões e acomete anualmente milhares de pessoas no mundo. Causada pela 
Mycobacterium tuberculosis que se dispersa pelo ar através de gotículas de saliva, 
liberadas por um individuo infectado. Seu aspecto epidemiológico é de 8 a 9 milhões de 
infecções em pessoas por ano no mundo, sendo responsável por cerca de 2 à 3 milhões de 
mortes ao ano. No Brasil a tuberculose é um sério problema de saúde pública, com 
profundas raízes sociais estando em torno de 20% associado doenças como HIV e sífilis. A 
cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes 
em decorrência da doença. A TB tem cura com tratamento gratuito Sistema Único de 
Saúde (SUS). As estratégias de controle da TB consistem basicamente, em diagnosticar e 
tratar os casos positivos o mais rapidamente possível, a fim de interromper a transmissão e 
evitar a difusão da doença. O tratamento consiste em uma associação de fármacos, 
geralmente Isoniazida (INH), Rifampicina (RMP) e Pirazinamida (PZA) durante seis meses. 
Situações como monoterapia, prescrições impróprias dessa associação ou falta de 
colaboração do paciente para o uso desse esquema terapêutico podem levar ao surgimento 
de linhagens de M. tuberculosis resistentes a um ou mais fármacos (multirresistência, 
MDR). O aumento de linhagens MDR tem causado enorme preocupação, pois contribui para 
aumentar a proporção de morte por TB, estando frequentemente associado à infecção pelo 
HIV. (três a seis semanas). Vários métodos podem ser utilizados para testar a sensibilidade 
do M. tuberculosis, sendo o das proporções o mais empregado. Os resultados desse método 
são reportados como a percentagem do total da população bacteriana resistente a um 
determinado fármaco. Isto é definido pela quantidade do crescimento. Desenvolvimento: 
Mecanismos de resistência a populações bacilares: As bactérias usam diferentes estratégias 
para desenvolver resistência aos antibióticos. De um modo geral, esses mecanismos de 
defesa podem ser divididos em três grupos: 1) mecanismos de “barreira” (redução da 
permeabilidade e bombas de efluxo); 2) degradação ou inativação de enzimas (b-
lactamases); 3) modificação do “alvo” do fármaco (mutação de um gene chave). As 
informações genéticas para tais propriedades podem ser adquiridas via elementos 
genéticos móveis exógenos (plasmídeos) ou podem residir nos cromossomos da bactéria. As 
micobactérias não são diferentes de muitas outras bactérias no que se refere ao uso das 
estratégias descritas acima. 1) Sua parede celular tem a capacidade de variar sua 
permeabilidade a diferentes compostos; 2) Produzem enzimas que degradam ou modificam 
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fármacos; 3) Modificam espontânea e previsivelmente cromossomos de genes alvos das 
drogas. Na maior parte das vezes, a resistência aos fármacos usados no tratamento da 
tuberculose depende desse terceiro mecanismo de resistência. A tuberculose MDR reflete a 
acumulação de etapas de mutações individuais de diversos genes independentes, e não a 
aquisição em bloco de resistência a múltiplas drogas. Diagnóstico de Tuberculose 
Resistente: Os testes de sensibilidade aos fármacos utilizados no tratamento requerem o 
isolamento do M. tuberculosis do espécime clínico em um meio de cultura adequado, como 
Löwenstein-Jensen e Ogawa. Essa etapa de isolamento do bacilo é bastante lenta no meio 
de cultura contendo o fármaco quando comparado ao crescimento em meio sem o 
fármaco. O teste de sensibilidade para isolados de M. tuberculosis também pode ser 
realizado por técnicas radiométricas como o sistema BACTEC. Esse método pode reduzir o 
tempo de identificação dos micro-organismos resistentes aos fármacos para três semanas. 
O teste de sensibilidade é recomendado para pacientes com baciloscopia positiva que não 
se torna negativa após três meses de tratamento, para pacientes com baciloscopia 
negativa que volta a ser positiva durante o tratamento para TB e para aqueles tratados 
previamente para TB, isto é, nos casos de recidivas. São candidatos também ao teste os 
pacientes com HIV positivo/Aids e tuberculose, pacientes com TB e por manterem contato 
com pacientes com suspeita de TB resistente ou TB resistente confirmada. Tratamento: O 
tratamento da tuberculose tem como base duas premissas bacteriológicas: o 
comportamento do metabolismo do bacilo e sua localização na lesão tuberculosa. É o que 
justifica utilizar fármacos com capacidade bactericida precoce, objetivando reduzir a 
população bacilar e, consequentemente, o surgimento de resistência aos medicamentos 
administrados simultaneamente. Essa redução rápida da população bacilar resulta em 
menor infectividade do caso. Cada população micobacteriana tem uma proporção de 
mutantes com resistência natural, num determinado número de micro-organismos. 
Discussão e Conclusões: O diagnostico correto da TB é fundamental, para o inicio do plano 
terapêutico, se faz necessário cada vez mais, que os pacientes diagnosticados 
positivamente, comecem o tratamento seguindo as orientações para evitar a transmissão e 
possível resistência aos fármacos de primeira linha do tratamento. O desenvolvimento de 
metodologias mais acessíveis para ser implantadas na rotina laboratorial, principalmente 
na rede de saúde pública, tem sido alvo de vários grupos de pesquisa, inclusive no Brasil. 
Têm sido realizados estudos buscando caracterizar as mutações encontradas nos isolados 
de M. tuberculosis de pacientes de diferentes regiões para, então, adequar uma 
metodologia de diagnóstico. Considerando as vantagens oferecidas por novas metodologias 
de diagnóstico e a enorme contribuição para o controle de TB, é importante que se 
continue ampliando o conhecimento dos mecanismos de resistência e o aperfeiçoamento 
das técnicas moleculares, para que possam ser aplicadas na clínica médica. 

Palavras-chave: Diagnóstico. M. Tuberculosis. Tuberculose resistente.  
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MELITINA: A TOXINA VINDA DO VENENO DAS ABELHAS PARA O TRATAMENTO DE 
MULHERES COM HIV 

 

Andresa Monik 
            Gabriel Santos 

            Maria Eduarda Nery 
            Silvia Moreira 
            Tais Ferreira 

Rita Patrícia Almeida de Oliveira  
 
 

Introdução: Os animais secularmente são parceiros dos homens em vários aspectos, dentre 
estes aspectos, estão os tratamentos terapêuticos tradicionais e medicinas alternativas. 
Este estudo faz um levantamento especificamente na Apis melífera, nome comum –
 das abelhas, que são insetos que vivem agrupadas em colônia dentro de colmeia – e são 
altamente importantes para os homens porque, além de fabricar um alimento altamente 
nutritivo como o mel, são responsáveis pelo processo de polinização das plantas, ou seja, 
animais essenciais para a natureza. Neste estudo apresentaremos uma pesquisa que 
relaciona as toxinas das abelhas e o tratamento de mulheres com HIV. Desenvolvimento: 
Na busca constante de novos fármacos e tratamentos para minimizar o índice 
contaminação por HIV, está sendo estudado o poder de uma toxina vinda do veneno da 
abelha, a Melitina, conjugada com uma nanopartícula. Fazendo o reconhecimento do 
processo de obtenção da Melitina a partir do veneno bruto a abelha visando a preparação 
de nanopartículas lipídicas sólidas. A riqueza de nosso estudo é que não existe esse tipo de 
pesquisa no Brasil ainda e também detectamos que para a realização deste estudo, seria 
necessário aumentar o quantitativo da criação de abelhas no Brasil, pois este animal vem 
correndo sérios riscos. Resultados Esperados: Esperamos identificar os principais aspectos 
deste estudo para o tratamento do HIV em mulheres, pois esse processo de conjugação de 
nanopartícula, só acontece dentro da flora vaginal, daí a importância crucial deste estudo. 
Está pesquisa está sendo realizada a partir de aprofundamentos teóricos desenvolvidos na 
disciplina de Práticas Integradoras. Portanto ainda é uma pesquisa em desenvolvimento. 

