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PROMOÇÃO DE SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Cícera Antonia Pinto de Abreu Damasceno; Tamara Sales Braga; Kelton Alcantara de 

Azevedo; Francisca Alanny Araújo Roha
 

 

Introdução: A adolescência é uma etapa da vida permeada por desafios sociais, 

psicológicos, educacionais, familiares, entre outros. A curiosidade sobre a sexualidade 

se dá justamente nessa época, tornando-os vulneráveis devido à carência de 

informações. Nesta perspectiva são necessárias ações de educação em saúde para 

obterem o conhecimento dos riscos das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

pois são causas constantes de adoecimento entre eles. Essas doenças podem apresentar 

quadros clínicos graves e riscos de danos à saúde e distúrbios físicos sociais e 

emocionais, como a depressão, infertilidade e doenças oportunistas. Objetivos: 

Descrever uma atividade de educação realizada com alunos da rede pública de ensino 

fundamental do município de Graça sobre DST. Metodologia: Trata-se de uma 

atividade educativa realizada por acadêmicos de enfermagem do segundo e terceiro 

semestre das Faculdades INTA, no mês de abril de 2015, em uma unidade escolar de 

ensino fundamental no município de Graça/CE. Participaram da abordagem 190 alunos 

do sétimo ao nono ano. Para o desenvolvimento da atividade utilizamos data show para 

a apresentação de imagens. Resultados e Discussões: Iniciamos com uma palestra 

sobre causas e prevenções das DST. Como forma de incentivo e fixação do conteúdo, 

foram distribuídos ao final da palestra brindes contendo bombons, folhetos informativos 

e preservativos para aqueles que respondessem corretamente as perguntas feitas sobre o 

assunto, despertando assim a curiosidade preventiva e tirando dúvidas através de suas 

perguntas. Considerações Finais: A atividade realizada possibilitou a obtenção de 

experiência e troca de informações para o incentivo a promoção da saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes. 

 

Palavras-chave: Adolescente; Prevenção; Educação em Saúde. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA POPULAÇÃO MASCULINA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Maria Ruth Brandão Sales; Maria Jéssica Melo Marinho; Amanda Luíza Nobre Pereira;  

Francisco Wesley da Penha; Inês Elida Aguiar Bezerra; Francisco Meykel Amancio 

Gomes
 

 

Introdução: A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa 

qualificar a saúde da população masculina quanto aos cuidados que resguardem a 

integralidade da atenção. Pesquisas comprovam que os homens são mais vulneráveis a 

doenças, e lideram o maior número de mortalidade, pois de acordo com o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de todos os óbitos que ocorrem 

no país, os homens correspondem a quase 60%. Tal situação mostra que é necessário 

atentar-se para buscar uma atenção maior dos homens quanto a sua frequência nos 

serviços de saúde, sobretudo na atenção primária, assim possibilitando garantir a 

promoção da saúde e a prevenção de agravos. Objetivo: Relatar a experiência de uma 

ação de Saúde do Homem realizada por acadêmicos de enfermagem. Metodologia: 

Estudo descritivo do tipo relato de experiência de uma ação realizada em novembro de 

2014, no município de Cariré-Ceará, com os 20 trabalhadores homens de uma empresa 

de beneficiamento de couros objetivando alertar sobre as doenças mais frequentes na 

população masculina, apontando os riscos e agravos causados à saúde. Realizada uma 

roda de conversa, na qual foi dialogado sobre as doenças que mais acometem os 

homens, precauções de acidentes de trabalho, com ênfase na importância do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual e os riscos que estão expostos, já que trabalham 

com objetos perfuro cortantes e contato direto com peles in natura de animais. Também 

houve distribuição de informativos e preservativos para os participantes, além do 

diálogo em que se aconselhava e encorajava os homens a procurarem as Unidades 

Básicas de Saúde, para o acompanhamento de saúde. Resultados e Discussões: 

Percebeu-se o interesse dos funcionários quanto às informações a respeito dos riscos à 

saúde, já que foi referido, por eles, mudança de postura quanto à segurança no trabalho. 

Os trabalhadores também relataram sentir medo de serem vítimas da falta de ética de 

profissionais de saúde. Frente a isso, tentou-se o esclarecimento quanto à ética 

profissional, ou seja, a permanência do sigilo entre paciente e profissional. 

Considerações Finais: Considera-se fundamental a realização de ações educativas para 

homens, pois são necessárias discussões sobre os assuntos que envolvam o gênero 

masculino, para assim quebrar o tabu e a resistência na utilização dos serviços de saúde, 

sensibilizando-os da importância do cuidado de sua saúde.  

 

Palavras-chave: Homem; Atenção Primária: Homens; Enfermagem.  
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ATENÇÃO À SAÚDE DE CRIANÇAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Luiza Estefânia Lima de Sousa; Maria Jéssica Melo Marinho; Reginaldo Araújo 

Saraiva; Francisco Meykel Amancio Gomes  

 

Introdução: No ciclo de vida da pessoa humana a fase da infância corresponde ao 

período do nascimento até os nove anos de idade. É uma fase que se caracteriza por um 

período em que ocorrem as maiores e mais rápidas mudanças de todo o ciclo de vida, 

tanto do ponto de vista físico (crescimento) como psíquico e cognitivo 

(desenvolvimento), principalmente no seu período inicial, ou seja, nos primeiros dois 

anos de vida. As ações de atenção à saúde da criança se constituem em medidas de 

promoção, proteção e atenção a este grupo etário, de acordo com as suas características, 

possibilitando o crescimento e o desenvolvimento adequados para uma vida adulta 

saudável. O Projeto Saúde da Criança do curso de enfermagem das Faculdades INTA 

existe desde o ano de 2011 com o objetivo de desenvolver tecnologias ativas enquanto 

ferramenta do cuidado na promoção da saúde e prevenção das doenças junto às crianças 

englobando todo o contexto onde estão inseridas, com isso o projeto desenvolve visitas 

em datas comemorativas como Dia das Crianças e Natal levando alegria aquelas 

crianças através de contação de histórias, entregar de presentes, teatro de fantoches entre 

outras forma lúdicas. Objetivo: Relatar a experiência de uma atividade do Projeto 

Saúde da Criança em um Hospital de Atenção Secundária. Metodologia: Trata-se de 

relato de experiência de caráter descritivo desenvolvidos por acadêmicos de 

enfermagem, em visita ao hospital de atenção secundária do município de Sobral-Ce, 

ocorrida em dezembro de 2014. Nessa ação foi entregue brinquedos e desenvolvidas 

atividades lúdicas por meio de brincadeiras com as crianças que se encontravam ali 

internadas. Resultados e Discussões: Por meio dessa visita, podemos perceber que as 

crianças interagiram na atividade, demonstrando felicidade e melhoria da autoestima. 

Portanto, notou-se que objetivo da ação foi alcançado, deixando as crianças e suas mães 

mais alegres para enfrentar a internação hospitalar. Considerações Finais: 

Consideramos que as atividades lúdicas, podem colaborar na adesão ao tratamento e na 

forma das crianças e mães lidarem com a dor de um internamento. Também 

consideramos que o hospital apesar de ser um local que muitas crianças tenham medo, 

ele pode sim ser um lugar de paz e tranquilidade. 

 

Palavras-chave: Criança; Humanização; Saúde da Criança.  
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A IMPORTÂNCIA DO PET-SAÚDE REDES DE ATENÇÃO NA FORMAÇÃO 

DO SUS: COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS 

 

Ana Carla de Sousa Oliveira; Lia Bárbara Silva Sousa; Jailson Brito Lopes Moreira; 

Tamires Alexandre Félix; Maria Socorro Araújo Dias; Eliany Nazaré de Oliveira 

 

 

Introdução: A inserção dos acadêmicos no SUS objetiva uma formação profissional 

especializada em uma busca da integração ensino-serviço. Essa proposta concerne ao 

Pet Redes de Atenção como um aperfeiçoamento do cuidado em saúde junto a uma 

equipe multiprofissional enfatizando essa prática a uma educação permanente. 

Objetivo: Relatar as experiências vivenciadas pelos monitores participantes do Pet 

Redes de Atenção às Urgências e Emergências inseridos nos campos de formação do 

SUS. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência realizado pelos monitores da 

Rede de Urgência e Emergência, com ações desenvolvidas nos diversos níveis de 

atenção. As ações aconteceram na cidade de Sobral-CE, no período de agosto de 2013 à 

abril de 2015. O público alvo são os usuários do SUS e profissionais da saúde. Os 

monitores atravessam a Rede com o apoio metodológico de ensino atrelado à 

preceptoria em serviço unindo ensino e extensão. As ações capacitam o público 

envolvido referente às principais urgências e emergências e condutas para minimizar 

possíveis morbidades, bem como, a conscientização acerca da utilização adequada do 

serviço. Resultados e Discussões: Nessa perspectiva os monitores exercem suas futuras 

profissões dentro do SUS, sendo notória a educação permanente no que se relatam as 

capacitações, ginásticas laborais e oficinas que são ofertadas pelos preceptores e 

monitores da enfermagem e da educação física desenvolvendo também o trabalho 

multiprofissional. Os envolvidos nas ações são os profissionais de saúde e a 

comunidade que perfazem um caminho educacional de maneira dinâmica e dialógica 

relatando sobre as temáticas que envolvam os atendimentos de primeiros socorros em 

situações do cotidiano, bem como: RCP adulto e infantil, OVACE, técnicas de 

imobilizações, convulsões, entre outros. Ressalta-se que também são relatados sobre os 

acontecimentos que envolvem a demanda da Classificação de Risco e sobre Trotes no 

SAMU. Considerações Finais: Considerando-se a atuação do Pet Saúde Redes de 

Atenção uma estratégia favorável para a formação profissional, observa-se que a 

metodologia implantada visa um aprendizado teórico-prático para os indivíduos 

inseridos. As atividades forneceram espaços de aprendizados benéficos com reflexões e 

criticas relacionada ao fazer em saúde, beneficiando a todo o ciclo envolvido. 

 

 

Palavras-chave: Primeiros Socorros; Educação permanente; Educação no trabalho.  
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A PREVALÊNCIA DO TRACOMA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DE 

ENSINO DE SOBRAL – CE 

 

Francisca Eugênia Paiva Martins; Rafael de Souza Porto; Raimundo Vieira Dias; 

Rebeca Sales Viana; Maria Socorro Carneiro Linhares 
 

Introdução: O tracoma é uma afecção inflamatória ocular sendo caracterizada por uma 

ceratoconjuntivite crônica redicivante que, em decorrência de infecções repetidas, 

produz cicatrizes na conjuntiva palpebral superior, sendo o agente etiológico causador 

da doença a Chlamydiatrachomatis. Escolares com até 10 anos de idade, com infecção 

ativa, são o principal reservatório do agente etiológico nas populações onde o tracoma é 

endêmico. A transmissão da doença ocorre de forma direta, de olho para olho, ou de 

forma indireta, através de objetos contaminados (BRASIL,2010). Objetivo: Identificar 

a prevalência do tracoma nos escolares da rede pública de ensino do município de 

Sobral-CE. Metodologia: Este estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem 

quantitativa, que pretende analisar a prevalência do tracoma em escolares em Sobral – 

CE. Esta pesquisa foi realizada no período de agosto a novembro de 2014, nas escolas 

da rede pública de ensino do município. A coleta de dados foi realizada pelos servidores 

do Centro de Zoonoses de Sobral, contudo a análise dos dados foi feita pelos monitores 

do Programa de Educação pelo Trabalho em Saúde/Vigilância. Foram examinadas 

10.290 crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. Sendo esta pesquisa vinculada a 

campanha nacional de combate ao tracoma. Resultados e Discussões: Através dos 

dados obtidos pode-se observar a presença de algum grau de inflamação tracomatosa em 

249 crianças, o que equivale a 2,5% da população avaliada, sendo prevalente nos 

estudantes com idade de 6 a 12 anos, todos apresentaram o grau primário da inflamação 

tracomatosa da conjuntiva. Relacionado ao turno de estudo dos participantes, foi 

observado um equilíbrio, contudo, o turno da manhã apresentou uma taxa de incidência 

menor, sendo esta de 0,5% dos alunos analisados que estudam neste período. Foi 

possível observar um equilíbrio em relação ao sexo sendo 122 casos em estudantes do 

sexo feminino e 127 nos do sexo masculino. Considerações Finais: Evidenciou-se que 

por conta do comportamento e hábitos típicos da idade, a faixa etária estudada é um 

potente reservatório do tracoma, e que, outras características como o sexo e turno de 

estudos interferem de forma moderada na da doença no município estudado. Portanto, a 

melhor forma de prevenção, ainda é as melhorias de saneamento e hábitos de higiene, 

tanto nas residências quanto nas escolas. Sendo o papel do enfermeiro, principalmente 

da atenção básica, de grande importância para a prevenção e diagnóstico precoce da 

doença não somente, em crianças e adolescentes como também em nas outras fases da 

vida.  

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Promoção da saúde; Tracoma. 
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A PUERICULTURA COMO INSTRUMENTO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA 

CRIANÇA DE SEIS MESES – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Joelma Amarante Sousa; Tamara Braga Sales; Ravenna Pontes Rodrigues; Rosalice 

Araújo de Sousa 

 

Introdução: A assistência à saúde da criança é importante devido a maior 

vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de vida. Por meio do 

acompanhamento da criança, o qual ocorre através da puericultura, espera-se reduzir a 

incidência de doenças, aumentando as chances de crescimento e desenvolvimento 

infantil, para que a criança alcance todo seu potencial. A puericultura caracteriza-se 

como o acompanhamento periódico e sistemático das crianças para avaliação de seu 

crescimento e desenvolvimento. Objetivo: Descrever uma atividade de ensino-

extensão, na qual foi realizada uma consulta de puericultura em uma criança de seis 

meses. Metodologia: Trata-se de uma atividade de extensão vinculada à disciplina de 

Saúde da Criança e do Adolescente. A abordagem foi realizada por acadêmicas do 

sétimo semestre do Curso de Enfermagem, no dia 28/04 de 2015, em um CSF na cidade 

de Sobral-Ce. Foi realizada uma consulta de enfermagem em puericultura com uma 

criança de 6 meses e 10 dias, com a supervisão de uma enfermeira plantonista do CSF. 