Palavras-chave: Apicultura. HIV. Melitina. Tratamento com nanopartículas.  
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MICROCEFALIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO 
EMBRIONÁRIO 

 
Matheus dos Santos Carvalho 

Pâmela Tays de Holanda Silva 
Andrea Rosane Sousa Silva 

 
 

Introdução: A epidemia da doença Microcefalia surgiu primordialmente entre o estado de 
Pernambuco e se englobou para todo Brasil e países da América Latina segundo a (OPAS). 
Sendo uma má-formação neurológica no processo embrionário a doença possui diagnóstico 
e causas diferentes em que a criança afetada já nasce ou desenvolve a cabeça pequena e 
achatada. A deformação neurológica pode acontecer por condições hereditárias, genéticas, 
exposições ambientais, diminuição do oxigênio no cérebro, exposição a álcoois e drogas e 
pela infecção do Zika vírus. O ministério da saúde confirmou, em novembro de 2015, a 
relação entre o zika vírus e o surto da microcefalia. Sua via de transmissão mais conhecida 
é através do mosquito, o Aedes Aegypti, sendo  necessário muito estudo para se chegar à 
conclusão de que pode acontecer a transmissão sexual, pois pouco se conhece sobre o Zika 
vírus. Quando o vírus passa pela placenta acomete o tecido cerebral de uma forma que 
desacelerar o crescimento dos neurônios e células que existem. Desenvolvimento: um 
estudo, publicado pela revista Cell Stem Cell, utilizaram três tipos de células cultivadas 
em laboratório e comprovaram que o vírus do zika afeta de forma seletiva as células-mãe, 
essenciais para a formação do córtex cerebral do feto. Segundo o estudo indica, lhes retira 
a capacidade de se dividir, produzir novos neurônios, além de torna-las mais suscetíveis à 
morte. Isso faz com que o córtex cerebral não se forme adequadamente ou não se 
regenere. A infecção, além disso, acontece muito rapidamente: os pesquisadores 
descobriram, que três dias depois da exposição ao vírus, 90% das células neuronais do 
córtex já estavam infectadas. O desenvolvimento do sistema nervoso ocorre na terceira 
semana de gestação e tem como sua ultima etapa a formação do tubo neural, um 
envoltório que se fecha completamente entre o inicio da quarta semana para a formação 
do cérebro e da medula espinhal. As células da Glia são importantes para essa formação e 
podem ser divididas, de acordo com sua forma e função, em oligodendrócitos, astrócitos, 
células de Schwann, células ependimárias e micróglias. Estima-se que no sistema nervoso 
central existem aproximadamente 10 células da glia para cada neurônio, mas elas ocupam 
apenas metade do volume do tecido nervoso em decorrência do tamanho reduzido, 
entretanto a migração, diferenciação e a morte celular são danos que afetam o corpo e a 
mente do embrião em desenvolvimento. Discussão e Conclusão: a criança que possui a 
microcefalia apresenta problemas na fala, atraso mental, convulsões e dificuldades para 
andar, porém quando a ultrassonografia é feita no diagnostico da doença é possível que o 
desenvolvimento da criança seja melhor. Como a doença não tem cura é necessário que a 
criança afetada desfrute de acompanhamentos médicos tais como fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, especialista da terapia ocupacional durante todo o desenvolvimento 
humano para a minimização do retardo mental e do atraso no crescimento corporal. O 
papel da enfermagem é acompanhar o pré-natal da gestante e proceder com todas as 
orientações necessárias quanto à realização de exames, vacinas e classificação das doenças 
exantemáticas na gestante. A enfermagem tem também papel importante no leito do 
parto e na maternidade. Depois de nascido, o bebê deverá ser acompanhado por esse  
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profissional, que exerce cuidados na fase do crescimento e do desenvolvimento dessa 
criança, com estimulação precoce, orientações para as mães e esclarecimento de dúvidas,  
 
 
 
em função da situação de vulnerabilidade em que muitas se encontram após o diagnóstico 
da criança. 
 
Palavras-chave: Microcefalia. Zika vírus. Enfermagem. 
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O EQUIVOCADO MARKETING ALIMENTÍCIO COMO FATOR DANOSO NA FORMAÇÃO DE 
ESCOLHAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA 

 

Nathália de Freitas Penaforte 
Angélica de Kássia Barbosa Flôr 

 

Introdução: O ciclo de vida do ser humano é marcado por grandes transformações 
anatômicas e fisiológicas e é, principalmente, neste período em que acontece a construção 
dos hábitos alimentares. Tem seu início na primeira infância, e no decorrer da vida, 
consolida-se em busca de uma qualidade de vida saudável. Mas, os sinais de uma má 
alimentação pode ser um fator determinante para diversos malefícios à saúde, acarretando 
problemas de crescimento e consequentemente restrições e comprometimentos futuros 
para o desenvolvimento das crianças. Evidências mostram que a publicidade interfere nas 
escolhas e nos hábitos alimentares, com implicações relativas ao ganho de peso, pela 
influência, uma vez que a criança é incapaz de julgar os malefícios que uma má 
alimentação trará à sua saúde. Este público consome cada vez mais o conteúdo que a 
mídia disponibiliza, principalmente através da televisão. O marketing é considerado o 
conjunto de mecanismos que serve para compreender e estabelecer comunicação com o 
mercado consumidor, devendo conhecer os segmentos da população que se deseja atingir. 
De certa forma, podem se tornar grandes vilões, reproduzindo ideias errôneas de uma 
alimentação nutritiva às crianças, através de bombardeios de propagandas muito bem 
elaboradas e criativas. Objetivou-se verificar a influência do marketing alimentício e a 
exposição excessiva à televisão como indicadores de aumento nos riscos à saúde para essa 
faixa etária. Desenvolvimento: O presente artigo consiste em uma pesquisa qualitativa e 
exploratória, com base em revisão bibliográfica através de coleta de dados em treze 
artigos científicos, publicados no período de 2009 a 2017 de literatura nacional. É possível 
observar que existe um expressivo número de anúncios e propagandas na mídia sobre 
alimentos voltados ao público infantil. Dentre os resultados, foram de crianças com faixa 
etária até os 10 anos, em que 79,2% apresentaram ter o costume de realizar refeições ao 
assistir televisão e 81,9% o costume de beliscar ao mesmo. Em outra pesquisa, foi possível 
observar que dentre as atividades sedentárias houve uma prevalência de 60% que tinham 
seu tempo gasto assistindo televisão. Sendo possível identificar que, embora não seja a 
maioria, existe um número considerado de crianças (26%) que dedicam 5 a 10 horas por dia 
à televisão. Em estudo semelhante, verificou-se que o tempo de três ou mais horas por dia 
obteve uma frequência de 72% entre os portadores de sobrepeso e 70% nos eutróficos, não 
apresentando diferença significante. Cerca de 45% das crianças estudadas em uma pesquisa 
afirmaram sentirem vontade de comer quando estão diante de uma propaganda de 
alimentos. Em que 57% adquiriu o alimento oriundo dessas propagandas, sendo a 
participação dos pais decisiva nessas compras. Discussão e Conclusões: Se considerar o 
total que assiste, pelo menos durante algum tempo, pode constatar que esses têm um 
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contato com informações veiculadas pela mídia televisiva, considerada uma ferramenta de 
marketing mais popular entre os meios de comunicação, tendo em vista o seu alcance e 
abrangência. Em sua maioria, alimentos ricos em sódio, gorduras e açúcares, que 
influenciam a se alimentar de maneira inadequada. Sabendo-se que uma ou duas 
exposições a essas publicidades podem ser suficientes para influenciar as preferências 
alimentares de crianças, despertados desejos, na maioria das vezes indo além das reais 
necessidades do consumidor. Devido à imaturidade fisiológica, a população infantil, torna-
se mais vulnerável no sentido se ser seduzida pela mídia. É necessário tomar medidas 
urgentes, se considerarmos que a alimentação inadequada e o sedentarismo, juntos, 
podem ser fatores de risco para desenvolvê-lo de certas morbidades. Portanto, por meio 
de uma educação nutricional associada a um trabalho multidisciplinar englobando todos os 
ambientes em que a criança convive, como também, desenvolver novas técnicas utilizando 
o próprio marketing, a fim de incentivar hábitos mais saudáveis, poderão ser precursores 
para minimizar as consequências dessa mudança de padrões. 

Palavras-chave: Crianças. Hábitos alimentares. Publicidade de alimentos. Televisão.  
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METODOLOGIAS ATIVAS: PROBLEM BASED LEARNING (PBL) NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM NO CURSO DE MEDICINA 

 

Suzana Ferreira Paulino 
Gabriela Kássia Barbosa da Silva 

 

Introdução: Os cursos da área da Saúde no Brasil têm sofrido ataques devido ao baixo nível 
de preparo técnico dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, muitas 
vezes sem conhecimentos práticos básicos, gerando ineficiência e erros médicos. Por isso, 
a formação superior dos profissionais de Saúde tem passado por transformações profundas 
com vistas a colocar os aprendizes em contato com as realidades com as quais eles vão se 
deparar durante as suas atuações profissionais desde os primeiros períodos dos seus cursos. 
O presente estudo tem por objetivo discutir a relevância do método Problem Based Learnig 
(PBL) no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes da Medicina. Desenvolvimento: 
O PBL, ou seja, a Aprendizagem Baseada em Problemas, (ABP) em português, consiste em 
um método centrado nos estudantes, que trabalham em pequenos grupos para solucionar 
uma problemática de saúde, através de casos reais, que lhes forem apresentados pelo 
docente para aprender conceitos em equipe e encorajar o desenvolvimento crítico de 
habilidades de solução de problemas (RIBEIRO, et. al. 2003). Realizamos uma pesquisa 
bibliográfica com vistas a compreender o funcionamento da referida metodologia e suas 
vantagens para o aprendizado significativo. Esta pesquisa justifica-se pela relevância e 
atualidade do tema proposto e pela emergência em formar profissionais médicos baseado 
em desenvolvimento de habilidade e competências.  Discussão e Resultados: O papel 
social dos cursos superiores na área da Saúde, especificamente de Medicina, é 
proporcionar condições de desenvolvimento de conhecimento formal e preparar os 
discentes ao enfrentamento e à busca de soluções de problemas crítico-reflexivamente 
com autonomia e responsabilidade. A metodologia PBL favorece o desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem na perspectiva sócio interacionista (VYGOTSKY, 2008) na 
medida em que coloca os discentes como os protagonistas do processo de aprendizagem 
através de compreensão, da escuta do outro, da discussão, da problematização e da 
tomada de decisão em equipe. 

Palavras-chave: Metodologias ativas. Aprendizagem baseada em problemas. Medicina. 
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O OLHAR DA ENFERMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DA DEPRESSÃO PÓS-
PARTO 

 

Jaqueline Paulino Gomes 
Mirian Maria de Melo Galvão 

Patrícia Maria de Brito França 
Simiramis Raquel Moran Rodrigues da Silva 

Andrea Rosane Sousa Silva 
 

Introdução: A depressão pós-parto acomete mulheres de todas as idades, níveis escolares 
e classes sociais, independente de se prepararem ou não para ter um filho. Sua origem 
pode estar associada ao fator biológico caracterizado por variações hormonais e/ou 
genética e ao fator psicossocial. Estudos realizados em diversos países no início do século, 
já mostram uma porcentagem elevada de mulheres que estavam clinicamente deprimidas 
durante a gravidez. Mostrando-se ainda as taxas mais elevadas de depressão durante a 
gestação do que no pós-parto, levando em consideração a comparação dos picos entre o 
terceiro trimestre gestacional versus o segundo e terceiro meses do pós-parto. Estima-se 
que para o ano de dois mil e vinte, a depressão se torne a segunda maior causa de 
morbidade no mundo. No Brasil, a prevalência de sintomas depressivos encontra-se acima 
da média mundial, justificando a necessidade de maior atenção à saúde materna por meio 
da Estratégia Saúde da Família (ESF). Este estudo teve por objetivo identificar os principais 
fatores associados à ocorrência da depressão pós-parto, bem como verificar as ações do 
enfermeiro desenvolvidas para a identificação precoce deste transtorno desde o 
acompanhamento pré-natal. Desenvolvimento: Foi realizada uma pesquisa exploratório-
descritiva, através de uma revisão de literatura com artigos de periódicos internacionais e 
nacionais, publicados no período de dois mil e seis a dois mil e dezesseis e manuais do 
Ministério da Saúde. Como resultados, este estudo demonstrou que a etiopatogenia da 
depressão puerperal é multifatorial, incluindo fatores emocionais, orgânicos, relacionais, 
hormonais, socioeconômicos, sócio demográfico e cultural. Evidenciando-se ainda que, 
quanto menor o apoio social durante a gestação, maior será o desenvolvimento de 
sintomas depressivos na puérpera, e a sobrecarga da gestante antes e depois da gestação 
também pode ser um fator de risco. Quanto às ações para identificação da patologia em 
estudo, demonstrou-se a importância da consulta de enfermagem desde o 
acompanhamento das alterações emocionais da gestante no pré-natal, bem como da visita 
domiciliar no puerpério. Entretanto, quando já identificados casos de depressão pós-parto, 
os enfermeiros devem encaminhar as puérperas para serviços especializados em 
atendimento psiquiátrico. Discussão e conclusões: Percebemos uma maior produção 
literária com ênfase em aspectos e sintomatologias da depressão pós-parto, no período 
puerperal e pós-puerperal. Sentimos a necessidade de estudos que contemplem e tragam 
alerta como fator de risco para a consequente causa da depressão pós-parto ainda durante 
o período gestacional, bem como a necessidade de uma investigação mais aprofundada do 
enfermeiro com relação aos fatores de risco da DPP ainda durante a gestação no 
acompanhamento pré-natal, visando à identificação precoce deste transtorno.  

  
Palavras-chave: Enfermagem. Fatores de risco. Depressão pós-parto. 
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O PAPEL DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA O SUCESSO DA VIRADA INCLUSIVA 
 

Marcílio Moura 
Matheus Miranda 
Rosiane Menezes 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A virada inclusiva em São Paulo surgiu em 2010 e é um evento que possibilita a 
todas as pessoas, com ou sem deficiência, a participação em ações inclusivas para a 
realização de várias atividades culturais, esportivas e de lazer de forma totalmente 
gratuitas e acessíveis a todos. O referido evento vem crescendo a cada ano, porque além 
de ser celebrado no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Com vistas a promover a 
inclusão social, a presente pesquisa sobre a virada inclusiva em São Paulo teve como 
objetivo discutir sobre o papel da Assessoria de Comunicação para promover a 
possibilidade de realização de edições desse evento em outros estados. Desenvolvimento: 
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência é celebrado em 03 de dezembro e o referido 
evento sempre acontece nessa data. A Virada Inclusiva São Paulo já está na sua 8ª Edição e 
com bons resultados, isso é sinal de que cada vez mais, pessoas estão aderindo ao 
movimento pela inclusão da pessoa com deficiência. Uma pesquisa de mercado mostra que 
festivais com essa ideologia não acontecem em outros estados, pois não há um interesse 
das entidades públicas e particulares de outras localidades em promover um evento 
semelhante. Uma das ferramentas estratégicas mais importantes da Virada Inclusiva de São 
Paulo é a sua assessoria de imprensa, pois a importância de suas ações faz com que o 
sucesso deste referido evento seja alcançado, atingindo os seus objetivos. As estratégias 
de divulgação e os canais utilizados foram assertivos para o desenvolvimento de um bom 
relacionamento com o seu público alvo, tais como jornais, mídias sócias, site, blogs, rádios 
e redes de tv. Discussão e resultados: A responsabilidade do assessor de imprensa no 
resultados do evento é essencial, uma vez que o cunho social e inclusivo do mesmo 
possibilita a disseminação de informações sobre pessoas com necessidades especiais e o 
exercício da cidadania. O trabalho desenvolvido tem uma preocupação em dar uma 
dinâmica na informação para o interesse público, já que o evento “Virada Inclusiva” é de 
realização exclusiva do governo do estado de São Paulo. Para as ações comunicativas 
aplicadas foram utilizadas diversas plataformas, tais como e-jornal, e-revistas e mídias 
sociais, fazendo com que o evento tenha mobilização em uma agenda anual. Conseguimos 
verificar que com a mesma proposta de assessoria aplicada em outros estados e com 
recursos e investimentos do setor público ou privado, os resultados teriam uma grande 
possibilidade de serem positivos, da mesma maneira que já são no Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Virada inclusiva. Assessoria de comunicação. Inclusão social. 
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O USO DE ANALGÉSICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS NA ODONTOPEDIATRIA: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 

 

Rayanne Iara da Silva 
Thâmara Onofre de Melo  

 Victor Queiroz de Arruda  
 Kátia Virgínia Guerra Botelho 

 

Introdução: A prescrição pediátrica é mais minuciosa que a prescrição de adultos. Na 

prática clínica, a prescrição racional de medicamentos deve considerar o emprego de dose 

capaz de gerar efeito farmacológico (eficácia) com mínimos efeitos tóxicos (segurança). A 

escolha das formas farmacêuticas pediátricas baseia-se no desenvolvimento da criança. 

Informações relacionadas à posologia, contidas nas bulas fornecidas pelo fabricante são 

confiáveis; contudo, essas informações não estão disponíveis em todos os medicamentos. 

Dessa forma, a dose ideal para os pacientes pediátricos deve ser calculada 

individualmente, em função do peso, da superfície corporal ou da idade da criança. 

Desenvolvimento: As drogas analgésicas e anti-inflamatórias são indicadas em casos de dor 

e inflamação decorrentes de procedimentos cirúrgicos, como exodontias, após 

traumatismos dentários e de tecidos moles e em dores dentárias de origem pulpar. A 

toxicidade e a experiência limitada na utilização de muitos desses fármacos restringem sua 

escolha a poucos medicamentos para o tratamento de processos dolorosos em crianças. Em 

odontopediatria, o paracetamol é o analgésico de primeira escolha. O uso de AINEs em 

Odontologia fica reservado para traumas por instrumentação, cirurgias ou em quadros 

clínicos que ocorrem manifestações de dor, edema, trismo. O ibuprofeno, introduzido no 

mercado brasileiro há pouco tempo em apresentação pediátrica, apresenta eficácia 

analgésica e antitérmica e tolerabilidade equivalentes às dos outros AINEs. Embora o uso 

do ibuprofeno ofereça segurança e eficácia semelhante aos dos demais antitérmicos, seu 

uso rotineiro não é recomendado, devido ao risco de toxicidade hepática. Discussão e 

conclusão: A dosagem baseada apenas na idade da criança é falha, pois se observa grande 

variação de peso em crianças da mesma faixa etária. Assim a melhor fórmula a ser 

utilizada seria da superfície corpórea. Entretanto, estas fórmulas não são precisas, pois os 

cálculos baseados na idade ou no peso são conservadores e tendem a subestimar a dose 
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necessária. Desse modo, não devem ser utilizadas se o fabricante fornecer a dose 

pediátrica. 