Resultados e Discussões: A princípio realizamos o exame físico, no qual percebemos 

peso adequado para a idade, comprimento adequado para a idade, alimentação 

adequada, ótimos reflexos, senta sem apoio, procura objetos removidos de sua mão, vira 

a cabeça procurando som e se apoia nos braços para erguer o corpo, anotamos os dados 

na ficha de puericultura e também no cartão de acompanhamento. Em seguida 

conversamos com a mãe a respeito da alimentação do bebê, perguntamos se ela 

apresentava alguma queixa, a mesma respondeu que queria mudar a alimentação, pois o 

bebê até o momento alimentava-se exclusivamente de leite materno, orientamos ela 

sobre a importância da continuidade do aleitamento, bem como sobre a introdução de 

outros alimentos, como frutas, legumes, verduras e carne, falamos a respeito dos 

cuidados e higiene do bebê, higiene do lar, ambiente familiar, prevenção de acidentes e 

ressaltamos sobre a importância do comparecimento à puericultura. Considerações 

Finais: A atividade possibilitou o nosso entendimento sobre como é realizada a 

consulta de enfermagem em puericultura, bem como esta é importante para o 

crescimento e desenvolvimento saudáveis da criança. Com base no que foi relatado 

através da atividade, entendemos a importância da atuação de enfermagem na 

assistência à saúde da criança através da puericultura a fim de contribuir com as 

crianças e suas famílias.  

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Criança; Puericultura. 
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ABORDANDO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS COM UM GRUPO DE 

ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA GUARDA MIRIM DA 

CIDADE DE SOBRAL - CE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Iasmim Cunha Maranguape; Ianamara Pereira da Silva; Tâmara de Azevedo Aguiar; 

Jamily Maria Policarpo Ribeiro; Antônio Francisco de Sousa  

 

Introdução: Primeiros socorros tratam-se de procedimentos de emergência e devem ser 

aplicados em vítimas de trauma ou clínica para evitar o agravamento do quadro em que 

o indivíduo se encontra. O socorro deve ser prestado sempre que a vítima não tiver 

condições de cuidar de si própria sendo que deve ser acionado antes de todo socorro 

especializado. Neste trabalho os ensinamentos sobre primeiros socorros foram 

repassados para adolescentes. Objetivo: Avaliar o conhecimento prévio dos 

adolescentes participantes do “programa guarda-mirim” do município de Sobral sobre 

primeiros socorros e somar conhecimento acerca do assunto e realizar educação em 

saúde através da extensão universitária. Metodologia: Trata-se de um estudo 

exploratório-descritivo com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, 

mediatizada pela pesquisa-ação. Aborda sobre primeiros socorros para adolescente, 

realizado pelo programa de extensão “Um toque para sua saúde” no mês de abril de 

2014. Foi definido para realização das atividades 50 adolescentes participantes do 

programa de guarda mirim do município de Sobral. No decorrer do evento foram 

realizadas algumas atividades, tais como, um teste de conhecimento prévio sobre o 

assunto; também foram realizados dois momentos, cada um com a duração de 50 

minutos, nos quais, foram abordados assuntos que os adolescentes manifestaram duvida 

através do teste prévio e promoção de educação em saúde através do conhecimento 

repassado na extensão universitária. Resultados e Discussões: O teste de 

conhecimentos prévios evidenciou a superficialidade no que tange aos conhecimentos 

teórico-práticos sobre os procedimentos de primeiros socorros. Foi verificada a 

prevalência do conhecimento popular em detrimento do conhecimento científico na fala 

e na escrita dos adolescentes, quando estes abordavam sobre esta temática. Destaca-se 

que mesmo sabendo agir, não tinham segurança para executar o procedimento, 

limitando-se a chamar o serviço especializado. Após as intervenções, verificamos a 

reversão desta situação, na qual todos os adolescentes demonstraram saber como 

procederem em casos de emergências. Considerações Finais: A possibilidade de levar 

para fora da universidade o que é discutido é um importante mecanismo do binômio 

ensino e aprendizagem. Neste estudo evidenciamos a relevância da extensão 

universitária de enfermagem na educação em saúde de adolescentes. 

 

Palavras-chave: Primeiros Socorros; Adolescentes; Educação em Saúde; Extensão 

Universitária. 
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INCIDÊNCIA DO QUANTITATIVO DE CONSULTAS DE PUERICULTURA 

DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE GROAÍRAS 

 

Izabel Cristina Loiola Oliveira; Hérica Oliveira Pinheiro;
 
Rosalice Araújo de Sousa

 

 

Introdução: A puericultura acompanha o crescimento e o desenvolvimento da criança, 

calendário vacinal, aleitamento materno, alimentação complementar, exame físico para 

detecção de possíveis patologias nos primeiros vinte quatro meses de vida. O Ministério 

da Saúde adotou um calendário onde uma consulta seria até os 15 dias de vida, seguida 

por uma consulta com um, dois, quatro, seis, nove, doze, dezoito e vinte e quatro meses. 

Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi realizar levantamento dos dados na base 

de dados do SIAB para registrar número de consultas realizadas pela ESF de todo o 

município de Groaíras e a faixa etária que fora realizada tais consultas no ano de 2014. 

Metodologia: A pesquisa é do tipo documental com abordagem quantitativa. A coleta 

de dados foi realizada através de um levantamento de informações na base de dados do 

SIAB, disponibilizado pelo Datasus/MS, no período de Janeiro a Dezembro de 2014. 

Resultados e Discussões: Durante o ano de 2014 o Município Groaíras tinha em média 

260 crianças na idade de 0 a 2 anos de idade, sendo que fora realizados nesse período 70 

consultas de puericultura, atingindo apenas 0,3% já que a média preconizada pelo 

Ministério da Saúde é de 4,3%.Os seguintes dados citados encontram-se abaixo do que 

preconiza o Ministério da Saúde, esses dados dão-se devido à falta de esclarecimento 

das mães perante os benefícios da consulta de puericultura ao recém-nascido e a demora 

do atendimento na UBS. Vale ressaltar se os profissionais encontram-se capacitados 

para o desenvolvimento do programa de puericultura, pois a valorização desta estratégia 

e sua eficácia dependem muito da atuação do enfermeiro. Considerações Finais: 

Diante dos números apresentados deduz-se que há uma incapacidade no 

acompanhamento dessas crianças e uma preocupação em relação ao futuro das mesmas, 

pois é através da puericultura que poderemos detectar doenças que poderão ter controle 

e tratamento sem deixá-las com sequelas e assim proporcionar um futuro com mais 

dignidade. 
 

Palavras-chave: Saúde da Criança; Puericultura; Base de dados; Ministério da Saúde. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE HANSENÍASE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Maria Izabel Silva de Carvalho; Eva Wilma Martins Timbó
 

 

Introdução: A hanseníase tem como principal agente etiológico o  Mycobacterium 

leprae (M. Leprae).  É uma doença crônica, infectocontagiosa e de notificação 

compulsória e investigação obrigatória em todo o território nacional (BRASIL, 2015). 

Objetivos: Esse estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma equipe de saúde 

da família em uma prática educativa sobre hanseníase para indivíduos inscritos em uma 

Unidade Básica de Saúde (UBS). Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de 

uma intervenção em saúde realizada em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) no 

município de Marco-CE, no período de março de 2015. As pessoas que participaram 

dessa ação foram uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, oito agentes 

comunitários de saúde, uma médica e os indivíduos que se encontravam na sala de 

espera da ESF. O momento mostrou-se bastante oportuno para desenvolver ações no 

que diz respeito à hanseníase, considerando que o conhecimento da população sobre a 

doença ainda é escasso. Resultados e Discussões: Para iniciar a ação foram ofertadas 

algumas informações sobre o assunto, como conceito de hanseníase e etiologia. Para 

melhor retratar os tipos de hanseníase foram utilizadas fotos que continham as 

diferentes lesões cutâneas provocadas por essa doença. Em meio à referida 

apresentação, um participante do grupo afirmou que não havia diferença entre a 

hanseníase e o câncer de pele. Nessa ocasião, a enfermeira proferiu de forma breve o 

conceito de câncer de pele comparando-o com o conceito de hanseníase. Portanto, 

foram informadas aos participantes as diferenças entre essas duas patologias. A 

profissional da enfermagem informou também que a hanseníase pode ser confundida 

com outras patologias cutâneas.Diante disso, as orientações necessárias foram 

repassadas e as dúvidas foram sanadas. Posteriormente,houve um momento em que um 

componente do grupo aceitou participar, voluntariamente, da demonstração do teste de 

sensibilidade para detecção dos casos de hanseníase. Aproveitou-se o ensejo para falar 

sobre os novos testes que detectam com rapidez e eficiência a infecção pela bactéria 

causadora da hanseníase. Diante dos aplausos e dos agradecimentos, notou-se que os 

resultados do trabalho foram positivos. Considerações Finais: Os profissionais da 

enfermagem reconhecem que ações de educação em saúde sobre hanseníase são 

importantes para a comunidade, pois viabilizam a autonomia do indivíduo, tornando-o 

assim sujeito de sua própria saúde. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde; Hanseníase; Enfermagem em Saúde Comunitária. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE PARASITOSES EM UMA ESCOLA DE 

ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE MASSAPÊ: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Flávia Oliveira dos Santos;
 
Rosalice Araújo de Sousa; Fernanda Brenda Medeiros de 

Moura; Vanessa Oliveira de Lima; Brena Cristyne Viana Tavares;
 
Luiza Lorena de Sousa 

Brito do Nascimento
 

 

Introdução: Parasitoses são doenças causadas por organismos parasitas que após entrar 

e instalar-se no organismo humano causam doenças e uma série de danos. Geralmente 

são assintomáticas, só serão percebidos sintomas quando o número de parasitas for 

elevado, poderão surgir sintomas desde dor abdominal, diarreia, obstrução intestinal até 

a expulsão dos vermes pela boca ou nariz. Um cuidado simples que pode ser tomado 

sempre é a lavagem das mãos. Objetivo: Relatar a experiência de um trabalho de 

educação em saúde sobre parasitoses para crianças e professoras. Metodologia: Relato 

de experiência de acadêmicos do curso de enfermagem do Instituto Superior de 

Teologia Aplicada-INTA, sobre uma ação educativa realizada no 3º semestre para a 

disciplina de Parasitologia Humana em uma Escola de Ensino Fundamental no 

Município de Massapê para crianças do 4º ano e docentes, sobre parasitoses e a 

importância da lavagem das mãos para a prevenção de doenças. Resultados e 

Discussões: A ação propiciou a explanação sobre o que são as parasitoses, através de 

recursos pedagógicos como: aula expositiva, um teatro com palhaços sobre como evitar 

a doença, distribuição de cartilhas e cartazes. Foi realizada uma dinâmica da técnica 

correta de lavagens das mãos, usando as crianças como atores explicando para os 

mesmos como fazer e em seguida aplicando tinta em suas mãos para que pudessem 

realizar de forma correta. Como maneira de incentivo foram distribuídos kits de higiene 

pessoal para os infantes. A lavagem corretas das mãos é um diferencial para que as 

crianças não sejam tão suscetíveis. As crianças em sua maioria por serem de classe 

média baixa sentiram-se retraídas, porém quando iniciou a apresentação elas 

começaram a interagir, a dinâmica utilizada influenciou para isso, foi percebido que as 

mesmas por serem de pouca idade não tinham conhecimento sobre o tema abordado, 

entretanto a sua aceitação foi bastante satisfatório. Considerações Finais: Trabalhar 

com crianças é um desafio, pois as mesmas tem dificuldade de se manterem 

concentradas por muito tempo, qualquer palestra ou roda de conversas devem ser 

dinâmicas e divertidas. As atividades educativas desenvolvidas propiciou nos infantes 

uma alternativa de permanecerem saudáveis, através da técnica de lavagem das mãos, o 

conhecimento adquirido pelos mesmos os ajudaram na conscientização da higiene 

pessoal e para os acadêmicos esse contanto viabiliza um vínculo importante entre os 

futuros profissionais de saúde e a comunidade. 
 

 

Palavras-Chave: Parasitose; Educação em saúde; Higiene. 
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A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR EM CRIANÇAS 

 

Clicia Silva Bezerra; Eveline Lima Guimarães; Lutielle Pereira Alencar; Maria Tereza 

Pereira Campos; Edilane Rodrigues Alves; Rosalice Araújo de Sousa 
 

 

Introdução: A visita domiciliar torna-se um instrumento importante para a troca de 

informações vinculada as necessidades particulares de cada indivíduo. De acordo com o 

Ministério da Saúde, a assistência no puerpério deve ser tratada com respeito e atenção 

por meio de avaliação clínica rigorosa e exame físico completo da puérpera e do recém-

nascido. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi relatar a visita domiciliar na casa de 

uma puérpera no terceiro dia de vida do recém-nascido buscando criar vínculo com a 

família, incentivando e orientando os cuidados a qual a família deveria ter com o recém-

nascido. Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo relato de experiência, onde foi 

realizado uma visita na casa de uma puérpera. Fomos acompanhados pela Enfermeira da 

ESF responsável pela área no dia 22 de abril de 2015 no município de Reriutaba. 

Resultados e Discussões: Na visita realizamos um exame físico completo do recém-

nascido, incluindo a inspeção genital e observamos à presença dos reflexos de Moro, de 

pressão e banbisk, orientamos a puérpera sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês, à manter um ambiente sempre limpo e arejado, fazer a 

retirada do excesso de panos que estava ao redor do bebê para evitar que o sufoca-se, 

quanto ao banho e a limpeza do coto umbilical. Na puérpera, foi realizado a verificação 

dos sinais vitais, observamos as mamas para ver se havia algum tipo de fissuras, 

ingurgitamento mamário, mas apresentou tudo normal. Perguntamos se ela estava com 

sangramento e a questão do fluxo e por fim foi feito o agendamento da próxima 

consulta com o récem-nascido no CSF. A visita domiciliar têm seus benefícios para o 

bebê e sua família, pois acontece o estimulo do desenvolvimento da parentalidade, 

facilita o acesso da família ao serviço de saúde, escutamos e oferecemos suporte 

emocional nessa fase, orientamos a família sobre os cuidados com o bebê, a 

identificação de sinais de depressão puerperal, a promoção do aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês de vida, a prevenção de lesões não intencionais e 

identificação de perigo à saúde da criança. Considerações Finais: Diante da vivência, 

percebe-se que este trabalho foi excelente para a nossa formação, pois nos permitiu 

conhecer de perto como é realmente feito uma visita domiciliar e o quanto é importante 

o fortalecimento do vínculo das famílias com a equipe de saúde.   

 

Palavras-chaves: Visita domiciliar; Acadêmicos; Enfermagem; Puérpera; Recém-

nascido. 
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HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS PARA CRIANÇAS DA TERCEIRA 

INFÂNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Samia Freitas Aires; Antonio Vicente Junior Gonçalves Silva; Francisco Leandro de 

Carvalho Alcântara; Jackson RuamTerto Pontes; Maria Sinara Farias; Danielle D'Ávila 

Siqueira
 

 

Introdução: A alimentação saudável é uma necessidade de todas as crianças, devendo 

ser incentivada, para prevenir o aparecimento de diversos agravos, tendo a escola papel 

primordial, devido ao tempo que as mesmas passam nesse ambiente.  Diante de tais 

reflexões, desenvolvemos uma atividade de promoção em saúde de forma dinâmica para 

incentivá-las a adotarem estes hábitos. Objetivo: Aplicar os conhecimentos adquiridos 

na disciplina de didática aplicada à enfermagem na educação em saúde incentivando 

hábitos alimentares saudáveis em crianças na terceira infância. Metodologia: Estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência de uma ação educativa realizada em uma escola 

de Ensino Fundamental na cidade de Sobral-CE com 21 crianças de nove a onze 

anos.Foram realizadas atividades divididas em momentos utilizando diversos métodos 

instrucionais: roda de conversa, dinâmicas, exposição em cartazes e projeções, 

exposição de vídeos infantis e o método demonstrativo. Resultados e Discussões: 

Inicialmente, na roda de conversa puderam-se conhecer os hábitos alimentares e o 

conhecimento prévio das crianças para buscar enfatizar pontos importantes durante a 

ação, mostrando que elas poderiam contribuir para a construção do saber. Com a 

montagem dos painéis, explicou-se quais os alimentos saudáveis e não saudáveis por 

meio de materiais demonstrativos, reforçando o que elas já sabiam e esclarecendo 

dúvidas. Em seguida, utilizou-se o método expositivo e os materiais audiovisuais para 

mostrar as dicas de alimentação saudável e a pirâmide alimentar, transmitindo as 

informações para toda a turma. Com o vídeo educativo, fez-se uma síntese do que foi 

repassado instigando os sentidos da visão e audição, para atingir um nível de 

aprendizagem maior. A paródia foi usada como uma atividade lúdica para que 

gravassem as informações mais importantes da intervenção e levassem-nas para casa. 

Por fim, foi oferecida a salada de frutas para os alunos, usando o método demonstrativo 

para incentivá-los a se alimentarem de forma adequada, mostrando como esse momento 

pode ser divertido. Considerações Finais: A intervenção teve bastante proveito, tendo 

em vista a participação e entusiasmo dos alunos. Foi possível observar a importância da 

realização de atividades educativas utilizando diversos métodos e materiais 

instrucionais, pois na infância todas as habilidades estão sendo formadas, devendo ser 

atendidas com atenção para que cresçam saudavelmente, tendo a alimentação papel 

fundamental nesse aspecto.  

 

Palavras-Chave: Hábitos Alimentares; Crianças; Cuidados de Enfermagem; Educação 

em Saúde. 
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ESCORE DE DETERIORAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE EM UM HOSPITAL 

DE REFERÊNCIA DO CEARÁ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Ana Egliny Sabino Cavalcante; Francisca Brunna de Carvalho Costa Vasconcelos; 

Antonia Regynara Moreira Rodrigues; Larissa Cunha Alves de Holanda; Antônio 

Pereira dos Santos Neto; Antônia Lívia Silva Holanda 

 

Introdução: O escore de deterioração clínica do paciente é uma escala de alerta, 

baseada num sistema de atribuição de pontos (scores) aos parâmetros vitais, sendo a sua 

principal finalidade a identificação precoce do risco de deterioração fisiológica do 

paciente¹. Objetivo: Descrever o processo de implantação do escore de deterioração 

clínica do paciente no serviço de clínica médica de um hospital de referência da zona 

norte do estado do Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, relato de 

experiência, acerca do processo de implantação do escore de deterioração clínica do 

paciente no serviço de clínica médica do Hospital Regional Norte - HRN, em Sobral – 

CE, durante os meses de fevereiro e março de 2015. Os participantes do estudo 

constituíram-se da equipe médica e de enfermagem do setor. Um grupo de enfermeiros 

do hospital articulou-se a fim de promover o treinamento dos colaboradores que 

aplicariam o escore. As capacitações foram realizadas in locu, através da apresentação 

de slides, discussão em grupo e simulações. Os instrumentos utilizados para registro 

foram a ficha do escore de deterioração, o fluxograma e a planilha de acionamento dos 

profissionais. Resultados e Discussões: A equipe de enfermagem do setor mencionado 

foi sensibilizada quanto à aplicação do escore, considerando relevante para o serviço. A 

equipe médica apresentou maior resistência, tendo em vista o aumento do número de 

acionamentos durante os plantões. Houve uma maior valorização quanto aos cuidados 

com sinais vitais, instrumento utilizado pela equipe de enfermagem para detectar os 

riscos do paciente. A comunicação entre a equipe multiprofissional foi fortalecida. A 

recuperação dos pacientes foi privilegiada, uma vez que possíveis riscos de 

agravamento serão identificados precocemente, tornando a assistência mais segura. As 

principais fragilidades foram relacionadas a falhas ao nível dos registros dos 

acionamentos e das intervenções associadas aos scores avaliados. Considerações 

Finais: A implementação do escore de deterioração clínica do paciente, associado ao 

algoritmo de ativação de alerta precoce, é importante e traduz-se em benefícios para o 

doente e para as equipes envolvidas na assistência.  

 

Palavras–chave: Alerta Rápido; Gestão de Riscos; Sinais Vitais.  
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO A AUTOESTIMA AO 

IDOSO INSTITUCIONALIZADO: CONTRIBUIÇÕES DOS ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM 
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Gonçalves Lopes; Vitória Régia Carvalho Santos; Andréa Carvalho Araújo Moreira 

 

Introdução: No Brasil, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo 

IBGE, foi identificado um aumento acentuado da população acima de 65 anos que no 

ano de 1991 era de 4,8% passando a 5,9% em 2000 e no ano de 2010 chegando a 7,4% 

(IBGE,2010). Muito desses idosos devido a algumas fragilidades, ou até por motivos 

familiares acabam procurando as Instituições de longa Permanência (ILP) são 

instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinadas 

ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem 

suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania (CAMARANO, 

KANSO. 2010). Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de 

enfermagem no desenvolvimento de ações de promoção à autoestima ao idoso 

institucionalizado. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência o qual descreve a 

vivência dos alunos do 6º período do curso de enfermagem no Abrigo Sagrado Coração 

de Jesus. Esse trabalho se deu entre os dias 8 e 10 de abril do ano de 2015. A ação 

realizada transcorreu em três etapas, sendo a primeira a observação da estrutura e do 

funcionamento do local, a segunda o reconhecimento por parte dos acadêmicos sobre as 

necessidades dos idosos e por último a realização de uma ação que objetivou promover 

a melhora da autoestima e bem estar dos residentes do abrigo. Resultados e 

Discussões: Foram realizadas ações que objetivaram melhorar a autoestima dos idosos, 

como também promover um momento de descontração. Logo, os estudantes auxiliaram 

a técnica de enfermagem em alguns procedimentos, como: banho e limpeza das unhas. 

Os idosos também foram orientados sobre questões de higiene e beleza, sendo este 

relacionado principalmente ao banho e cuidados com os dentes ou próteses dentárias. 

Também foram disponibilizados alguns objetos, como, bijuterias e acessórios, 

principalmente para o público feminino. Além deste, foi promovido um momento para a 

realização de fotografias, o que animou bastante alguns idosos. Por último, foi realizada 

uma pequena comemoração com um lanche saudável. Considerações Finais: Deste 

modo, a experiência mostrou a nós, acadêmicos de enfermagem, a importância de um 

olhar mais sensível para com idosos, e ainda, como futuros profissionais da 

enfermagem, foi possível compreender a importância de ações como essa, para que 

possamos ajudar nos modelos de práticas de saúde relacionadas à idosos.  

 

Palavras-chave: Idoso; Saúde do Idoso; Autoimagem. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA 

COMO NORTEADORA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 

ENFERMEIROS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Francisco W. M. D. Menezes; Lamara N. Araújo; Luis D. A. D. A. Júnior; Antonia S. 

R. Silva
 

 

Introdução: A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, 

com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a 

oportunidade de elaboração da praxis de um conhecimento acadêmico. Esse fluxo, que 

estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como 

conseqüências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico a participação 

efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Objetivo: Compartilhar a 

experiência vivenciada no programa de extensão em Obstetrícia e Neonatologia. 

Metodologia: Trata-se de um Relato de Experiência, da Extensão em Obstetrícia e 

Neonatologia que ocorreu durante o primeiro semestre de 2014 com carga horária de 

400hrs, nas Maternidades dos hospitais Dr. Estevam Ponte e Santa Casa de Misericórdia 

de Sobral do município de Sobral- Ceará cujos participantes eram gestantes, 

parturientes, puérperas e recém-nascidos, internados nas unidades.O objetivo da 

extenção foi vivenciar na prática as responsabilidades de um Enfermeiro Obstera. 

Resultados e Discussões: Durante o programa de extensão fomos direcionados a 

realizar diferentes funções dentro do serviço, supervisionados pelo profissional 

Enfermeiro responsável pelo plantão. Foi possível acompanhar gestantes desde sua 

chegada na maternidade até sua alta hospitalar, e os recém-nascidos desde o final da 

vida intra uterina ao nascimento. A experiência de segurar uma criança pela primeira 

vez, ouvir o primeiro choro, orientar as mães sobre o aleitamento materno, são 

momentos de reflexão sobre a profissão de Enfermagem e humanização. Participar 

efetivamente do plano de cuidados das gestantes classificadas de alto risco, parturientes 

e puérperas como, também, aprender avaliar uma gestante, assim, foi possível praticar a 

teoria sendo esta a finalidade desta extensão. Considerações Finais: A experiência 

vivenciada durante o período de extensão foi de grande relevância na nossa formação 

acadêmica, como futuros profissionais de Enfermagem, além de possibilitar maiores 

benefícios para a saúde da população usuária dos serviços de saúde os quais estávamos 

inseridos. 
 

Palavras-chave: Universitária; Obstetrícia; Processo de Formação. 
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TRABALHANDO A AUTOESTIMA COM IDOSOS NO ABRIGO SAGRADO 

CORAÇÃO DE JESUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Andressa da Rocha Evangelista; Antônia Michele Feitosa da Silva; Cryslany Portela de 

Aguiar; Luiza Crisbênia Araújo; Maria Júlia Alexandrino Oliveira; Maria da Conceição 

Coelho Brito 

 

Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, 

onde há diminuição progressiva das funções do indivíduo. Dependendo das alterações 

ocorridas, pode-se estar diante de um processo não mais fisiológico, e sim patológico, 

que necessite de assistência.A vivência em Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI) ou abrigos, em sua maioria, não é nada fácil, principalmente por saber-se 

que, esse ambiente pode estar ausente de harmonia, afetos, proteção e apoio. Objetivo: 

Observar a realidade do abrigo e a vida de idosos institucionalizados, para identificar as 

fragilidades e intervir de modo a melhorar a qualidade de vida dos mesmos e a 

autoestima de cada idoso. Metodologia: A intervenção foi realizada por meio de 

conversas individuais e grupais, dinâmicas ativas de desenvolvimento corporal e 

melhora da autoestima com os idosos. O público alvo foi cerca de 40 moradores do 

Abrigo Sagrado Coração de Jesus, com idade superior a 50 anos. Realizamos a 

intervenção no refeitório da instituição. Para o encerramento da atividade foi realizada 

uma confraternização com um lanche previamente indicado pelos profissionais da 

instituição de acordo com as particularidades de cada idoso. Resultados e Discussões: 

A atividade da intervenção e as visitas ao abrigo proporcionaram momentos de alegria e 

descontração, pois foram desenvolvidas atividades grupais onde estes idosos 

participavam ativamente, respeitando seus limites de capacidade e mobilidade. Durante 

este período, houve momentos de interação onde a equipe pode se dividir, prestando 

uma assistência específica a cada idoso, desde a escuta qualificada às dinâmicas 

descontraídas. Ficou notório o quão significante foram às ações desenvolvidas para os 

idosos, proporcionando melhoria da autoestima, momentos de conversas e alegrias, 

melhorando consequentemente a qualidade de vida de cada um. Considerações Finais: 

Apesar das limitações encontradas, acreditamos que esta abordagem revelou um 

potencial promissor no aumento da qualidade de vida dos idosos institucionalizados que 

têm a sua saúde física comprometida. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Autoestima; Idoso. 
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 PET-SAÚDE E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Kauanny Gomes Gonçalves; Maria Danara Alves Otaviano; Rita de Cássia Costa 

Pereira; Tamires Alexandre Felix; Maria Socorro Araújo Dias; Eliany Nazaré Oliveira  

 

Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) tem o 

intuito de preparar profissionais para o adequado enfrentamento das diferentes 

realidades de vida e de saúde da população permitindo a atuação acadêmica 

interdisciplinar no cenário de prática¹. Objetivo: Descrever a experiência adquirida, 

após o desenvolvimento de atividades coletivas favoráveis à troca e à integração entre 

os saberes e práticas. Metodologia: As oficinas tiveram momentos teóricos e práticos, 

foram facilitadas por acadêmicas de enfermagem e pela coordenadora do 

SAMU/Sobral, também preceptora do Pet-Saúde, sendo destinadas a profissionais de 

educação física da residência multiprofissional em saúde da família e profissionais do 

NASF do município de Sobral-Ce. Aconteceram ao todo, quatro encontros. A 

experiência foi vivenciada no mês de outubro de 2014, como atividade de monitoria do 

Pet-Saúde Redes de Atenção. Resultados e Discussões: Foram abordados temas de 

urgência e emergência para qualificação desses profissionais na assistência básica em 

atendimento pré-hospitalar, onde foram discutidos temas como: OVACE, RCP e 

imobilizações, abordando adultos e crianças. Também foi apresentado todo o 

funcionamento do serviço pré-hospitalar da cidade. Os profissionais aprovaram os 

temas selecionados, relatando a necessidade de se ter noções básicas desses assuntos, já 

que se deparam constantemente com essas situações e sentem-se desamparados por não 

saberem como agir. Sendo assim, foi exemplar o engajamento e interesse de 

aprendizado dos mesmos. A ocasião também serviu para tirar as dúvidas e derrubar 

mitos sobre o SAMU. Considerações Finais: Percebeu-se a falha na formação de base 

desses profissionais e a rica contribuição do Pet-Saúde para o melhor preparo no auxílio 

da assistência integral ao ser humano através da interdisciplinaridade no trabalho em 

saúde.  
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ABORDAGEM SOBRE HIGIENIZAÇÃO CORPORAL E SAÚDE BUCAL EM 

CRIANÇAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Francisco Wesley da Penha; Amanda Luíza Nobre Pereira; Maria Ruth Brandão Sales; 

Maria Jéssica Melo Marinho; Rosalice Araújo de Sousa
 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda nos anos 50, definiu o 

câncer Bucal, as fendas ou fissuras lábio palatinas, as doenças periodontais e a cárie 

dentária como os cinco principais problemas de saúde bucal em saúde pública, sendo os 

últimos dois os mais prevalentes.É durante a infância que se deve aprender a cuidar do 

próprio corpo. Em princípio, os pequenos devem conhecer o próprio corpo para 

entender a importância de cada hábito higiênico que vão adquirir. Ensinar as crianças de 

como realizar a forma correta de higienização corporal e de escovar os dentes exige 

paciência e bastante criatividade, então os graduandos usaram de ferramentas para que 

houvesse melhor compreensão e fixação do aprendizado. Objetivo: Propiciar as 

crianças conhecimentos sobre higiene bucal e corporal. Metodologia: Pesquisa 

descritiva do tipo relato de experiência, onde foi realizada uma intervenção no mês de 

novembro de 2014 na escola municipal EMEF Jonas Roberto Magalhães localizado em 

Sítio Alegre, distrito do município de Morrinhos - Ceará. A atividade foi proposta pelo 

docente da disciplina de Parasitologia Humana, onde os discentes deveriam promover 

ações educativas relacionadas aos assuntos discutidos em sala de aula. Após reunião 

organizada pela equipe juntamente com a diretoria da escola estabelecemos os horários 

e o assunto que seria abordado, no caso a higienização corporal e saúde bucal. A faixa 

etária das crianças foi entre 8 a 10 anos de idade, perfazendo um total de 32 crianças. O 

conteúdo foi repassado de forma didática, como uso de slides, vídeos, músicas e peças 

demonstrativas dos dentes, para assim alcançar bons resultados no processo de ensino e 

aprendizagem. Resultados e Discussões: Foi perceptível o interesse das crianças 

durante a intervenção, pois participaram da ação, seja fazendo perguntas, 

acompanharam a música, bateram palmas, demonstrando assim interesse pelo conteúdo. 