Palavras-chave: Odontopediatria. Analgésicos. Anti-inflamatórios. 
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: A UTILIZAÇÃO DO LITIGIO 
ESTRATÉGICO PARA A EFICÁCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇAS 

AUTISTAS 
 

Maria Carolina Carneiro Miranda Gonçalves de Almeida 

 

Introdução: Os Direitos Humanos surgem a partir de um longo processo de evolução das 
sociedades, baseados nos direitos consuetudinários e também na moral e na ética. Eles se 
consolidam, e ganham o status de universal a partir do ano de 1948 através da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU. Ela surge em decorrência das 
massivas violações aos direitos individuais e coletivos ocorridos durante I e II Guerra 
Mundial, diante da necessidade de reconstruir a ideologia de direitos humanos e com o 
propósito de proteger o homem de qualquer tipo de violação que poderão acontecer por 
parte dos Estados. A declaração é antecedida por documentos históricos que derivam de 
movimentos emancipacionistas, sendo um deles a Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão, promulgada na França em 1979. Ela tornava todo homem livre, e elencava os seus 
direitos fundamentais, contudo, não estavam inclusos ao gozo desses direitos aqueles que 
não possuíam propriedade, os escravos, os negros livres, as mulheres e ainda, as pessoas 
com deficiência. Desenvolvimento: A situação de sujeito desamparado legalmente, pelas 
pessoas com deficiência, perdura até a efetiva promulgação da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos em 1948, e depois pelo Ato Americano das Pessoas com Deficiências de 
1990. Estes documentos são a primeira etapa para o reconhecimento dos direitos da pessoa 
com deficiência e a afirmação da sua autonomia. Assim, pessoas com deficiência são 
aquelas que possuem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas. Contudo, esses impedimentos não são barreiras para que elas sejam vistas 
perante a sociedade como portadoras de direitos e deveres, ou seja, são sujeitos de 
direitos e podem gozar plenamente dos atos da vida civil. O Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) é transtorno global do desenvolvimento infantil, caracterizado por um conjunto de 
sintomas que afeta as áreas cognição, sendo a interação social a mais afetada de todas 
elas que se manifestam antes dos três anos de idade da criança. O TEA começou a ser 
estudado nas décadas de 1960 e 1970, no Brasil ele só foi incorporado no rol das 
deficiências no ano de 2012, a partir da Lei 12764/12 (Lei de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista). Dessa forma, diante do déficit em relação ao 
desenvolvimento global da criança, se faz necessários que lhes seja dado o atendimento 
eficaz das necessidades com relação a educação e ao desenvolvimento saudável da criança 
autista, garantindo assim os direitos previstos inicialmente na Constituição Brasileira de 
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1988, e depois na Legislação ordinária específica – Lei de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (Lei 12764/12) - e o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei 13146/15). Discussão e Conclusões: Mesmo após a promulgação da vasta 
legislação a respeito do Direito à Educação Inclusiva, inclusive das crianças autistas, ele 
não possui efetividade perante o Estado, sendo este ainda, sujeito responsável pela 
restrição da inclusão na sociedade. Diante das mudanças sociais e da morosidade da lei em 
acompanhá-las, surge, no mundo jurídico métodos diversos dos ordinários para dirimir e 
litigar direitos com o intuito de obter uma posição favorável da Corte de Justiça. Assim, o 
litigio estratégico possui objetivo de levar o pleito ao judiciário, porém com a intenção de 
não somente "ganhar" o objeto da demanda, mas também fazê-lo repercutir perante a 
sociedade, com o intuito de sensibilizá-la. A prática do litígio estratégico engloba diversas 
ações para envolver a comunidade na discussão do direito, podendo ser caracterizado 
como prática ilimitada e criativa. Diante disso, é possível afirmar que o litígio estratégico 
seria o instrumento legal para melhor litigar o direito à educação, bem como a sua 
efetivação perante o judiciário, com o objetivo de buscar não só a procedência do pedido 
particular, mas também que a demanda possa sensibilizar a população a respeito do 
assunto, tornando a luta pela inclusão, educação e cidadania das pessoas com deficiência 
seja de caráter geral e não singular. 

Palavras-chave: Autismo. Direitos fundamentais. Direitos humanos. 
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OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO COM OS QUATRO PILARES DA 

FILOSOFIA 

Suzana Ferreira Paulino 
Bárbara Araújo 
Ramón Santos  
Paulo da Silva 

 

Introdução: O objetivo desta pesquisa foi pontuar a relação Filosofia x Educação, 
interrelacionando os quatro pilares da Educação aos quatro pilares da Filosofia. 
Desenvolvimento: Através de uma pesquisa bibliográfica buscamos relacionar os aspectos 
filosóficos e educacionais, discutindo sobre o conhecimento filosófico em interação com o 
homem e o mundo (CHAUÍ, 2009). Discussão e Resultados: Percebeu-se a estreita relação entre 
a Filosofia e a Educação, no reconhecimento da pluridimensionalidade humana, especialmente 
quanto à condição humana enquanto sociedade aprendente na constante busca pelo 
conhecimento e construção de valores. Destacou-se o papel da Educação nas relações homem-
mundo, e na integralidade do homem na sociedade no processo de transformação cidadã no 
desfrutar ético e moral da sua cidadania.  

 

Palavras-chave: Pilares da Educação. Pilares da Filosofia. Cidadania. 
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OS IMPACTOS DA TECNOLOGIA NA VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA QUESTÃO 

DE SAÚDE PÚBLICA  

Diego Galvão da Silva 
Hildegeneses Alexandre de Souza Freitas 

Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: As tecnologias exercem forte influência na vida dos indivíduos na 
contemporaneidade, especialmente, das crianças. Crianças têm facilidade de adaptação, 
interação e aprendizado mais rápido com a tecnologia. Esta pesquisa teve como objetivo 
descrever os impactos causados pelo uso excessivo da tecnologia pelas crianças. 
Desenvolvimento: Pesquisas científicas mostram um aumento no risco de problemas 
emocionais e neurológicos como sensação de solidão, depressão, obesidade, ansiedade, 
baixa autoestima e aumento de agressividade frente ao uso superior a quatro horas diárias 
dessas tecnologias, especialmente quando a criança tem menos idade. As mesmas 
pesquisas indicam que os efeitos nos adolescentes são desânimo, tristeza ou depressão 
semanalmente, sendo potencializado em um ambiente familiar sem interação e contato 
verbal e físico. A metodologia utilizada é de natureza bibliográfica e descritiva. A 
investigação foi baseada em teóricos da área e artigos relacionados ao tema. Discussão e 
Resultados: O uso excessivo dos aparelhos eletrônicos de forma indiscriminada trazem 
grandes riscos à saúde física, mental e social das crianças. O cérebro superexposto às 
tecnologias pode ter um déficit em seu funcionamento tanto em execução quanto em 
atenção, pode sofrer com atrasos no aprendizado, raiva expressiva, maior impulsividade, 
dificuldade de concentração e de memória, entre outros sintomas (SMALL, 2008; PAGINI, 
2010). Constatou-se que a utilização frequente de dispositivos eletrônicos impede o 
desenvolvimento de habilidades de socialização e cognitivas das crianças, pois os mesmos 
substituem gradativamente as atividades lúdicas tradicionais as quais têm a capacidade de 
favorecer o aspecto interpessoal, afetividade e disciplina, uma vez que, o contato físico 
promove a ampliação das habilidades sinestésicas. Então, quando uma criança tem 
dificuldade na concentração, também terá dificuldade para aprender. Os referidos autores 
sugerem que podemos pensar que essa seja uma das causas do aumento de casos de déficit 
de atenção e hiperatividade entre crianças. Cabe aos pais a consciência da adequação de 
tempo de uso para cada faixa etária, bem como a interação física com seus filhos para um 
desenvolvimento saudável. 

Palavras-chave: Tecnologia. Saúde. Crianças. 
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PALHAÇOTERAPIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO LÚDICO NO CUIDAR 
COM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

 
Andresa Matias dos Santos 

Jéssica Gabriele Burity da Costa 
Jessica Tayana Soares Silva 
Andrea Rosane Sousa Silva 

Karla Romana Ferreira de Souza 
 
Introdução: A palhaçoterapia é uma atividade de extensão desenvolvida geralmente por 
estudantes da área de saúde, que visam levar a arte do clown para o ambiente hospitalar. Essa 
prática teve início em 1986 em um hospital de Nova Iorque, quando o ator circense Michael 
Cristensen apresentou-se para crianças no setor. No Brasil, ela surgiu com o pioneiro dos 
Doutores da Alegria, Wellington Nogueira, em 1991, e hoje é difundida entre várias instituições 
que acolhem projetos como esse. Um exemplo é o Hospital das Clínicas de Pernambuco que 
abre as portas para voluntários do projeto de extensão universitária o PERTO – Projeto de 
encontro e riso terapêutico realizarem suas atividades através da arte do palhaço visitador. 
Desenvolvimento: O ambiente hospitalar é caracterizado por ser um local dotado de regras, 
com uma estrutura física que traz a ausência de cores, ansiedade e medo. Para as crianças 
hospitalizadas, isso se torna ainda mais difícil. O momento da internação afasta a criança da 
sua casa, seus amigos, sua escola e sua rotina, o que passa a ser vivenciado com bastante 
dificuldade por elas. Além disso, a patologia enfrentada traz à tona uma série de 
procedimentos, muitas vezes dolorosos que fará parte do seu dia a dia por um determinado 
tempo. O somatório disso tudo afeta a assistência à criança hospitalizada, retardando o 
tratamento, além de prejudicar seu desenvolvimento. Nesse sentido, a palhaçoterapia, através 
do lúdico, busca minimizar os efeitos negativos da hospitalização no setor pediátrico, uma vez 
que o processo de recuperação vai além de terapias medicamentosas, mas necessita também 
de intervenções diferenciadas que transponham a barreira da doença. O brincar no ambiente 
hospitalar é fundamental para que a criança possa utilizar recursos imaginários e lúdicos no 
processo de recuperação. A interação com os palhaços visitadores proporciona a quebra da 
rotina hospitalar e insere a criança no meio lúdico, buscando a melhora não só no quadro 
clínico, mas, também, proporcionando bem estar físico e psicológico. Através da arte do clown 
implantada pelos voluntários, que visitam o setor pediátrico semanalmente, cria-se a interação 
não só entre o palhaço visitador e o paciente, mas entre toda a equipe multiprofissional de 
saúde e os acompanhantes. Esse vínculo criado entre todos os envolvidos é de grande 
importância no processo de recuperação, uma vez que todos compartilham do brincar e da 
ludicidade e são co-responsáveis por minimizar o sofrimento e desconforto da criança, 
alcançando assim resultados positivos no quadro saúde-doença. Discussão e Conclusão: Busca-
se com o presente trabalho difundir os conhecimentos da palhaçoterapia no cuidar com 
crianças hospitalizadas, mostrando seus métodos de atuação através do lúdico. Acreditar nessa 
ideia de fazer uma criança sorrir com uma simples brincadeira, em ambiente hospitalar é 
quebrar alguns paradigmas impostos, tendo em vista que todos estão fazendo um bom trabalho 
e bem executado. Assim,alcançamos pontos positivos, como a melhora no quadro de saúde e 
bem estar do paciente e construímos uma melhor relação entre a equipe de saúde, paciente e 
acompanhante, transformando o ambiente hospitalar e proporcionando um cuidar 
diferenciado.    