Vale ressaltar que, houve a preocupação de estimular as crianças a desenvolverem o 

hábito de escovar os dentes diariamente, praticar corretamente higienização corporal 

com orientação dos pais, evitando assim o desenvolvimento de cáries e verminoses. 

Considerações Finais: Considera-se fundamental a realização de ações educativas em 

escolas, sendo possível repassar conteúdos importantes, que tenham impacto nas 

crianças, pois as mesmas participaram de todas as atividades propostas pelos 

acadêmicos.  
 

Palavras-chave: Criança; Educação em Saúde; Enfermagem.  
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INTERVENÇÃO COM LUDOTERAPIA COM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

 

Romário Aguiar Ponte; Ingrid Prado de Miranda Nogueira; Ana Dávila Vasconcelos 

Rios; Juliana da Silva Freitas; Raimundo Nonato Pinho Filho; Danielle d‟Ávila Siqueira
 

 

Introdução: O cuidado à criança hospitalizada tem avançado a passos largos, com 

suportes tecnológicos importantes em relação ao diagnóstico e ao tratamento. Contudo, 

isso não é suficiente para responder às demandas atuais. A lógica da produção do 

cuidado preciso está orientada para o fortalecimento das competências da família e para 

a produção de uma relação de parceria desta com a enfermagem. A prática cotidiana 

tem mostrado que a disponibilidade da família em participar do cuidado será diferente 

para cada situação. A interação terapêutica da equipe com a família é uma ferramenta 

indispensável para a superação em direção a um projeto terapêutico singular e integral 

na medida em que, nesse encontro, viabilizam-se espaços de construção de sujeitos. A 

Ludoterapia é uma técnica psicoterápica de abordagem infantil que se baseia no fato de 

que brincar é um meio natural de auto-expressão da criança e pode ser feita 

individualmente ou em grupo. Objetivo: Relatar a experiência da realização de 

educação em saúde sobre ludoterapia com crianças hospitalizadas. Metodologia: 

Pesquisa do tipo relato de experiência realizado num Hospital de grande porte de 

Sobral-CE, a favor do Natal solidário, no mês de dezembro de 2014, onde foram 

realizadas atividades educacionais do tipo ludoterapia com crianças hospitalizadas. A 

intervenção incluiu brincadeiras terapêuticas, teatro com fantoches e dinâmicas 

acompanhadas de brinquedos. Resultados e Discussões: Cinco acadêmicos de 

enfermagem do projeto de extensão saúde da criança adentraram nos setores de 

pediatria e emergência do Hospital, conduzindo as crianças com suas limitações para 

uma manhã diferente, onde os levamos para a área de lazer próximo ao setor. Foram 

realizadas atividades educacionais como contagem de histórias com o uso de fantoches, 

pinturas de desenhos de vários tipos de personagens e com o uso de giz de cera para 

colorir e logo em seguida foi feita a entrega de presentes simbolizando o seu Natal. 

Pôde-se perceber que muitas delas mesmo com todo o seu sofrimento puderam se 

divertir e aproveitaram o máximo. Com a autorização dos responsáveis pudemos 

registrar esse momento. Considerações Finais: Observamos o quanto foi satisfatório 

para nós enquanto acadêmicos do projeto, pois percebemos que essas crianças se 

beneficiaram desse tipo de atividade, uma vez que seu sofrimento foi minimizado 

enquanto estava no ambiente hospitalar. O envolvimento das crianças junto à 

intervenção, além de garantir o sucesso da mesma, pôde engrandecer o conhecimento 

proposto pelos membros do Projeto Saúde da Criança. 
 

Palavras Chaves: Criança, Enfermagem, Intervenção. 
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DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM E SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA GESTANTE VÍTIMA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Isnara de Azevedo Sousa; Antônia Bruna Ferreira Braga; Antônio Francisco de Sousa; 

Francisca Marinice Carneiro; Francisca Morgana de Lima Abreu; Samia Maria Ribeiro  

 

Introdução: A violência doméstica contra a mulher caracteriza-se por um padrão de 

conduta constitutivo de abusos físicos, sexuais e psicológicos. As consequências da 

violência durante a gravidez repercutem na saúde física, sexual e emocional da mulher e 

do bebê. Gestantes que sofrem violência de seus parceiros podem apresentar problemas 

emocionais, tais como: depressão, baixa autoestima, isolamento e ideias suicidas. 

Podem também ocorrer infecções geniturinárias. Com o intuito de esconder os sinais de 

violência, as gestantes tendem a  postergar o início do pré-natal ou realizar menor 

número de consultas Objetivo: Realizar a sistematização da assistência de enfermagem 

a uma gestante de alto risco, vítima de violência doméstica. Metodologia: Trata-se de 

estudo descritivo do tipo estudo de caso com abordagem qualitativa. Foi desenvolvido 

no CSF Dr. Antônio Guarany Mont‟Alverne, Sobral- CE durante o mês de maio de 

2014. Foi realizada a assistência de enfermagem a uma gestante vítima de violência 

conjugal acompanhada por equipe Trevo de Quatro Folhas. Seguiu-se as etapas do 

processo de enfermagem: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento da assistência, implementação da assistência e avaliação. A paciente foi 

avaliada nas necessidades humanas básicas
 
de Wanda Horta. A coleta de dados foi 

realizada a partir da história clínica, observação participante, diário de campo e leitura 

do prontuário. A análise dos dados foi feita com base na Classificação Internacional dos 

Diagnósticos de Enfermagem (NANDA), na Classificação das Intervenções de 

Enfermagem – NIC e na Classificação dos Resultados de Enfermagem – NOC. O 

estudo obedeceu aos princípios éticos definidos na resolução nº466/12. Resultados e 

Discussões: Gestante de alto risco, 28 anos, 2° trimestre de gestação, G4P3A1. Os 

diagnósticos de enfermagem foram: sono prejudicado, sedentarismo, nutrição 

desequilibrada, baixa autoestima, ansiedade, autonegligência e risco de infecção. 

Durante as intervenções visamos: estimulação do vínculo mãe-feto, redução da 

ansiedade e educação alimentar. A partir das intervenções com base no diálogo, 

verificamos uma crescente redução da ansiedade, o que é importante, para o 

enfrentamento de seus problemas. O fato de a gestante apresentar um bom 

relacionamento com a família do parceiro é algo que proporciona certo alento. 

Considerações Finais: A gestante estudada precisa de cuidados especiais relacionados 

à gestação, necessitando de assistência permanente de enfermagem. 
 

Palavras-chave: Violência doméstica; Gestante de Alto Risco; Assistência de 

Enfermagem. 
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LIGAS ACADÊMICAS E OS PRINCÍPIOS: PESQUISA, ENSINO E 

EXTENSÃO 

 

Carlos Victor Fontenele Pinheiro; Francisco Meykel Amâncio Gomes; Anderson 

Liniker Saraiva Barros; Diana Marques Mouta; Paula Andréia Araújo Monteiro; 

Francisco Elionardo de Melo Nascimento 

 

Introdução: Em todo o Brasil, presencia-se a proliferação de Ligas Acadêmicas entre 

estudantes. Compreendidas no rol de possibilidades de extensão universitária ou de 

currículo paralelo, de modo generalizado, as Ligas têm se configurado parte do 

cotidiano dos estudantes, desde o ingresso nos cursos. Nas Ligas, os estudantes recebem 

aulas teóricas, organizam cursos, simpósios e congressos, desenvolver projetos de 

pesquisa, participam de atividades de promoção a saúde em cenários diversos e tomam 

parte de campanhas e eventos públicos de promoção à saúde (BURJATO, 2010). 

Objetivo: Realizar uma pesquisa bibliográfica para fomentar e esclarecer os três 

princípios da liga acadêmica: pesquisa, ensino e extensão Metodologia: Trata-se de 

uma revisão bibliográfica, onde traves do tema ligas acadêmicas pesquisado na 

biblioteca virtual em saúde (BIREME), foram encontrados 24 artigos, após o filtro em 

português resultou-se 12 artigos que falavam ligas acadêmicas: motivações e críticas a 

propósito de um repensar necessário, Pesquisa em educação médica conduzida por 

estudantes: um ano de experiência do núcleo acadêmico de pesquisa em educação 

médica, os demais artigos não contemplavam o assunto abordado todos pesquisados no 

cinco últimos anos de publicação. Resultados e Discussões: As Ligas são espaços úteis 

para novas aprimoramentos de pesquisas a partir práticas externas e utilizando os três 

eixos, ensino, pesquisa e extensão, além disso novas metodologias de ensino, novos 

cenários para o processo de ensino e aprendizagem através de atividades, além disso há 

necessidade de mais pesquisa nesses eixos, para um melhor conhecimento da literatura e 

sua aplicação concreta. Considerações Finais: Neste contexto é fundamental que as 

Ligas promovam uma forte articulação entre ensino, pesquisa e extensão (desta feita, 

reforçando uma virtude que se espera da universidade). Essa articulação nasce do 

entendimento de que as atividades relacionadas à capacitação teórica e vivências 

praticas nas Ligas podem ser úteis na investigação científica e na educação em saúde 

junto à comunidade; pesquisas podem fomentar discussões teóricas e ter aplicabilidade 

na abordagem populacional, e esta pode ser campo para pesquisa e oportunidade de 

aprendizado teórico e prático. 

 

Palavras-chave: Promoção a Saúde; Ligas.  
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PRÁTICA EDUCATIVA VOLTADA À TEMÁTICA HANSENÍASE COM 

VISTAS PARA A REDUÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 

 

Layanne Maria Araújo Farias; Viviany Caetano Freire Aguiar; Antônia Márcia Macêdo 

de Sousa; Eliany Nazaré Oliveira; José Machado Linhares 

 

Introdução: A hanseníase representa um processo infeccioso crônico, causada pelo 

Mycobacterium leprae, bacilo que tem preferência pelos nervos periféricos e pela pele. 

Essa doença milenar persiste como problema de saúde pública no Brasil. Segundo o 

Ministério da Saúde, em 2010, o Brasil apresentou 1,56 casos para cada 10.000 

habitantes, correspondendo a 29.761 casos em tratamento. A hanseníase pode acarretar 

deficiências sociais e físicas nos pacientes, especialmente quando não diagnosticada e 

tratada com precocidade. As deficiências físicas podem incidir nos olhos, nariz, 

membros superiores e inferiores. Objetivo:Relatar uma ação educativa sobre as 

medidas preventivas da hanseníase com enfoque na redução de deficiências físicas. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, evidenciado a partir das vivências 

práticas no Pet Redes de Atenção a Pessoas com Deficiência, no mês de fevereiro de 

2015. A temática utilizada para tal ação foi à hanseníase, com vistas para a redução de 

incapacidade física, onde os materiais utilizados foram: dinâmica do repolho, cartaz e 

álbum seriado. Sendo desenvolvido por uma acadêmica do curso de enfermagem e outra 

de educação física da Universidade Estadual Vale do Acaraú e um preceptor. Tento com 

público alvos, idosos que pertencem ao grupo Gotas de Luz, presente na unidade de 

saúde do Campo dos Velhos na cidade de Sobral- CE. Resultados e Discussões: A 

temática abordada trouxe interesse e significativa participação do grupo Gotas de Luz 

por ser um assunto em que grande maioria já conhecia, pelo fato das situações 

vivenciadas. Partindo dessa perspectiva, a dinâmica ocorreu de forma harmônica e 

descontraída para com todos ali presentes, pois como tinham domínio da temática, 

sentiram-se mais a vontade em explanar com convicção. Durante a exibição do álbum 

seriado, os participantes trouxeram depoimentos de fatos ocorridos há anos quando 

tinham convivido com pessoas que possuíam hanseníase e tiveram deficiência, 

ocasionada pela doença. Relataram sobre o preconceito existente ainda hoje, que muitas 

das vezes estas pessoas são isoladas do convívio social. Em seguida o debate voltou-se 

para a importância do autocuidado com a pele, pé e olhos, pois é devido a esta falta de 

cuidado que acaba a se agravar e gerar algumas sequelas físicas. Considerações Finais: 

Evidenciou-se que a intervenção foi de grande relevância para uma assistência a saúde, 

tendo como foco uma visão holística e humanizada, com vista para a melhoria da 

qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Hanseníase; Prevenção de Doenças; Deficiência Física. 
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PRIMEIROS CUIDADOS COM O RECEM-NASCIDO: UMA EXPERIÊNCIA 

DO PET SAÚDE/REDE CEGONHA NA CASA DA MAMÃE DA SCMS 

 

Flávia Vasconcelos Teixeira; Suênia Évelyn Simplício Teixeira; Auxiliadora Elayne 

Parente Linhares;
 
Albertina Iara Lopes; Manoel Alves Teixeira; Eliany Nazaré Oliveira 

 

Introdução: O período puerperal envolve sentimentos como: medo, insegurança e 

conflito de identidade. Em alguns casos quando os recém-nascidos (RN) nascem com 

alguma intecorrência é comum a equipe de enfermagem neonatal assumir por completo 

todos os cuidados do RN, cabendo as mães apenas observar como tudo acontece no dia 

a dia, assim dificultando o vinculo mãe/filho. A partir do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET-REDES) é possível desenvolver ações de ensino, pesquisa 

e extensão, mas especificamente no contexto Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

Objetivo: Relatar ação desenvolvida por monitoras do PET Saúde/Rede Cegonha sobre 

os primeiros cuidados com o RN com as puérperas da “Casa da Mamãe” da Santa Casa 

de Misericórdia de Sobral (SCMS). Metodologia: Relato de experiência desenvolvido a 

partir das atividades do PET-Redes de Atenção/UVA, realizado na Casa da Mamãe da 

SCMS, no Município de Sobral–Ceará. A ação foi realizada no semestre 2015.1, tendo 

como facilitadores monitoras e preceptora do PET-Redes/Rede Cegonha. Foram 

implementadas metodologias ativas com puérperas que estavam na Casa da Mamãe. O 

assunto abordado na ação foi “Primeiros Cuidados com o RN”, especificando nos 

cuidados especiais, sinais de alerta e sobre a importância da puericultura. Resultados e 

Discussões: A ação prévia iniciou-se a partir da distribuição e discussão de informações 

contidas no folder confeccionado pelas monitoras sobre: Primeiros Cuidados com o RN, 

onde participaram da ação cerca de doze puérperas. Durante a discussão dos Cuidados 

Especiais, pedimos que uma delas demonstrar-se numa boneca como se realizava a 

limpeza do coto umbilical. Em seguida, outra puérpera demonstrou como se realizava a 

pega correta da mama, houve os questionamentos e a exposição de vídeo educativo 

sobre as posições de amamentar e sobre a pega correta. Nos Sinais de Risco, foram 

expostos os principais sinais: Cianose, Ictéricia, Febre, Vômito, Diarréia e Desconforto 

Respiratório. Para encerrar a discussão fortalecemos a importância das consultas de 

puericulturas, onde foi perceptível o interesse delas sobre este assunto. Considerações 

Finais: A partir dessa atividade, as mães sentiram-se seguras e comprometidas com a 

importância dos primeiros cuidados como o RN. Notamos que existem muitos desafios 

por parte dos serviços de saúde em manter atividades educativas, sendo necessárias 

estratégias de adesão e criatividade para atrair esse público. Portanto, essa experiência 

foi relevante para as puérperas, bem como para nossa formação acadêmica. 