Palavras-chave: Palhaçatorapia. Lúdico. Enfermagem na atenção à criança hospitalizada. 
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POLUIÇÃO: OS PRINCIPAIS MICRORGANISMOS PATOGÊNICOS ENCONTRADOS NAS ÁGUAS 
DO RIO CAPIBARIBE 

 

Igor Magalhães de Mendonça 
Maria Regina Bezerra da Silva 
Renata Inglez de Souza Tejo 

Renata Monteiro da Silva 
Tayssa Camara da silva 

Rita Patrícia Almeida de Oliveira 
 
 

Resumo: A parasitose é uma das doenças de maior incidência na população infantil. Esta 
doença é causada por um hospedeiro (este podendo ser bactérias, vírus, protozoários ou 
vermes), que se instala no organismo e se alimenta de sangue ou conteúdos intestinais. 
Esses patógenos são capazes de transmitir várias doenças e provocar diversos danos à 
saúde humana; se não tratadas de maneira correta, podem levar até mesmo à morte. Tais 
patologias estão ligadas diretamente a falta de higiene, escassez de saneamento básico e 
educação. Apesar de serem mais comumente encontradas em áreas rurais, as parasitoses 
são também frequentes em áreas urbanas e é necessário ter bastante precaução. Diante do 
que foi exposto e da alta incidência de doenças parasitárias nas comunidades às margens 
do Rio Capibaribe, o presente trabalho busca  analisar a prevalência de patógenos 
encontrados no Rio Capibaribe, sob efeito da poluição, também tem como objetivo a 
sensibilização através de políticas de preservação e dos cuidados com o rio, como: coleta 
de lixo adequada, estações de tratamento de água, saneamento básico, além da 
orientação quanto ao possível contágio de doenças da população com a água contaminada. 
Espera-se encontrar nas amostras coletadas microrganismos patogênicos, tais como: 
Giardia spp, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp. A análise microbiológica será 
realizada no laboratório de análise de água “Qualiagua”, localizado no bairro da várzea. Os 
dados das amostras serão analisados, tabulados e graficados utilizando o software 
Microsoft Excel. Esta pesquisa é um estudo em desenvolvimento. 

Palavras-chave: Parasitoses. Patologias. Poluição. Rio Capibaribe. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  ISSN 2595-0673 
 

 
V SEMANA DE PESQUISA E EXTENSÃO (SEMPEX) E IV ENCONTRO DE PÓS-

GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO NORDESTE (ENPOGRADI) 

 

119 

 

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA NO STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 

Adriano Souza 
Breno Beltrão de Souza 
Maelbe da Silva Barros 

Paulo Roberto Silva Filho 
Rita Patrícia Almeida de Oliveira  

 
Resumo: O Staphylococcus aureus é uma bactéria de vida livre pertencente à flora normal, 
ou seja, reside permanentemente no corpo humano. Em algumas ocasiões, no entanto, tais 
microrganismos podem se aproveitar de brechas no organismo, como lesões e baixa 
imunidade, para adentrarem no corpo e, aí sim, causarem males diversos à saúde. De 
todas as potenciais infecções, as de pele são as mais frequentes, bastando, por exemplo, 
uma simples picada de inseto para o seu desencadeamento. Desenvolvimento: Este estudo 
investigará as doenças mais comuns que se manifestam através de terçol (ou hordéolo), 
furúnculos, síndrome da pele escamada, impetigo e celulite. No entanto, a bactéria pode 
se alastrar pela corrente sanguínea, causando problemas cardiovasculares, infecção 
generalizada e choque séptico. Nessa última categoria, chama a atenção a infecção por 
MRSA (Staphylococcus aureus resistente a Meticilina) - uma causa comum de infecções 
severas em instalações hospitalares e na comunidade – com índice de mortalidade 64% 
maior do que em pacientes com a bactéria não-resistente. Metodologias: Esta pesquisa é 
uma revisão de literatura primordialmente baseada em coleta de informações 
bibliográficas (material impresso e online), de livros e artigos em plataformas acadêmicas, 
com destaque maior a artigos específicos (em inglês e português) sobre a resistência do 
patógeno ao uso de certos tipos de antibióticos. Resultados Esperados: Esperamos 
identificar não só as principais infecções causadas por essas bactérias, mas também os 
medicamentos mais eficazes para o combate destas infecções. Está pesquisa está sendo 
realizada a partir de aprofundamentos teóricos desenvolvidos na disciplina de Práticas 
Integradoras. Portanto, ainda é uma pesquisa em desenvolvimento. 
 
Palavras-chave: Microbiologia. Bacteriologia. Staphylococcus aureus. Resistência 
antimicrobiana.      
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SAÚDE E COMUNICAÇÃO: UMA ABORDAGEM PROPAGANDÍSTICA 

Maria Eduarda Araújo 
                                                 Ericka Patrícia da Silva                           

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A comunicação e a Saúde estão fortemente inter-relacionadas e configuram-se 
em áreas que podem ser abordadas interdisciplinarmente. O presente artigo tem como 
objetivo analisar, interdisciplinarmente, o papel social da comunicação para a informação 
e conscientização da sociedade em relação à saúde. Desenvolvimento: A publicidade e a 
propaganda são consideradas comunicação de massa com forte poder de influência nos 
grupos sociais e se valem de estratégias linguístico-discursivas como intertextos e 
interdiscursos para construir textos que promovam conhecimentos e disseminem ideias à 
sociedade. Segundo Carvalho (2013), a linguagem publicitária é sedutora e visa a fazer um 
grande número de indivíduos sentir necessidade de algo e levá-lo à compra de um produto 
ou à adesão a uma ideia. Com base em Bessa (2006) e Carvalho (2013), esta pesquisa 
analisou textos publicitários e propagandísticos com temáticas referentes à saúde, 
especificamente as relacionadas ao cigarro, analisando as estratégias utilizadas para 
chamar a atenção do público-alvo, em termos de linguagem e imagens. Discussão e 
Resultados: Os resultados apontam para a utilização de uma linguagem informal e menos 
técnica, porém direta e objetiva, reforçada por imagens impactantes, de forte apelo 
emocional, com vistas a modificar hábitos e atingir todas as classes sociais, 
principalmente, o público leigo. 

Palavras-chave: Comunicação. Saúde. Interdisciplinaridade. 
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SWU FESTIVAL: A [IN]SUSTENTABILIDADE DE UMA IMAGEM 

Dayane Araújo 
Gabriela Oliveira 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: A Sustentabilidade tornou-se tema de debates em todo o mundo desde 1950, 
quando começaram a surgir as primeiras preocupações com os efeitos dos impactos 
ambientais decorrentes da ação humana na natureza. Desde então, a importância de uma 
conduta consciente tem sido destacada em todos os âmbitos sociais. Atrelar essa 
sustentabilidade a atividades que movem a economia de uma sociedade não é uma tarefa 
fácil, porém esse movimento tem sido objetivo de diversos setores da área de 
entretenimento. O artigo em questão teve por objetivo apresentar um estudo de caso 
sobre o SWU Music & Arts Festival (Sigla de Starts With You ou Começa Com Você), festival 
de música que tinha como objetivo mobilizar pessoas para um movimento de 
conscientização ambiental através de uma atividade de lazer, relacionando-o à Assessoria 
de Comunicação. Desenvolvimento: Denominado “Começa Com Você”, o festival tinha a 
intenção de transmitir a ideia de que através de pequenas ações e simples atitudes 
praticadas por cada pessoa no seu dia a dia, é possível produzir grandes mudanças que 
contribuem para a construção de um mundo melhor. Realizado em duas edições: a 
primeira em 2010, na cidade de Itu e a segunda em 2011, na cidade de Paulínia, ambas no 
estado de São Paulo, o evento pretendia desde a sua idealização ser sustentável ou um 
“festival verde”, como os produtores divulgavam, mostrando por meio de suas atividades 
que a sustentabilidade era parte integrante e essencial de sua estrutura. Contudo, apesar 
da relevância da proposta do evento, o mesmo teve apenas duas edições. Discussão e 
resultados: O presente artigo fez um estudo acerca do histórico do festival SWU, sua 
trajetória desde o planejamento, as ações implantadas e os problemas enfrentados, afim 
de analisar e entender o motivo do encerramento precoce de suas atividades. Foi realizada 
uma análise do trabalho comunicacional da produção do festival, interna e externamente, 
sua relação com o público e a construção, desenvolvimento e declínio de sua imagem. Em 
meio a uma preocupação latente sobre a implantação da sustentabilidade e de uma 
conduta consciente em todos os aspectos sociais, buscou-se entender os motivos pelos 
quais um festival que tinha capacidade de ser concorrente direto dos maiores festivais de 
música do país, como o Rock In Rio e o Lollapalooza, não ter se consolidado. A partir dos 
resultados encontrados, concluiu-se que o ponto-chave para o insucesso do evento não foi 
a desvalorização por parte do público, que surgiu como hipótese inicial, mas sim um 
amadorismo em  relação à gestão geral do evento, aliado à um trabalho comunicacional 
falho,  que pressupõe a falta de uma assessoria de comunicação eficiente.   