 

Palavras-Chave: Recém-Nascido; Enfermagem; Puérperas. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PUERICULTURA EM CRIANÇA DE 24 MESES: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Mirla Bezerra Moreira; Priscila Mara Coelho Marques; Sofiane Viegas Hoover; 

Raimundo Gomes Alves; Rosalice Araújo de Sousa 

 

Introdução: A criança é um ser vulnerável que necessita de assistência periódica. Para 

tanto a consulta de puericultura promove a saúde,a prevenção de agravos e de 

assistência à criança onde pressupõe o compromisso de promover qualidade de vida 

para que possa crescer e desenvolver todo o seu potencial. Objetivos: Averiguar o 

crescimento e desenvolvimento da criança de 24 meses conforme o programa de 

puericultura. Metodologia: Relato de experiência de discente acerca de uma atividade 

educativa sobre puericultura durante as vivências práticas do 7º período do curso de 

enfermagem das faculdades INTA na disciplina Saúde da Criança e do Adolescente. Foi 

realizado uma consulta de puericultura a uma criança de dois anos, no C.S.F do 

município de Sobral, onde houve disponibilização de um espaço na unidade de saúde 

para o atendimento e preenchimento da ficha de puericultura. Foram coletados dados 

maternos, condições atuais individuais e ambientais,bem como exame físico 

completo,estabelecendo os diagnósticos e condutas de enfermagem necessárias para 

prevenções e implementações do cuidado á criança. Resultados e Discussões: Relata-se 

as ações de enfermagem na puericultura em uma criança de dois anos do sexo feminino, 

onde evidenciou condições satisfatórias em todo seu estado geral,avaliando seu 

crescimento e desenvolvimento, utilizando escalas e gráficos para perímetro cefálico e 

torácico,percentil de peso e comprimento nos parâmetros normais. De acordo com a 

avaliação, orientamos a mãe sobre a importância de adaptar sua filha com a alimentação 

diária dos adultos, estímulo da fala e sobre a prevenção dos riscos de quedas por conter 

escada no ambiente em que vive. Considerações Finais: Permitiu-se compreender a 

importância da busca do conhecimento durante a prática, o que facilita o processo de 

ensino/aprendizagem. De acordo com a nossa intervenção, evidenciamos a atuação do 

enfermeiro para o acompanhamento do desenvolvimento da criança, orientando e 

ajudando a família sobre os cuidados, prevenindo agravos, promovendo a saúde, a 

adequada nutrição e a criação de hábitos saudáveis. 

 

 

Palavras-Chave: Puericultura; Criança; Desenvolvimento. 
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A CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA COMO 

INSTRUMENTO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA DE 2 ANOS – 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Joelma Amarante Sousa;
 
Karla Karyna Rios Silveira; Andreza Silva Vasconcelos; 

Tamara Braga Sales; Rosalice Araújo de Sousa 

 

Introdução: A consulta de enfermagem à criança tem como objetivo prestar assistência 

sistematizada de enfermagem, de forma global e individualizada, identificando 

problemas de saúde-doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para a 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação de sua saúde. A puericultura trata-se do 

acompanhamento recorrente e ordenado das crianças para avaliação de seu crescimento 

e desenvolvimento, vacinação, orientações sobre prevenção de acidentes, aleitamento 

materno, higiene individual e do ambiente e identificação precoce de agravos à saúde. 

Objetivo: Descrever a consulta de enfermagem em puericultura através da assistência 

domiciliar a uma criança de doze meses. Metodologia: Relato de experiência, onde foi 

realizada uma atividade de ensino-extensão por intermédio da disciplina de Saúde da 

Criança e do Adolescente. A abordagem foi realizada por acadêmicos do sétimo 

semestre do Curso de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada (INTA), 

no dia 29/04 de 2015, no município de Sobral-Ce. Foi realizada uma consulta de 

enfermagem em puericultura com uma criança de 2anos. Resultados e Discussões: A 

princípio realizamos o exame físico, em seguida conversamos com a mãe a respeito do 

estado geral de saúde da criança, perguntamos se ela apresentava alguma queixa, a 

mesma respondeu que a criança apresenta cansaço, já encaminhada ao pediatra, onde foi 

prescrito aerosolterapia uma vez por dia, realizado em casa aos cuidados da 

mãe.Orientamos ela sobre a importância da continuidade do tratamento, sobre a 

ingestão de alimentos saudáveis, falamos a respeito dos cuidados e higiene da criança, 

higiene do lar, ambiente familiar, prevenção de acidentes e ressaltamos sobre a 

importância do comparecimento à puericultura. Percebeu-se que a mãe e a criança 

interagiram bem em todos os momentos da consulta, sempre demonstrando interesse em 

ouvir as orientações e expondo suas dúvidas. Ao final, elogiamos a mãe devido o bom 

estado de saúde da criança. Considerações Finais: A atividade permitiu o nosso 

entendimento sobre como é realizada a consulta de enfermagem em puericultura, e 

como esta é de grande influência no crescimento e desenvolvimento saudáveis da 

criança. Nesse sentido, destacamos a importância do ensino-aprendizagem durante a 

atividade prática,em nossa formação enquanto discentes, pois isso é necessário para que 

possamos alcançar o mercado de trabalho bem preparados para praticá-la de maneira 

adequada, com objetivo de atingir a promoção do cuidado integral à saúde da criança. 

 

Palavras-chave: Puericultura; Criança; Enfermagem. 
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AÇÃO EDUCATIVA PARA PREVENÇÃO DO ADOECIMENTO 

CARDIOVASCULAR NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Francisco Elinaldo Santiago Bastos; Maria Gabriela Miranda Fontenele;
 
José Flason 

Marques da Silva; Keila Maria de Azevedo Ponte.
 

 

Introdução: As doenças cardiovasculares estão se tornando cada vez mais presentes na 

população mundial. Os motivos são vários, estilo de vida, inatividade física, excesso de 

peso e alimentação inadequada. Segundo Chehuen (2011) as doenças que atingem o 

sistema cardiovascular começam na infância e está vinculada à presença de fatores de 

risco cardiovascular. Objetivos: Relatar a experiência de uma prática educativa para 

prevenção do adoecimento cardiovascular em mulheres. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência de uma intervenção em saúde realizada nas Faculdades INTA – 

Instituto Superior de Teologia Aplicada em Sobral-Ceará no dia 09 de março de 2015 

em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Referida intervenção foi realizada 

por acadêmicos e professores do Projeto de Extensão e Pesquisa „„Cuidadores do 

Coração”. Resultados e Discussões: Para tornar a intervenção mais interessante e 

diferenciada, utilizou-se de recursos visuais para a ornamentação do local, como 

barracas, cartazes, balões, com a finalidade de chamar a atenção do público alvo. Foram 

ofertados os procedimentos de índice de Massa Corpórea (IMC) e aferição de pressão 

arterial. Após cada procedimento o público era orientado quanto aos fatores de riscos do 

adoecimento cardiovascular, ou seja, eram informadas sobre a obesidade, o tabagismo, a 

inatividade física, o consumo nocivo de álcool, a hipertensão arterial e o diabetes 

mellitus. Considerações Finais: Este trabalho foi relevante para o público alvo e para 

os acadêmicos de enfermagem, pois a educação em saúde é uma ferramenta 

fundamental para a prevenção do adoecimento cardiovascular. Além disso, auxilia a 

tornar o indivíduo sujeito de sua saúde e assim poder tomar decisões sobre a mesma.  

 

Palavras Chaves: Adoecimento Cardiovascular; Ação educativa; Prevenção; Mulher. 
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PREVENÇÃO DO ADOECIMENTO CARDIOVASCULAR E PROMOÇÃO DA 

SAÚDE: AÇÃO NO DIA DA MULHER 

 

Maria Gabriela Miranda Fontenele; Francisco Elinaldo Santiago Bastos; Gleicikely de 

Paulo Oliveira; Marcus Brenno Ferreira da Silva; Keila Maria de Azevedo Ponte
 

 

 

Introdução: As Doenças Cardiovasculares (DCV) são precedidas por uma série de 

fatores inerentes aos hábitos de vida que intervém na fisiologia do sistema 

cardiovascular humano. Dentre estes fatores de risco, citam-se a hipertensão, a má 

alimentação, sedentarismo, hábitos alimentares inadequados, tabagismo e obesidade. 

Em se tratando da relação de gênero nestas doenças, tem-se observado um índice 

elevado nas mulheres em comparação aos homens tanto no Brasil como no mundo 

(COULTER, 2011). Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de 

Enfermagem em uma ação educativa para prevenção de DCV em mulheres. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma intervenção em saúde 

realizada nas Faculdades INTA em Sobral–CE no dia 09 de março de 2015 em 

comemoração ao Dia Internacional da Mulher. A ação foi realizada por integrantes do 

Projeto de Extensão e Pesquisa Cuidadores do Coração do Curso de Enfermagem 

Resultados e Discussões: Na ocasião, verificava a Pressão Arterial, peso, altura e IMC, 

bem como eram-lhes prestadas orientações, informações e esclarecimentos de suas 

dúvidas. As atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no âmbito da academia tem 

por fins promover a integração da universidade com a sociedade (RODRIGUES; et al., 

2013). Nesse sentido, a ação teve a finalidade de levar a comunidade acadêmica 

conhecimentos acerca da prevenção dos riscos de DCV. A ação proporcionou 

conhecimento para os integrantes dos Cuidadores do Coração, pois exigiu-se preparo 

acadêmico através da aquisição de novos conhecimentos e da organização da atividade e 

promoveu a informação de maneira correta sobre as DCV. Considerações Finais: 

Percebeu-se a contribuição desta ação na formação universitária, proporcionando a 

construção de momentos que articulam a fundamentação da teoria fazendo uso da 

prática na construção do conhecimento, facilitando a compreensão do sentido mais 

amplo da prevenção e promoção de saúde.  

 

Palavras-chave: Promoção de Saúde; Adoecimento Cardiovascular; Enfermagem. 
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CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO E CONTROLE DO SARAMPO EM 

FORTALEZA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Wanderson Alves Martins; Francisca Andrea Marques de Albuquerque; Luiza Luana de 

Araújo Lira Bezerra; Fabiane do Amaral Gubert; Mariana Cavalcante Martins; Viviane 

Mamede Vasconcelos. 

  

 

Introdução: O sarampo constitui-se como uma doença infecciosa aguda, de natureza 

viral, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância. A viremia 

causa uma vasculite generalizada, responsável pelo surgimento dos sintomas. Dentre os 

municípios com maior incidência de casos de sarampo, Fortaleza lidera essa estimativa 

com 93 casos confirmados. Objetivo: Descrever a experiência vivenciada por 

acadêmicos de enfermagem durante a campanha de imunização contra o sarampo em 

Fortaleza-Ce.  Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por 

acadêmicos de enfermagem durante o Estágio Supervisionado I na campanha de 

imunização contra o sarampo na área da Secretaria Executiva Regional III (SERIII) de 

Fortaleza-Ce, durante o mês de Abril de 2015, como desenvolvimento de atividades 

para o controle do surto do sarampo no município. Resultados e Discussões: 

Primeiramente houve o contato da SER III com a faculdade, solicitando apoio para a 

intensificação da campanha, onde a mesma disponibilizou suas turmas de campo de 

prática em saúde pública para o auxílio, sendo os mesmos direcionados aos seus 

respectivos pontos de atuação. Durante esta campanha, foram realizadas atividades 

extramuros, com isso fomos a campo realizar a imunização em pontos estratégicos, 

como em escolas públicas e privadas, supermercados, shopings e terminal de integração 

de transporte público, com a finalidade de alcançar a maior cobertura vacinal possível. 

Durante esse período, tivemos a oportunidade de trabalhar com profissionais de outros 

setores, de maneira a compreender a importância da interdisciplinaridade, como os 

agentes comunitários de saúde, profissionais conhecedores da realidade local para o 

devido planejamento e execução das ações da campanha. Considerações Finais: 

Concluímos que essa campanha foi uma oportunidade ímpar em nossa formação 

acadêmica, por nos proporcionar a experiência de aprendermos como se organiza uma 

campanha de vacinação e quais estratégias podem ser utilizadas para o alcance de seus 

objetivos. Observamos uma falta de organização por parte da gestão municipal na 

condução da campanha, não havendo indicadores de avaliação como a homogeneidade 

das doses da vacina por faixa etária, monitoramento rápido de cobertura entre outros 

métodos. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Enfermagem em Saúde Comunitária; Imunização.  
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A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO COM CRIANÇAS HOSPITALIZADAS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Denis da Silva Cardoso; Rosalice Araújo de Sousa; Luana Vasconcelos Araújo; 

Amanda Souza Barbosa; Matheus Eduardo Passos Fontenele. 