Palavras-chave: SWU. Sustentabilidade. Evento sustentável. 
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THE BLACK MIRROR: NOVAS TECNOLOGIAS COMO O ESPELHO NEGRO DA SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 

 
Maristela dos Santos Moraes 

Marral de Oliveira Gomes 
Wilza Karla 

Suzana Ferreira Paulino 
 
Introdução: Com o advento da tecnologia surgiram novas formas de empreendimento com 
foco no entretenimento, a exemplo dos canais de Tv privados e a Netflix. Atualmente, as 
séries televisivas atingiram o patamar de programação preferida dos indivíduos e excelente 
opção de diversão sem sair de casa. Contudo, os conteúdos diversos protagonizam cenários 
férteis para discussões sociais. Esta pesquisa teve por objetivo analisar a série The Black 

Mirror, relacionando-a aos valores éticos e morais da sociedade atual. Desenvolvimento: 
Black Mirror é uma séria britânica criada por Charlie Brooker para problematizar o lado 
obscuro e satírico da sociedade moderna, especificamente das consequências das novas 
tecnologias. Ela se desenvolve no campo das relações humanas, tendo a tecnologia como 
elemento comum a todos os episódios e a imbricação social. Os temas oscilam entre o 
tempo presente e a perspectiva de futuro, relacioando à dependência da aprovação alheia 
em redes sociais, os crimes de ódio online, relacionamentos amorosos e amizades virtuais, 
vigilância virtual constante, entre outros. Trata-se de uma pesquisa interdisciplinar. 
Inicialmente, assistimos a 5 episódios e selecionamos 1 para a análise. Portanto, 
analisamos um episódio da série, seu conteúdo e sua ideologia, relacionando-o à Filosofia, 
Cidadania e Sociologia com base em Santaella (2009) e Bourdieu (2009). Discussão e 
conclusões: Observou-se que a série discute o uso indiscriminado e irresponsável das novas 
tecnologias e as consequências ético-morais para os indivíduos em suas relações sociais, ou 
seja, na relação homem-mundo. A tecnologia é comparada a uma droga e os seus efeitos 
colaterais de encontrar o espelho negro, ou seja, a tela preta em cada parede, em cada 
mesa ou nas palmas das mãos com a tela da tv, do monitor do computador ou de um 
smartphone. 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Sociedade. Séries.  
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TRACOMA: AÇÕES REALIZADAS EM DUAS INSTITUIÇÕES DA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RECIFE 

 
Elisangela Pereira de Lima Albuquerque 

Germana Lucia Barros R dos Santos 
Maria Roseni Paulino da Paz Silva 

Patrícia Maria de Brito França 
 

Introdução: O tracoma é uma doença inflamatória ocular causada pela bactéria Chlamydia 
trachomatis. É a mais importante causa de cegueira evitável no mundo. A transmissão da 
doença ocorre de forma direta, de olho para olho, ou de forma indireta, através de objetos 
contaminados. Os insetos podem atuar como vetores mecânicos, em especial a mosca 
doméstica e/ou a lambe-olhos. Todos os indivíduos são suscetíveis à doença, sendo que 
crianças são mais susceptíveis. O Governo de Pernambuco instituiu através do Decreto nº 
39.497, de 11 de junho de 2013, o Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas – 
SANAR. Trata-se de um programa integrado que é coordenado pela Secretaria Executiva de 
Vigilância em Saúde com o compromisso de reduzir a carga das doenças incluídas no 
programa, estando o Tracoma entre elas, e otimizar os recursos disponíveis para o 
desenvolvimento de intervenções adequadas e custos efetivas. Para o tracoma as ações são 
abordadas de forma transversal priorizando a integração com a gestão municipal do SUS, 
buscando concentrar esforços na atenção primária e na oferta de tratamento integral e 
oportuno. O objetivo para desenvolver o seguinte projeto consistiu em identificar os casos 
de Tracoma em duas instituições no estado de Pernambuco, despertando a atenção da 
população para as possíveis causas da doença. Desenvolvimento: A Secretaria Executiva 
de Vigilância em Saúde SEVS/SES-PE, por meio do Programa SANAR, em parceria com a 
Igreja Batista Nova Aliança do município de Itamaracá-PE e com organização não 
governamental PROJETO CEFAS, localizada no município de Jaboatão dos Guararapes-PE, 
realizaram uma ação de prevenção e controle do tracoma, nestas instituições. A ação foi 
realizada por uma equipe composta de examinadores habilitados no diagnóstico do 
tracoma (SEVS/SES/PE) e assessores técnicos do Programa SANAR. Na Igreja Batista Nova 
Aliança foram examinadas 164 pessoas, registrados 03 casos positivos para o tracoma, 
obtendo uma taxa de detecção de 1,8%. Dentre as pessoas examinadas 73% eram do sexo 
feminino e 63% encontravam-se na faixa etária de 18 a 59 anos. Dentre os positivos 
diagnosticados todos eram do sexo feminino sendo 1 criança menor de 10 anos e 1 criança 
menor de 15 anos. Os 03 casos positivos diagnosticados foram tratados e assim como 14 
conviventes. No PROJETO CEFAS foram examinadas 136 pessoas, registrados 03 casos 
positivos para o tracoma, obtendo uma taxa de detecção de 2,2%. Dentre as pessoas 
examinadas 68% eram do sexo feminino e 55% encontravam-se na faixa etária de 18 a 59 
anos. Dentre os positivos diagnosticados todos eram do sexo masculino sendo 2 crianças de 
10 anos e 1 idoso (60 anos). Os 03 casos positivos diagnosticados foram tratados assim 
como 4 conviventes. Discussão e conclusões: O tracoma é um agravo negligenciado e de 
impacto na saúde pública. O Brasil é considerado país endêmico para o tracoma segundo a 
OMS. O último inquérito nacional em realizado em 79 municípios de Pernambuco, no ano 
de 2006, revelou uma prevalência estadual de 3,3%, com predominância da forma clínica 
de tracoma inflamatório folicular (TF). Foram observadas variações de prevalência nos 
municípios entre zero e 17,7%. Dentre as estratégias para o enfrentamento do tracoma no  
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estado de Pernambuco estão a manutenção da vigilância de rotina em áreas de extrema 
pobreza, inserção do tracoma na Campanha Nacional de Geohelmintíases, Hanseníase e 
Tracoma e ampliação o número de profissionais capacitados para o diagnóstico e 
tratamento. As ações realizadas nestas instituições obtiveram grande adesão e apoio e são 
consideradas importantes como reforço nas atividades de combate à doença.  
 
Palavras-chave: Tracoma. Vigilância epidemiológica. Prevenção da cegueira. 
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TRAUMATISMO DENTÁRIO: AVULSÃO UMA AVALIAÇÃO DE CONDUTA ENTRE A DENTIÇÃO 
DECÍDUA E A DENTIÇÃO PERMANENTE 

 

                                                                                                Ana Cristina P. de Miranda                           
Cristiane Wanessa Cavalcante Lima                           

Arlene Alcantara de Melo                           
Sergio Adrião Gomes da Silva 

 
 

Introdução: As lesões dentárias, decorrentes de traumas dentários, são comumente 
associados à infância e tem se mostrado um problema de difícil prevenção, em função da 
etiologia e da faixa etária em que ocorrem. Aliado a isso, essa injúria pode ocasionar 
perdas dentais irreparáveis em alguns casos. Podendo ocorrer tanto no momento do 
acidente como no decorrer do tratamento ou até mesmo anos após o trauma. 
Desenvolvimento: O traumatismo dento alveolar é considerado pela OMS um problema de 
saúde pública, atingindo parcelas cada vez maiores na população e causando danos 
funcionais, estéticos, psicológicos e sociais. Na população em geral os traumas de um 
modo geral possui uma incidência de 4 a 30% e pode estar associado a fraturas ósseas e 
injúrias aos tecidos moles. A maioria desses traumatismos dento alveolar ocorrem em 
crianças com idade pré-escolar e escolar, geralmente como resultado de quedas da própria 
altura, acidentes esportivos e acidentes automobilísticos. Saber como, onde e quando 
ocorrem é essencial para se chegar a um diagnóstico preciso e a realização de uma 
conduta clínica adequada e eficiente. Quando um traumatismo dentário com avulsão, 
processo pelo qual o dente é deslocado totalmente para fora do alvéolo afetam os dentes 
decíduos esses não devem ser reimplantados, devido ao grande potencial de danos que 
podem causar ao germe do dente sucessor permanente. Quanto à avulsão em dentes 
permanentes o elemento dental deve ser armazenado no leite gelado, soro fisiológico ou 
até mesmo na própria saliva do paciente, conservando assim os ligamentos periodontais e 
reimplantados no prazo máximo de 60 minutos, tendo assim um prognóstico favorável. 
Discussão e Conclusão: Um traumatismo dento alveolar deve ser considerado uma 
urgência e acontecem em uma prevalência relativamente alta e afetam principalmente 
crianças e adolescentes. A maioria dos estudos revelam que os dentes anteriores são os 
mais envolvidos especialmente os incisivos centrais superiores,  afetando assim a harmonia 
do sorriso e a auto estima desses pacientes. Todavia crianças do sexo masculino sofrem 
mais traumatismos dentários quando comparados com as meninas, sendo a queda da 
própria altura a principal causa desses traumas. Traumatismo dento alveolar com avulsão 
são considerados uma situação de urgência e requer um atendimento  especializado e 
preciso, não somente pelo problema físicos imediatos e tardios que o trauma pode 
ocasionar, mais também pelo envolvimento emocional  que pode afetar na vida da criança 
ou adolescente e de seus familiares. 
 

Palavras-chaves: Traumatismo dentário. Avulsão dentária. Odontopediatria. 
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TUBERCULOSE LATENTE: UMA ANÁLISE DOS TESTES PARA UM DIAGNÓSTICO EFICAZ 
 

                                                                                            Athos Samuel de Lucena Silva 
 Danielle Cavalcanti de Aguiar 

Thaiza Priscila Carvalho da Silva 
Edlene Lima Ribeiro 

 
INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infeciosa causada pela Mycobacterium 
tuberculosis, que mais frequentemente afeta os pulmões, podendo também acometer 
outros órgãos como intestino, rins, epidídimo, ossos dentre outros. Segundo a organização 
mundial de saúde (WHO) a tuberculose é uma das dez causas de morte em todo o mundo, e 
em 2015, 10,4 milhões de pessoas tiveram a doença e 1,8 milhões morreram dentre estas, 
0,4 milhões eram portadores de HIV. A tuberculose pode ser confirmada através do 
diagnóstico bacteriológico, por baciloscopia ou cultura positiva, e com diagnóstico baseado 
em dados clínico-epidemiológicos e em resultado de exames complementares como: 
radiografia do tórax e o teste intradérmico com o derivado proteico purificado (PPD) ou 
Teste Tuberculínico (TT). Novos testes estão em desenvolvimento, esses testes podem 
detectar se o individuo já foi sensibilizado pelo micobactéria através de uma resposta 
celular, e que presuntivamente poderá desenvolver a TB infecção, esse teste facilita o 
diagnóstico da TB latente, uma vez que não há interação com outras modalidades de 
Mycobacterium diferente do PPD, sua sensibilidade é maior tornando o teste mais 
específico. DESENVOLVIMENTO: No Brasil estima-se que 50 milhões de pessoas estejam 
infectadas pelo bacilo da TB. Desses, 5% de todos os indivíduos infectados por M. 
tuberculosis desenvolverão TB ativa nos dois primeiros anos após a infecção. Os outros 95% 
dos indivíduos expostos terão desenvolvimento da doença através de uma resposta imune 
celular efetiva e continuarão nessa situação, denominada TB latente pelo resto da vida, 
porém, se houver alguma condição em que ocorra uma depressão imunológica, existe a 
possibilidade de desenvolver a doença. Infecção latente por M. tuberculosis é descrita 
como o período entre a penetração do bacilo no organismo e o aparecimento da TB ativa, 
tendo a possibilidade de adoção de medidas medicamentosas, denominadas atualmente de 
tratamento da TB latente, em substituição ao termo quimioprofilaxia. A American Thoracic 
Society define como portador de TB latente aquele indivíduo que apresenta um resultado 
de teste tuberculínico (TT) positivo, análise bacteriológica negativa (se realizada) e 
nenhuma evidência clínica ou radiográfica de TB ativa. Os indivíduos com TB latente são 
considerados não infecciosos, não tem sintomas, não se sentem doente e não transmitem a 
micobactéria. Os indivíduos que tem risco elevado para infecção por M. tuberculosis 
devem ser rastreados para TB latente, como aqueles recentemente infectados, ou aqueles 
que, estando infectados, tem maior risco de desenvolver a doença pela coexistência de 
comorbidades ou por fazerem o uso de medicação que interfira no seu estado imunitário. O 
rastreio da TB latente deve passar pela exclusão de TB ativa (inquérito de sintomas e 
radiografia pulmonar) e avaliação da resposta imunológica ao M. tuberculosis através dos 
testes atualmente disponíveis, como o teste tuberculínico (TT) e o teste IGRA Interferon-
gamma Release Assay), ambos identificam uma resposta imune adaptativa contra os 
antígenos micobacterianos. O TT é utilizado em adultos e crianças, para o diagnóstico de 
infecção por TB latente. Consiste na inoculação intradérmica de um derivado proteico do 
M. tuberculosis para medir a resposta imune celular a estes antígenos. O TT é usado 
mundialmente há anos e suas características e limitações são bem conhecidas. Tem a  
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vantagem de ser fácil de executar, baixo custo e não exigir qualquer infraestrutura 
laboratorial. Tem a desvantagem de depender da pessoa que executa a técnica e da 
possibilidade de ocorrência de falsos positivos associada a vacinação com o bacilo Calmette 
Guerin (BCG). No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada por via intradérmica 
no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo, na dose de 0,1ml, que contém 2 
unidades de tuberculina (UT) e guarda equivalência biológica com 5UT de PPD-S, utilizada 
em outros países. Recentemente, testes como o IGRA que são específicos de sensibilização 
que dependem da liberação in vitro de interferon-gamma (IFN-γ) em resposta a antígenos 
de M. tuberculosis de maior especificidade têm sido desenvolvidos. Esses testes são 
baseados na estimulação da resposta celular usando peptídeos ausentes no BCG e em 
outras micobactérias não tuberculosas, detectam a produção de IFN-γ e utilizam amostras 
de sangue periférico. Há dois desses ensaios disponíveis comercialmente: QuantiFERONR- 
TB Gold (QFT-G) e T-SPOT TB. O QFT-G é um teste que pesquisa a presença do complexo 
do M. tuberculosis através da detecção da liberação de IFN-γ em sangue total heparinizado 
de pessoas com suspeita de ILTB ou de TB ativa. O T-SPOT TB mede o número de células 
produtoras e secretoras de IFN-γ. Ambos os ensaios têm uma elevada especificidade no 
diagnóstico de TB latente. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A tuberculose apresenta uma 
versatilidade em suas formas de infecção, é importante que seja elaborada uma estratégia 
de monitoramento dos indivíduos que apresentam o bacilo em sua forma latente, evitando 
uma possível infecção ativa pela tuberculose, e também uma vacina que seja mais efetiva, 
uma vez que já foi comprovado que a BCG não possui tanta eficácia no combate a M. 
tuberculosis. O teste do PPD tem sensibilidade diminuída em populações de pacientes 
imunocomprometidos, pessoas recentemente infectadas e crianças muito jovens. A 
especificidade é baixa pois o PPD contém diversos antígenos amplamente compartilhados 
entre diferentes espécies de micobactérias, como as micobactérias do ambiente, M. 
tuberculosis, M. bovis e M. bovis (BCG). Vários estudos têm demonstrado que o PPD não 
distingue, com segurança, pessoas vacinadas com BCG daquelas expostas a micobactérias 
do ambiente ou infectadas com M. tuberculosis. O fato de o PPD ainda continuar em uso, 
não obstante essas limitações, revela a necessidade urgente de viabilizar testes mais 
específicos para o diagnóstico da TB. Embora o IGRA apresente o nível alto de 
especificidade no diagnostico da TB latente esses testes ainda não estão adequadamente 
validados em locais com elevada prevalência de TB, portanto, não são recomendados para 
o uso na rotina diagnóstica de TBL no Brasil. 
 
Palavras-chave: Tuberculose latente. Teste tuberculínico. IGRA Test. 
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VIOLÊNCIA ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS E OS SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA  

 

Maurício Francisco da Conceição 
Carlos Vinícius Martins da Silva 

Suzana Ferreira Paulino 

Introdução: Os temas relacionados ao futebol são bastante discutidos no Brasil que sempre 
foi considerado “o país do Futebol”. Contudo, a violência tem se instalado nesse espaço 
cultural e, frequentemente, pode-se ver nos noticiários confrontos entre torcidas e 
policiais, entre torcidas rivais e até mesmo entre organizações distintas dentro de uma 
mesma torcida. O objetivo desta pesquisa é, através de uma pesquisa bibliográfica, 
compreender o processo de disseminação da violência no esporte, especificamente nos 
eventos futebolísticos através das torcidas organizadas. Desenvolvimento: As primeiras 
manifestações de torcidas organizadas no Brasil ocorreram na década de 1940 em São 
Paulo com torcedores da elite paulistana que se encontravam em clubes ou festas e se 
organizavam para ir ao estádio, se reunindo em determinada localização nas 
arquibancadas. Na década de 1960 o cenário muda e as torcidas não têm mais relação com 
o clube e seus diretores. A Gaviões da fiel torcida do sport club Corinthians paulista, 
fundada em 1 de julho de 1969, foi a primeira torcida organizada independente de um 
clube de futebol no Brasil. Com o passar do tempo, as torcidas passaram a se envolver em 
confrontos armados entre massas de torcedores, ao redor dos estádios, levando pânico, 
destruição e violência à população local. Discussão e Resultados: A violência se instalou 
no futebol a partir da criação das torcidas organizadas. O combate à violência cometida 
por essas torcidas é difícil devido à informalidade das mesmas e à independência delas dos 
clubes para que torcem. Como prevenção, a polícia estadual escolta grupos de diferentes 
torcidas até o estádio e coloca policiamento estrategicamente situado nos arredores dos 
estádios. Também há medidas punitivas ao clube como jogos de portões fechados ao 
grande público, proibição da entrada de qualquer torcedor caracterizado com acessórios 
das torcidas organizadas e até prisões de alguns membros.  