 

Introdução: A infância é um dos períodos mais importantes na vida de uma pessoa, 

pois, está em pleno desenvolvimento físico, psicológico e motor, criando vínculos com 

o mundo ao seu redor, aproveitando de suas experiências para moldar sua 

personalidade. A interação caracteriza-se então muito importante nessa fase da vida do 

infante, pois ela é capaz de criar raízes, demonstrar afeto, carinho, amor e 

principalmente confiança, apresentando uma relevante importância na relação 

enfermeiro-paciente quando se trata de hospitalização infantil. Objetivo: Descrever a 

intervenção realizada com crianças hospitalizadas, do ponto de vista acadêmico, 

direcionado a pratica do profissional Enfermeiro. Metodologia: Pesquisa descritiva do 

tipo relato de experiência sendo realizada uma intervenção em um hospital de referência 

da Região Norte do Estado do CE. Esta atividade foi realizada pelo projeto de pesquisa 

e extensão “Saúde da Criança” que faz parte do curso de Enfermagem das Faculdades 

INTA. Tivemos momentos lúdicos com teatros de fantoches, conto de histórias, 

atividade com pinturas onde as crianças puderam usar sua criatividade para colorir os 

desenhos culminando com a entrega de brinquedos. Resultados e Discussões: Percebe-

se a princípio que as crianças ficavam um pouco receosas de participar devido a pouca 

intimidade com a equipe. Porém, após algum tempo e depois da realização de atividades 

lúdicas, como conversas e brincadeiras, o brincar com elas tornou-se espontâneo. Foi 

percebido o quão sua receptividade foi aumentada, com ações de conversa e 

interatividades, a relação foi tornando-se mais próxima, com maiores participações nas 

brincadeiras, confirmando que o vínculo com elas torna a experiência de cuidado e 

tratamento decididamente mais fácil e com mais fluidez. Considerações Finais: 

Portanto, através da vivencia, percebe-se que as crianças em sua maioria sentem-se 

sozinhas pela ausência de interatividades e por estarem num ambiente diferente do 

cotidiano, sendo assim, a importância de tornar esse momento menos estressante e 

divertido para as mesmas. 

 

Palavras- chave: Comunicação em Enfermagem; Hospitalização Infantil; Enfermagem 

Pediátrica; Processo Terapêutico Infantil. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET SAÚDE REDE CEGONHA 

Benedito Teixeira Pires Filho; Eliany Nazaré Oliveira; Cleidiane da Conceição Alves; 

Heliandra Linhares Aragão; Lidiane Almeida Moura; José Hamilton Viana Junior. 

 

Introdução: O leite materno é um alimento completo e pode ser considerada a primeira 

vacina do RN, por isso é importante ser iniciado já na primeira hora após o parto. Ele 

alimenta e proporciona o desenvolvimento da imunidade, fazendo com que a criança 

cresça mais saudável, proporciona o desenvolvimento cognitivo e a melhor formação 

óssea da arcada dentária. Além das vantagens para a criança, a mulher também é 

beneficiada pelo retorno mais rápido do organismo ao estado pré-gestacional, melhor 

cicatrização em casos de cesárias, diminuição de sangramentos transvaginais e contribui 

para estabelecer vínculo entre mãe e filho. Objetivo: Relatar uma ação de educação em 

saúde sobre o aleitamento materno para as puérperas alojadas na Casa da Mamãe da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Metodologia: Trata-se te um estudo descritivo, 

com abordagem qualitativa do tipo de relato de experiência. A ação ocorreu na Casa da 

mamãe da Santa Casa de Misericórdia de Sobral - CE, no mês de agosto do ano de 2013 

e teve como público alvo 30 puérperas. O método utilizado foi a roda de conversa, 

proporcionando o envolvimento de todas através de suas dúvidas e saberes. Resultados 

e Discussões: A ação proporcionou uma grande interação entre as puérperas e uma rica 

discussão sobre o assunto que permitiu o esclarecimento e aprendizagem quanto a 

posição e maneira correta de ocorrer a amamentação. As primíparas foram as que mais 

apresentaram dúvidas e se mostraram atentas durante toda a ação. Através da conversa 

foi percebido que a ansiedade e o medo de não conseguir amamentar são fatores que 

muito dificultam a adesão destas ao aleitamento. Considerações Finais: Pode–se inferir 

que ainda existe pouco conhecimento por parte das puérperas em relação aos benefícios 

oportunizados pelo aleitamento materno. Entende-se que esse fato colabora para não 

adesão á prática. Percebe-se ainda que essa não é uma realidade apenas das primíparas, 

pois as multíparas também mostraram déficit relacionado a essas informações.  

 

Palavras- chave: PET-Saúde; Rede Cegonha; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
ANAIS DA II SEMANA SOBRALENSE DE ENFERMAGEM. ISBN: 978-85-5551-023-6 

VISITA DOMICILIAR E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA 

DE NOVE MESES 

 

Ana Patrícia Nascimento Vasconcelos; Antonia Regiane Souza; Cristina Rocha de 

Sales Lopes; Rosalice Araújo de Sousa. 

 

Introdução: A visita domiciliar (VD) é uma ferramenta importante para a prática dos 

profissionais de saúde, especialmente, na Estratégia Saúde da Família (ESF). É utilizada 

objetivando atender o indivíduo na sua integralidade. É considerado um instrumento de 

trabalho em enfermagem, e o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família assume papel 

importante nessa assistência domiciliar, por estar inserido no contexto familiar, em que 

a constante avaliação, visão crítica, planejamento e readaptação são necessários diante 

das diversas dinâmicas familiares existentes, para então estabelecer um cuidado 

compreensível e adequado ao indivíduo em comunidade principalmente quando se trata 

de crianças menores de um ano, que estão mais vulneráveis a enfermidades. Objetivo: 

Relatar a prática do trabalho de enfermagem na visita domiciliar a uma criança de nove 

meses. Metodologia: Esse estudo caracteriza-se como um estudo de caso de abordagem 

descritiva, foi utilizado como contextualização desse trabalho a visita domiciliar a uma 

família que reside no Bairro Centro. O presente estudo de caso foi direcionado para a 

assistência de enfermagem a criança, bem como o ambiente em que ela está inserida, 

usando como artifício a entrevista com a mãe e o exame físico completo na criança 

balizado pelo instrumento aplicado pelo município. Resultados e Discussões: Foram 

colhidos os dados da criança ao nascer e os dados atuais aos 09 meses. Dados da criança 

ao nascer: JVRA, prematuro de 36 semanas, data de nascimento 28/06/2014, parto 

cesárea, PC 29, peso 1,660g, comprimento 39 cm, APGAR 08, Intercorrência: a criança 

ficou internada por 10 dias para ganhar peso. Já como dados atuais de 09 meses 

observaram-se peso 7,100g, comprimento 41,5 cm, DNPM: senta-se sem apoio, se 

arrasta, alimenta-se bem e a amamentação continua. Foram dadas algumas orientações à 

mãe quanto ao estimulo do desenvolvimento da criança (estimular a criança a 

engatinhar), à higiene corporal adequada e a alimentação saudável. Considerações 

Finais: A Visita Domiciliar é relevante tanto para a saúde da mãe, como principalmente 

para a saúde da criança, pois é através dela que o enfermeiro identifica os riscos que 

essa criança está exposta e aplica seu plano de cuidado para que esses riscos sejam 

sanados ou amenizados.  

 

Palavras-chave: Visita Domiciliar; Puericultura; Assistência de Enfermagem. 
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MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: A 

EXPERIÊNCIA DE MONITORES DO PET-SAÚDE REDES DE ATENÇÃO 

 

Ananda Milena Martins Vasconcelos; Layane Gleice Marques Porto; Lorenna Saraiva 

Viana; Sibele Pontes Rocha; Nayana Nayla Vasconcelos Rocha; Francisco Francimar 

Fernandes Sampaio. 

 

Introdução: O Apoio Matricial emerge como estratégia para asseguração de um 

cuidado integral e longitudinal dos sujeitos, possibilitando a criação de espaços de 

problematização de questões. O matriciamento é um dispositivo visto como 

possibilidades de cuidado integral, já que facilita o intercâmbio de saberes, o ganho de 

autonomia dos profissionais em relação ao acompanhamento, e dos usuários com 

relação ao seu cuidado. A universidade busca suprir as insuficiências que atingem a 

saúde por meio do PET Saúde Redes de Atenção/ Rede Psicossocial, ampliando a gama 

de contribuições que este programa vem propiciando aos serviços. Este estudo objetiva 

relatar a experiência vivenciada por monitores do PET Saúde Redes de Atenção/ Rede 

Psicossocial durante o matriciamento em saúde mental em Centros de Saúde da Família 

na cidade de Sobral – Ceará. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência que 

apresenta a vivência de monitores bolsistas do PET Redes de Atenção. Essa vivência 

ocorreu durante os meses de agosto a novembro de 2014 nas atividades de 

matriciamento em Saúde Mental em dois CSF na cidade de Sobral. Resultados e 

Discussões: As atividades de matriciamento em saúde mental que acontecem no CSF 

Tamarindo, apesar de possuírem o mesmo objetivo de acompanhamento de pacientes 

com algum transtorno mental, acontecem de forma diferente em relação às atividades 

que acontecem no CSF do Centro. No CSF do bairro Tamarindo os profissionais como 

psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, educador físico, assistente social e residentes de saúde 

mental discutem a possibilidade de implantação de um Projeto Terapêutico Singular 

para aqueles casos considerados mais complexos. No CSF do bairro Centro acontecem 

grupos coordenados pela mesma equipe de profissionais que participa da discussão de 

casos do CSF do Tamarindo, porém há uma grande diferença, já que neste CSF os 

grupos têm enfoque terapêutico e acontecem com a participação do paciente. 

Considerações Finais: Enquanto monitoras do PET Redes, pudemos entender como 

acontece o matriciamento, tendo noções de como proceder em cada caso estudado e 

compreendendo o trabalho da equipe multiprofissional. Na verdade, trata-se de uma 

troca de saberes e experiências, promovendo assim uma responsabilização entre os 

profissionais, possibilitando-nos um olhar mais reflexivo sobre as situações que 

presenciamos, permitindo-nos uma conduta adequada quando futuros profissionais, 

atingindo assim os objetivos proposto no PET-Saúde. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Matriciamento; Saúde Mental. 
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ATIVIDADE EDUCATIVA EM ALOJAMENTO CONJUNTO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DO PET-REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE 

Maria Danara Alves Otaviano; Raimundo Faustino de Sales Filho; Clara Anísia Melo 

Diniz; Maria Socorro Araújo Dias; Eliany Nazaré Oliveira. 

 

Introdução: Segundo o Ministério da Saúde (1993): “Alojamento Conjunto é o sistema 

hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a 

mãe, 24h por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar”. Este sistema possibilita o 

vínculo entre o binômio à medida que a mãe desenvolve os cuidados com o bebê, 

estimulando o aleitamento materno e reduzindo os riscos de infecção. Sendo 

fundamental a figura do profissional de enfermagem para orienta-las e auxiliar para o 

desenvolvimento de habilidades, proporcionando segurança emocional quanto aos 

cuidados com o recém-nascido. Objetivos: Relatar a vivência de um momento de 

educação em saúde para puérperas em alojamento conjunto. Metodologia: Trata-se de 

um estudo descritivo do tipo relato de experiência de uma atividade educativa 

relacionada aos cuidados com o recém-nascido, nas seguintes temáticas: banho no bebê, 

troca de fralda, banho de sol, limpeza do coto, vacinação, aleitamento. O local foi um 

hospital escola no município de Sobral-CE, durante o período de Abril de 2015 nas 

enfermarias de alojamento conjunto, os métodos utilizados foram: dinâmica de 

apresentação e uso de cartazes explicativos. Sendo desenvolvida por uma preceptora e 

monitores do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde /PET-Redes de 

Atenção. Resultados e Discussões: Por meio deste estudo torna-se possível a 

compreensão da importância das orientações de enfermagem em relação aos cuidados, 

visto que ainda existem muitas dúvidas influenciadas pelas crendices populares e 

costumes antigos relacionados principalmente ao banho do bebê em que foi questionado 

porque não é realizado após o nascimento; ao coto umbilical e o uso de métodos para 

cicatrização como óleo e moeda. Além da insegurança das mães quanto à produção de 

leite e à nutrição suficiente do bebê até os seis meses por meio do ao aleitamento 

materno exclusivo. Considerações Finais: Diante do exposto, percebemos a carência 

de conhecimento por parte das puérperas e o quanto ainda é presente os mitos 

populares. Evidenciou-se a importância e a necessidade do desenvolvimento de 

atividades educativas em saúde com as mesmas para que estas se sintam mais seguras e 

tenham maior propriedade para realizarem suas competências maternas.  

 

Palavras- chave: Alojamento Conjunto; Educação em Saúde; Cuidados de 

Enfermagem.  
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CURSO DE GESTANTES COMO ESTRATÉGIA DO PET REDE CEGONHA 

PARA O FORTALECIMENTO DA PROMOÇÃO À SAÚDE 

Cleidiane da Conceição Alves; Eliany Nazaré Oliveira; Ana Cláudia Costa de Sampaio; 

Benedito Teixeira Pires Filho.  

 

 

Introdução: Na gestação a mulher pode apresentar dúvidas, medos, fantasias e outros 

sentimentos que alimentam o senso comum, interferindo negativamente no cuidado 

prestado pelos profissionais de saúde. A educação em saúde constitui um conjunto de 

saberes e práticas, orientadas para prevenção de doenças e promoção da saúde. Dessa 

forma, o Curso de gestantes na perspectiva do PET – Rede Cegonha surge como uma 

ferramenta intensificadora do ensino-serviço-comunidade. Objetivo: Relatar ações 

desenvolvidas no Curso de Gestantes como estratégia de fortalecimento da Promoção à 

Saúde no CSF Campo dos Velhos em Sobral- CE. Metodologia: Trata-se de um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência. A ação ocorreu no 

CSF Campo dos Velhos em Sobral- CE em atividades de preceptoria e monitoria do 

PET, nos meses de Março á Maio de 2015 e teve como público alvo as gestantes 

acompanhadas no pré-natal. Ocorreram dez encontros, com intervalos semanais, e teve a 

participação de 15 gestantes. O método utilizado foram oficinas nas quais a interação 

entre profissionais de saúde e gestantes permitiram uma troca rica de saberes. 