Palavras-chave: Futebol. Torcidas organizadas. Violência.  
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VIRTÓPSIA: A IMPORTÂNCIA DO TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA PARA A EFICÁCIA E 
AGILIZAÇÃO DIAGNÓSTICA NA CAUSA MORTE DE VÍTIMAS HUMANAS 

 

                                                                                                       Renata de Lira Donato                                                                             

A Virtópsia tem como objetivo principal agilizar o processo de imagem para melhor 
acurácia criminalística, apresentando qualidade de obtenção de laudos mais precisos, com 
a utilização dos raios X e campos magnéticos com a ressonância nuclear magnética (RNM). 
A aplicação dos Raios X na solução de problemas que se enquadram no âmbito da lei e dos 
tribunais, surgiu após um ano da sua descoberta. Nessa revisão de literatura será 
apresentada a Virtópsia, o desenvolvimento técnico, a utilidade e alguns fatores que com o 
advento da tecnologia vem possibilitando a identificação de corpos com a reconstrução 3D, 
garantindo o aperfeiçoamento do trabalho com a parceria do Tecnólogo de Radiologia e o 
Médico Legista. Atualmente, essa área de atuação para o setor do IML (Instituto de 
Medicina Legal), que nos últimos anos com os avanços da medicina e o uso das técnicas de 
imagens como a Tomografia Computadorizada (CT) e a Ressonância Magnética Nuclear, 
tornam-se essenciais e têm sido utilizadas nos procedimentos de necropsias com maior 
freqüência. A Virtópsia é uma técnica desenvolvida na Suíça pela equipe do Instituto de 
Radiologia Forense, um projeto multidisciplinar envolvendo ciência forense, imagem 
diagnóstica, informática, tecnologia de automação e biomecânica. Em corpos 
esqueletizados, não fornecerem uma imagem real do interior do corpo completo, 
porém,permitem reconstituir a região anatômica e obter informações sobre vários aspectos 
como: densidades, calibrações, possíveis trajetórias e condições fotográficas, que são 
armazenadas em um protocolo padrão, chamado DICOM (Digital Imaging Communications in 
Medicine), com as imagens armazenadas não haverá mais a necessidade de exumação de 
corpos. A Virtópsia nos dias atuais identifica a causa morte em 80% dos casos se comparada 
com a Autopsia, e conta coma ajuda do Virtobot, que foi desenvolvido na Suíça pelo 
Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna, nada mais é que um robô com 
sistema de scanner CT multi-slice com equipamento para angiografia, fotogrametria digital 
e sistema de exploração de superfície óptica 3D, um sistema de rastreamento 3D e uma 
agulha para biópsia, não havendo a necessidade da utilização do bisturi. 
 
Palavras - chave: Radiologia. Forense. Virtópsia. 
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UMA ANÁLISE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) A PARTIR DA PERCEPÇÃO DE 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

Danilo Martins Roque Pereira 
Andrea Rosane Sousa Silva 

Karla Romana Ferreira de Souza 
Estela Maria Leite Meirelles Monteiro 

 
Introdução: Em 1988, por ocasião da promulgação da Constituição da República Federativa 
do Brasil, foi instituído no Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS), que passou a oferecer a 
todo cidadão brasileiro acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. 
Considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS 
beneficia cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de 
atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos de alta 
complexidade, como transplantes de órgãos. O objetivo deste trabalho é realizar uma 
análise do SUS a partir da percepção de estudantes de enfermagem matriculados/as nos 
primeiros períodos de formação. Desenvolvimento: Foram entrevistados discentes da 
graduação em enfermagem da Faculdade Integrada de Pernambuco (FACIPE), dos primeiros 
períodos de formação, a partir de dois questionamentos: “Você conhece o SUS? O que você 

entende por SUS?”. Além disso, abrimos espaço para que estes pudessem descrever se já 
fizeram uso de algum serviço e como foi a experiência. Foram 5 entrevistadores (alunos/as 
matriculados/as na disciplina de Saúde Coletiva aplicada à Enfermagem) e um total de 10 
estudantes entrevistados, sendo cada discente pesquisador responsável por duas pessoas. 
Discussão e Conclusão: Fazendo uma análise das respostas, um total de 100% dos 
estudantes afirmou conhecer o SUS. Na segunda resposta, observamos problemáticas como: 
falta de efetividade, mau atendimento, falta de capacitação dos profissionais, precária 
qualidade nos serviços oferecidos e falta de recursos (materiais e/ou humanos). E ao 
perguntar, aleatoriamente, quais foram as experiências vivenciadas por estes nos serviços 
públicos de saúde, os/as estudantes informaram que não tiveram boas experiências e os 
atendimentos se deram em postos de saúde e nas urgências e emergências como, por 
exemplo, nas Unidades de Pronto-atendimento (UPAs). Existem diversas políticas públicas 
que objetivam sanar as diferentes problemáticas identificadas no discurso dos/as 
estudantes entrevistados/as, porém, percebe-se que o SUS ainda é visto por oferecer 
apenas serviços assistenciais em unidades hospitalares e postos de saúde, desconhecendo 
as ações de promoção, prevenção, vigilância em saúde, procedimentos de alta 
complexidade, entre outros, caracterizando uma visão fortemente assistencialista. O 
sistema faz parte do dia a dia de todos/as os/as brasileiros/as e não é reconhecido no que 
se diz respeito à abrangência de suas ações e, frequentemente, é relacionado à aspectos 
negativos, como grandes filas e superlotação, deixando a ideia de que o serviço público 
não funciona e desmerecendo os programas de excelência oferecidos pelo SUS, como o 
Programa Nacional de Imunização (PNI). Portanto, fica clara a importância da incorporação 
de conteúdos relacionados ao SUS na formação de futuros profissionais de enfermagem  
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para que estes/as possam conhecer/reconhecer o sistema, bem como a sua inserção em 
vivências curriculares na atenção básica de forma gradual, desde os primeiros períodos do 
curso. Tal fato reitera a importância dessa aproximação durante a formação dos 
profissionais de modo a contribuírem com a consolidação de um SUS, no Brasil, gratuito e 
de qualidade. 

Palavras-chave: SUS. Saúde coletiva. Enfermagem. 
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VIOLÊNCIA ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS E OS SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA  

Maurício Francisco da Conceição 
Carlos Vinícius Martins da Silva 

Suzana Ferreira Paulino 

 

Introdução: Os temas relacionados ao futebol são bastante discutidos no Brasil que sempre 
foi considerado “o país do Futebol”. Contudo, a violência tem se instalado nesse espaço 
cultural e, frequentemente, pode-se ver nos noticiários confrontos entre torcidas e 
policiais, entre torcidas rivais e até mesmo entre organizações distintas dentro de uma 
mesma torcida. O objetivo desta pesquisa é, através de uma pesquisa bibliográfica, 
compreender o processo de disseminação da violência no esporte, especificamente nos 
eventos futebolísticos através das torcidas organizadas. Desenvolvimento: As primeiras 
manifestações de torcidas organizadas no Brasil ocorreram na década de 1940 em São 
Paulo com torcedores da elite paulistana que se encontravam em clubes ou festas e se 
organizavam para ir ao estádio, se reunindo em determinada localização nas 
arquibancadas. Na década de 1960 o cenário muda e as torcidas não têm mais relação com 
o clube e seus diretores. A Gaviões da fiel torcida do Sport Club Corinthians Paulista, 
fundada em 1 de julho de 1969, foi a primeira torcida organizada independente de um 
clube de futebol no Brasil. Com o passar do tempo, as torcidas passaram a se envolver em 
confrontos armados entre massas de torcedores, ao redor dos estádios, levando pânico, 
destruição e violência à população local. Discussão e Resultados: A violência se instalou 
no futebol a partir da criação das torcidas organizadas. O combate à violência cometida 
por essas torcidas é difícil devido à informalidade das mesmas e à independência delas dos 
clubes para que torcem. Como prevenção, a polícia estadual escolta grupos de diferentes 
torcidas até o estádio e coloca policiamento estrategicamente situado nos arredores dos 
estádios. Também há medidas punitivas ao clube como jogos de portões fechados ao 
grande público, proibição da entrada de qualquer torcedor caracterizado com acessórios 
das torcidas organizadas e até prisões de alguns membros.  

Palavras-chave: Futebol. Torcidas organizadas. Violência.  