Resultados e Discussões: No primeiro encontro, realizamos atividades de acolhimento 

com uma roda de conversa onde identificamos o quanto as gestantes sentem a gravidez 

afetando direta e indiretamente a percepção que elas tinham de si mesmas, nesse 

momento conversamos sobre os sinais e sintomas comuns na gestação e as mudanças no 

corpo. Nos encontros seguintes, realizamos oficinas voltadas para a importância do 

aleitamento materno, trabalho de parto e parto, cuidados com o bebê, direitos das 

gestantes, onde percebemos muitas dúvidas e mitos sobre os diversos temas que envolve 

a gestação. Observa-se que o trabalho de intervenção com grupo de gestantes atingiu 

resultados expressivos, à medida que serviu como dispositivo de suporte social, pois, 

com a existência deste Curso houve uma complementação às consultas de pré-natal, 

criando um maior vínculo entre gestantes e seus familiares com a equipe da UBS. 

Considerações Finais: Evidenciamos que as estratégias utilizadas através do Curso de 

Gestantes foram primordiais para os resultados e destacamos aqui a roda de conversa 

como método significativo para os relatos das gestantes e para a troca de experiências 

entre elas, sendo possível através do diálogo, identificar, aprender, criar, compartilhar e 

refletir sobre suas potencialidades e limitações. 

 

Palavras-Chave: Gestantes; Promoção à Saúde; Atenção Básica. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO TRÂNITO: PROMOVENDO A 

CONSCIETIZAÇÃO DOS CONDUTORES NA CIDADE DE SOBRAL-CE 

 

Antonia Smara Rodrigues Silva; Francisco Diogenes dos Santos; Emanuella Macêdo 

Silva; Raimundo Faustino de Sales Filho; Samy Loraynn Oliveira Moura; Antonia 

Siomara Rodrigues Silva.
 

 

Introdução: Os acidentes de trânsito são um importante problema de saúde pública no 

país, pois, além da sua frequência, esses eventos atingem uma população jovem e são 

considerados teoricamente previsíveis e passíveis de prevenção. O número de pessoas 

que morrem a cada ano vítimas de acidentes de trânsito, segundo a Organização 

Mundial de Saúde, é estimado em cerca de 1,2 milhões; o que corresponde a 25% das 

causas externas de mortalidade no planeta. No Brasil, entre as causas externas, os 

acidentes de trânsito representam a segunda maior causa de óbitos, estando atrás apenas 

de mortes por homicídios. Objetivo: Relatar a experiência dos acadêmicos de 

Enfermagem no desenvolvimento de blitz educativas no trânsito através do Núcleo de 

Ensino e Extensão em Assistência Pré-Hospitalar (NEEAPH). Metodologia: Trata-se 

de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa. 

Realizou-se três blitz educativas no trânsito no mês de fevereiro de 2015, em três pontos 

movimentados da cidade de Sobral – CE com duração de duas horas cada; promovidas 

pelos monitores do NEEAPH em parceria com Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) do Município de Sobral. Participaram da blitz pedestres e 

condutores. A temática abordada foi segurança no trânsito: uso correto do cinto de 

segurança e capacete; uso de bebidas alcoólicas e aparelho celular no trânsito. Foi 

realizada a panfletagem seguida de uma abordagem rápida. Resultados e Discussões: 

Foi realizado uma abordagem educativa e conscientizadora acerca da segurança no 

trânsito. Através desta abordagem verificamos que havia um elevado número de 

condutores sem o cinto de segurança ou usando-o de forma incorreta, e maior ainda de 

motociclistas com o capacete sem a fivela de proteção. Foi encontrado também 

condutores fazendo uso de aparelho celular. Após a abordagem rápida realizada para 

cada condutor verificamos que os mesmos aderiram às informações repassadas, 

demonstrando assim a conscientização para a prevalência de um trânsito mais seguro. 

Considerações Finais: A partir das blitz realizadas percebemos que ainda há um 

elevado número de condutores que não aderiram de forma eficaz às normas de 

segurança no trânsito. Assim nos mostra a relevância das ações realizadas no trânsito de 

forma a contribuir para a prevenção de acidentes.  

 

Palavras-chave: Acidentes de trânsito; Educação em educação; Enfermagem 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DIALOGANDO COM ADOLESCENTES SOBRE 

SEGURANÇA NO TRÂNISTO 

 

Emanuella Macêdo Silva; Antônia Smara Rodrigues Silva; Francisco Diogenes dos 

Santos; Francisca Clarise dos Santos; Rayane Mara de Sá Albuquerque; Antônia 

Siomara Rodrigues Silva. 

 

  

Introdução: No Brasil, os acidentes compõem as chamadas causas externas, que 

representam o principal problema de morbimortalidade em adolescentes e crianças 

acima de um ano e, torna-se cada vez mais relevante em saúde pública, o que requer o 

aprofundamento de estudos sobre suas características, sua magnitude e seu impacto na 

vida das pessoas. (MALTA et al, 2009). Acredita-se que a maioria dos atendimentos em 

emergência, especialmente os decorrentes de causas acidentais, poderia ser evitada com 

a adoção de medidas preventivas. Objetivo: Relatar a experiência dos autores no 

desenvolvimento de oficinas de educação em saúde dentro do Núcleo de Ensino e 

Extensão em Assistência Pré-Hospitalar (NEEAPH). Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem qualitativa. 

Realizaram-se quatro oficinas no mês de fevereiro de 2015, na Escola Professora 

Carmosina Vieira Gomes, localizada no bairro Sumaré, Sobral-CE. A inserção dos 

acadêmicos de Enfermagem se deu através do NEEAPH, em parceria com Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Município de Sobral (CE). Os 

participantes foram 164 adolescentes que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio. 

Durante a oficina foi abordada a temática: Segurança no trânsito, que fez emergir outros 

temas como: uso de bebidas alcoólicas. As abordagens tiveram duração média de 2 

horas. Inicialmente foi realizada uma dinâmica de acolhimento, em seguida realizamos 

uma roda de conversa com apoio de perguntas norteadoras relacionadas à temática. 

Posteriormente realizamos um momento de avaliação. A coleta de dados foi realizada 

por observação não-estruturada do tipo participante. Resultados e Discussões: 

Participaram das oficinas 164 adolescentes, 65 do sexo masculino e 99 do sexo 

feminino, com faixa etária entre 16 e 26 anos. A estratégia pedagógica utilizada durante 

as oficinas estimulou a participação, entendimento e a conscientização dos adolescentes, 

possibilitando que estes relatassem suas vivências e, modos de resolução de problemas 

relacionados à temática abordada, assim como as dúvidas recorrentes que possuíam. A 

interação favoreceu que estes tornassem aptos a proteger-se de acidentes no trânsito. 

Durante a dinâmica procurou-se não interferir na fala dos adolescentes e, também não 

refletir responsabilidades. Considerações Finais: A partir do desenvolvimento das 

oficinas junto aos adolescentes, percebemos, que possuem informações limitadas 

referente a Segurança no Trânsito. Isto nos leva a refletir sobre a importância das ações 

desenvolvidas pelo NEEAPH para esclarecer e contribuir para prevenção de acidentes 

automobilísticos com o desenvolvimento de uma posição de co-responsabilização destes 

adolescentes. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde; Prevenção de acidentes; Enfermagem. 
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PROTOCOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E REGISTROS 

SEGUROS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Francisca Brunna de Carvalho Costa Vasconcelos; Ana Egliny Sabino Cavalcante. 

 

 

Introdução: A identificação dos pacientes é considerada um dos primeiros cuidados 

para uma assistência segura e consiste na utilização de tecnologias essenciais à 

prevenção de erros durante o cuidado à saúde. A identificação do paciente está prevista 

na nova RDC ANVISA nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a 

segurança do paciente em serviços de saúde¹. Objetivo: Descrever o processo de 

implantação do protocolo de identificação e registro seguros, no Hospital Regional 

Norte (HRN), em Sobral – CE. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, relato de 

experiência, acerca do processo de implantação do protocolo de identificação e registro 

seguros, no HRN, durante os meses de abril e julho de 2014. Os participantes 

constituíram-se de profissionais de nível técnico e equipe multiprofissional diretamente 

ligada à assistência, bem como áreas de apoio (nutrição, farmácia, laboratório, banco de 

leite e recepção). A metodologia utilizada nos treinamentos foi baseada na andragogia. 

A finalidade foi instituir o uso obrigatório da pulseira de identificação, na qual constam 

os seguintes dados do paciente: nome completo, nome da mãe, número do prontuário e 

data de nascimento. Resultados e Discussões: Após a primeira etapa, a instituição 

apresentou 83% de colaboradores treinados. Foi aplicado um instrumento de análise de 

satisfação e a equipe classificou como adequados a forma de abordagem e impacto que 

o processo de identificação correta do paciente traz para uma assistência mais segura e 

de qualidade. Considerações Finais: A implantação do protocolo de identificação e 

registro seguros oferece mais qualidade à assistência à saúde, uma vez que o número de 

eventos adversos, relacionados a falhas na identificação do paciente, tende a diminuir 

e/ou não existir. Diante disso, a adoção das medidas fornece subsídios para o 

profissional de enfermagem encontrar menos vulnerabilidade a erros relacionados à 

identificação incorreta do paciente. Outra contribuição é o fortalecimento entre a equipe 

multiprofissional, trabalhando de forma unificada visando um bem comum.  

 

Palavras-chave: Protocolo; Identificação; Enfermagem. 
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 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM TRABALHADORES DE UMA INDÚSTRIA DE 

CALÇADOS: UM RELATO DE EXPERIENCIA 

 

Raimundo Faustino de Sales Filho; Maria Danara Alves Otaviano; Clara Anísia Melo 

Diniz; Maria Socorro Araújo Dias; Eliany Nazaré Oliveira. 

 

Introdução: A Educação em Saúde compreende atividades que estimulam a prevenção 

de doenças, promoção da saúde, com base em conhecimento científico, intermediado 

pelo profissional da saúde, e em conhecimento popular, promovendo o engajamento da 

população e dando autonomia aos sujeitos envolvidos, o que os torna ativos e 

transformadores de sua própria vida e/ou do seu meio social. Objetivo: 

Relatar/compartilhar a experiência de uma vivência de educação em saúde para os 

trabalhadores de uma indústria de calçados. Metodologia: Esse estudo consiste em um 

relato de experiência vivenciado por dois monitores e uma preceptora do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde /PET-Redes de Atenção, durante os dias 13, 14, 

16 e 17 do mês de abril (evento Semana da Saúde), no período matutino e noturno, em 

uma indústria de calçados de grande porte da cidade de Sobral - CE. Foram abordados 

temas relacionados à saúde do homem e da mulher, com ênfase na prevenção do câncer 

de próstata e do câncer do colo do útero, além do câncer de pênis, câncer de mama e 

algumas doenças sexualmente transmissíveis (HIV, HPV, etc.). Utilizou-se materiais 

didáticos como folders educativos; álbuns seriados; peças virtuais de laboratório para a 

explanação dos temas supracitados. Ademais, foram realizadas dinâmicas através de 

perguntas sobre o assunto explicado. Resultados e Discussões: Aproximadamente 5000 

pessoas participaram do evento Semana da Saúde, que acontece anualmente na indústria 

em questão. Pôde-se perceber que ainda há uma carência de conhecimento dos dois 

grupos (homens e mulheres), evidenciado pelas perguntas realizadas na dinâmica, 

quanto ao desconhecimento de realização de exames e da própria doença, apesar de que 

as mulheres apresentarem uma consciência mais apurada para tal cuidado. Além disso, 

parece haver um distanciamento quando o assunto está direto ou indiretamente 

relacionado à sexualidade, notado pela não participação de algumas pessoas no 

momento, o que se infere, dessa forma, no tratamento, ainda, tabu, de algumas questões. 

Considerações Finais: O desenvolvimento de práticas educativas em saúde mostra-se 

essencial, pois obtém a transformação da realidade através co-responsabilidade dos 

sujeitos, enfrentando os determinantes do processo saúde-doença e buscando melhorias 

das condições de saúde individual e coletiva. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Prevenção de Doenças.  
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TERRITORIALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO NO TERRITÓRIO DA 

ESTRATÉGIA SÁUDE DA FAMÍLIA DE SOBRAL / UBS CAIC – CE 

 

 Darliane Kelly Barroso de Sousa; João Vitor Teixeira de Sousa; Maria Socorro 

Carneiro Linhares. 

 

 

Introdução: O Programa Saúde da Família criado em 1994, pelo Ministério da Saúde, é 

uma das principais estratégias de consolidação do SUS, e traz a necessidade de mudança 

do modelo assistencial, baseando-se na promoção da saúde e na prevenção de 

doenças
(1)

. Objetivo: Relatar uma experiência da territorialização e intervenção em uma 

área da abrangência da ESF. Metodologia: Relato de Experiência, realizado com dados 

das atividades do módulo de Atenção Básica à Saúde II. O cenário escolhido foi um 

território de uma das equipes da ESF do município de Sobral. Foi feito o 

reconhecimento da área de abrangência da equipe com o levantamento de dados 

primários e secundários sobre a população adstrita no território. Esses dados foram 

obtidos por meio das observações do cenário da prática e das entrevistas com os ACS. 

Procurou-se identificar os recursos sociais de acesso para os moradores, como saúde e 

assistência social, escolas e as áreas de lazer. Levantou-se os tipos de moradias, as áreas 

de risco e as principais fontes de renda. Com os dados coletados, procedeu-se a análise 

para identificar os determinantes sociais de saúde e doença presentes na área. 

Resultados e Discussões: O problema identificado foi a grande quantidade de lixo nas 

ruas, pois a população descarta o lixo nos terrenos baldios ou espalha-os nas ruas. Com 

isso, decidiu-se elaborar uma intervenção a fim de sensibilizar as pessoas sobre a 

questão do lixo e os riscos à saúde. Foi feita uma parceria com o CRAS e realizou-se 

uma roda de conversa sobre a temática “lixo, fonte de doenças” para um grupo de 

crianças e adolescentes. No início foi apresentado um vídeo, mostrando a reciclagem e a 

forma adequada de descartar o lixo. Em seguida, falou-se sobre as doenças provocadas 

pelo acúmulo de lixo no ambiente e as responsabilidades de cada um na prevenção das 

doenças. Foram realizadas algumas dinâmicas para descontração dos participantes. 

Considerações Finais: A experiência proporcionou aos estudantes uma reflexão crítica 

sobre o modo de vida das pessoas e como este infere na determinação do processo saúde 

e doença. Entende-se que, os educadores e profissionais de saúde devem manter na sua 

agenda ações de educação permanente sobre as questões que impactam na saúde e no 

ambiente em geral. 

 

Palavras-Chave: Estratégia Saúde da Família; Intervenção; Saúde Coletiva. 
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O ESTIGMA DA HANSENÍASE: RELATO DE UMA PESQUISA REALIZADA 
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Ilâna Marques Rodrigues; Danyela dos Santos Lima; Lucivânia Domingos Ibiapina; 

Antonio Alancarde Leopoldino; Raiara Aguiar Silva; Maria da Conceição Coelho Brito. 

 

 

Introdução: A hanseníase se constitui um grave problema de Saúde Pública no Brasil. 

É uma doença crônica, causada pelo Mycobacterium leprae. É uma enfermidade 

milenar que traz consigo a marca do preconceito, discriminação e exclusão social desde 

o seu surgimento. Sabe-se que o estigma ligado à hanseníase ocorre desde tempos 

imemoráveis, sendo por isso uma condição complexa, que exige um processo de 

mudança gradativa. Embora, atualmente a hanseníase tenha tratamento e cura, o estigma 

e o preconceito permanecem enraizados em nossa cultura e dificultam o indivíduo no 

enfrentamento da doença, trazendo-lhes sérias repercussões em sua vida pessoal e 

profissional Objetivos: conhecer a percepção das pessoas com hanseníase em relação à 

doença e as questões relativas ao estigma ocasionados pela enfermidade. Metodologia: 

Trata-se de estudo exploratório e descritivo com abordagem qualitativa, realizado no 

Centro de Referência no atendimento à pessoas com hanseníase, situado no Município 

de Sobral- Ce. Para coleta dos dados foi utilizada entrevista semi-estruturada e 

acompanhamento nas consultas médica. Estudo desenvolvido no primeiro semestre do 

ano de 2014 e teve como público alvo 20 pessoas com hanseníase assistidas pelo Centro 

supracitado. Ressalta-se que o estudo está em conformidade com a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). Resultados e Discussões: Os relatos dos 

sentimentos e vivências apresentados pelos participantes do estudo evidenciam as 

dificuldades enfrentadas pelos mesmos, desde a busca do diagnóstico, a conscientização 

do mesmo, a realização do tratamento e após a cura, uma vez que sua trajetória continua 

para tratar as incapacidades físicas. Outrossim, os mesmos relacionam a doença a 

incerteza da cura e ao medo da morte. Isso revela uma percepção negativa por parte dos 

portadores da doença, coerente com a perspectiva histórica da hanseníase. 

Considerações Finais: Os indivíduos necessitam resgatar sua auto-estima, seus 

vínculos e relacionar-se para reintegrar-se ao mundo real. Os sentimentos relacionados a 

esta doença como a vergonha, a exclusão social, a culpa e a raiva fazem parte do seu 

cotidiano. Para transformar este cenário, presente em nossa realidade, é imprescindível a 

discussão continua com a sociedade, fornecendo informações sobre a doença, 

respeitando as características sociais, culturais e econômicas que por vez estão 

distribuídas em escalas diversificadas da população. 
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A IMPORTÂNCIA DAS LIGAS ACADÊMICAS DE SAÚDE NA EXTENSÃO 
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William Maax Tavares Bezerra; „Francisco Meykel Amancio Gomes. 
 

Introdução: A formação de Ligas Acadêmicas em saúde está ganhando espaço nas 

Instituições de Ensino Superior.  Nas ligas, o estudante tem a oportunidade de vivenciar 

os três eixos propostos pela universidade que são eles: ensino, pesquisa e extensão. Os 

acadêmicos têm aulas teóricas, participam da organização de cursos, congressos e 

simpósios, desenvolvem projetos de pesquisa, participam de atividades de assistência 

em enfermagem, além da participação em educação em saúde e ações de prevenção e 

promoção de saúde. Objetivos: Analisar os principais artigos relacionados a 

importâncias das ligas acadêmicas nos cursos de saúde, e as práticas de extensão em 

educação em saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo revisão 

de literatura, na qual foi realizada a busca na base de dados eletrônicos, SciELO e 

LILACS no mês de abril de 2015. As táticas de busca utilizadas foram estabelecidas a 

partir de descritores e palavras relevantes ao tema, como “educação em enfermagem”, 

“extensão universitária”, “educação em saúde” e “Liga Acadêmica”. Para tanto, 

consideramos para a pesquisa, estudos dos anos de 2011 a 2014, em língua portuguesa e 

abordando a temática específica. Com os resultados da busca, foram analisados cinco 

artigos para a obtenção dos dados. Resultados e Discussões: A Liga Acadêmica 

colabora no processo de formação de seus participantes por ser um espaço de 

aprendizagem e funciona como elo entre o ensino, pesquisa e extensão. A possibilidade 

de participar de uma liga acadêmica na área da saúde nos permite aprender e discutir as 

mais diversas situações relacionadas ao cuidado com o paciente, na elaboração de 

projetos e a desenvolver o olhar crítico sobre a pesquisa, permite também esclarecer 

dúvidas e aprofundar melhor nesse contexto, nos tornando mais seguros e 

comprometidos. Considerações Finais: Participar de espaços como este, construídos no 

período da graduação, caracteriza-se como um forte colaborador na formação de seus 

discentes, não só por incentivar a pesquisa e ensino, mas também fortalece a extensão 

universitária, sendo possível estabelecer uma relação dialógica entre os envolvidos neste 

processo. Tal iniciativa nos incentiva a analisar criticamente, entender cada caso clínico 

e desenvolver intervenções positivas para estabilização dos problemas encontrados, nos 

permitido vivenciar tal prática. 

 

Palavras-chave: Educação em Enfermagem; Extensão Universitária; Educação em 

Saúde; Liga Acadêmica. 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO 
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Jonas Allyson Mendes de Araújo; David Gomes Araújo Júnior; Isabelle Frota Ribeiro 

Queiroz; Monalisa Maria do Nascimento Sousa; Rita de Cassia Costa Pereira; Antônia 

Siomara Rodrigues Silva. 

 

 

Introdução: O Núcleo de Ensino e Extensão em Assistência Pré-Hospitalar (NEEAPH) 

é um projeto pertencente ao curso de enfermagem da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú. O projeto tem como objetivo oportunizar ao corpo discente participante 

vivências de práticas assistenciais dentro do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) de Sobral/CE. O projeto é composto por 11 acadêmicos de 

enfermagem (monitores-voluntários) e um Professor-Orientador. Objetivo: Descrever 

os benefícios na formação acadêmica e profissional de um grupo de discentes 

participantes de um projeto de extensão com foco em urgência e emergência no âmbito 

assistência pré-hospitalar. Metodologia: Trata-se de uma observação incorporada com 

abordagem qualitativa. A Observação Incorporada procura lidar com os aspectos 

subjetivos das observações, ao considerar as emoções e reações dos sujeitos – usuários e 

observadores. Para registro do resultado foi utilizado como ferramenta um diário de 

campo e os relatórios semanais das reuniões de planejamento e formação. Resultados e 

Discussões: As especificidades do projeto desde a estrutura dos objetivos até a 

metodologia de interação do serviço com a universidade é algo que diferencia 

positivamente a formação dos monitores. Todos os enfermeiros do SAMU de Sobral são 

cadastrados como preceptores do projeto, essa realidade permite que a troca de 

experiências seja extremamente proveitosa já que esses profissionais se comprometem 

como corresponsáveis pelo processo formativo dos monitores. A possibilidade dos 

monitores participarem das ocorrências é outro fator fundamental para aprendizagem 

prática e aplicação dos conhecimentos clínicos em situações de urgências e 

emergências. A capacitação por meio de formações permanentes aos monitores é outro 

objetivo do projeto. Desde funções gerenciais do serviço, como a assistência 

propriamente dita realizada pelo enfermeiro, são metas do processo de ensino do 

projeto. Considerações Finais: Portanto, buscamos evidenciar através dessa produção a 

importância, bem como, as possibilidades que a extensão universitária beneficia a 

formação acadêmica. Tendo em vista a realidade tão particular e específica da atuação 

da enfermagem na assistência pré-hospitalar, a construção, fomento e participação ativa 

das instituições de ensino em projetos que permitam essas vivências aos alunos da 

graduação é de grande valia para formação de profissionais capacitados nesse âmbito 

assistencial. 

 

Palavras-Chaves: Extensão Universitária; Enfermagem; Assistência Pré-Hospitalar.  
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A PUERICULTURA E A VISITA DOMICILIAR COMO INSTRUMENTOS NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA CRIANÇA DE DOZE MESES – UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Tamara Braga Sales; Antônia Vilane de Souza Moura; Francisca Rejane Martins de 

Sousa; Rosalice Araújo de Sousa. 

 

Introdução: A visita domiciliar tem relação intrínseca com as consultas de 

puericultura, pois tem como objetivo inicial conhecer as crianças em seu ambiente 

familiar e social, facilitando assim, a identificação das necessidades e possibilidades da 

criança, considerando as relações sociais e os recursos disponíveis. A assistência de 

enfermagem em puericultura é oportuna para intervenções educativas e assistenciais. 

Objetivo: Descrever a consulta de enfermagem em puericultura através da assistência 

domiciliar a uma criança de doze meses. Metodologia: Pesquisa do tipo relato de 

experiência, onde realizou-se uma atividade de ensino-extensão vinculada à disciplina 

de Saúde da Criança e do Adolescente. A abordagem foi realizada por acadêmicos do 

sétimo semestre do Curso de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia Aplicada 

(INTA), no dia 27/04 de 2015, no município de Forquilha-Ce. Foi realizada uma 

consulta de enfermagem em puericultura com uma criança de 12 meses, com a 

supervisão de uma agente comunitária de saúde (ACS). Resultados e Discussões: A 

princípio realizamos o exame físico, em seguida conversamos com a mãe a respeito da 

alimentação da criança, perguntamos se ela apresentava alguma queixa, a mesma 

respondeu que durante a gravidez desenvolveu diabetes melittus gestacional, e por este 

motivo, tem receio em oferecer certos alimentos à criança, orientamos ela sobre a 

importância da continuidade do aleitamento, bem como sobre a introdução de outros 

alimentos saudáveis, falamos a respeito dos cuidados e higiene da criança, higiene do 

lar, ambiente familiar, prevenção de acidentes e ressaltamos sobre a importância do 

comparecimento à puericultura. A atividade possibilitou o nosso entendimento sobre 

como é realizada a consulta de enfermagem em puericultura e a visita domiciliar, pois 

estas são importantes para a concretização de uma assistência integral à saúde da 

criança. Percebeu-se que a mãe e a criança interagiram bem em todos os momentos, 

sempre demonstrando interesse em nossas orientações e expondo suas dúvidas. Ao 

final, elogiamos a mãe devido o ótimo estado de saúde da criança. Considerações 

Finais: Entendemos que a consulta de enfermagem em puericultura associada à visita 

domiciliar possibilita a prevenção de doenças, a promoção da saúde e ações de cura e 

reabilitação da saúde da criança, se utilizando de metodologias que propiciem ações 

educativas e assistenciais baseadas no contexto social e em um cuidado integral que 

busca a continuidade e qualidade da assistência. 

 

Palavras-chave: Puericultura; Criança; Enfermagem. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA UM GRUPO DE IDOSOS EM CENTRO DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 David Gomes Araújo Júnior; Wyarlenn Divino Machado; Izabelle Mont`Alverne 

Napoleão Albuquerque. 
 

 

Introdução: Atualmente, o mundo enfrenta um franco processo de envelhecimento que 

se configura em mudanças nos padrões de vida da população. No Brasil, observa-se um 

rápido envelhecimento populacional, resultante da redução das taxas de fecundidade, 

que vem ocorrendo desde os anos 60, e a diminuição progressiva das taxas de 

mortalidade a partir do final da segunda guerra mundial nos anos 40. Objetivo: 

Promover a educação em saúde para um grupo de idosos no município de Sobral, Ce. 

Metodologia: Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência realizado nos dias 6 e 

7 de março de 2012, no Centro de Saúde da Família Cleide Cavalcante de Sales, bairro 

Sumaré, Sobral, CE. As ações de saúde foram realizadas para 42 idosos com idades 

entre 62 e 96 anos. O estudo se dividiu em três momentos: aula expositiva, dinâmica e 

atividade física. Na aula, utilizou-se alguns alimentos para o estímulo a alimentação 

saudável, a saber: queijo, iogurtes, leite, peixe e frutas. Para a dinâmica utilizou-se folha 

A4. O estudo respeitou os princípios bioéticos da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde que envolve pesquisas com seres humanos. Resultados e 

Discussões: O estudo mostrou uma participação efetiva dos idosos em todas as 

atividades apresentadas.  No primeiro momento, foram abordadas temáticas referentes à 

promoção da saúde como alimentação saudável e atividade física. O segundo momento 

contou com a realização da dinâmica do “papel amassado”, em que os idosos 

depositaram em uma folha todas as situações negativas vividas e que não havia a 

possibilidade de revivê-las, possibilitando uma reflexão. Já a terceira etapa configurou-

se na realização de atividades físicas, auxiliadas por um profissional específico, 

educador físico, onde o mesmo conduziu com movimentos corretos e apropriados para o 

público alvo, que serviu para instruí-los sobre os benefícios que a prática constante 

dessas atividades pode trazer para a saúde e bem estar dos idosos. Considerações 

Finais: A importância da educação em saúde na população idosa se mostrou essencial, 

visto que dá a oportunidade aos profissionais de saúde vivenciar e detectar as principais 

necessidades encontradas na velhice. 
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO EGRESSO NA DISCIPLINA DE 

ANATOMIA HUMANA NO ENSINO SUPERIOR: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Francisco Luã Teixeira Braga; Helton Silva Arcanjo; Dandara Martins Amarante Silva; 

Raimundo Nonato Pinho Filho; Edson Batista dos Santos Junior. 

 

 

Introdução: A monitoria é de suma importância no auxilio a aprendizagem de 

disciplinas do ensino superior, por proporcionar ao monitor o melhor desenvolvimento 

de suas competências, seja nas contribuições prestadas aos alunos, seja na troca de 

conhecimentos, ou até nos vínculos construídos no ambiente da docência. É uma 

maneira de aprofundar os conhecimentos, tendo em vista que a monitoria é um 

excelente meio de troca de saberes. Objetivos: Relatar a experiência como monitora da 

disciplina de anatomia humana com base nas vivencias teórica e prática. Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência vivenciada no curso de Enfermagem das 

Faculdades INTA em Sobral/CE, no ano de 2014. Resultados e Discussões: A 

monitoria é uma oportunidade para vivenciar as atividades relacionadas à docência, 

aprofundar os conhecimentos e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem aos 

alunos monitorados. A disciplina é composta por aulas teóricas e práticas. Durante 

minha experiência, essas respectivas aulas foram divididas sendo 30 horas/aula prática e 

60horas/aula teóricas. A carga-horária da monitoria proporciona 12 horas semanais, 

sendo o atendimento aos alunos feito de forma individualizada e/ou coletiva. Além 

disso, o monitor dá suporte às aulas práticas e, por vezes, auxilia na aplicação das 

provas junto ao professor. Como monitor voluntário pude acompanhar as atividades em 

sala de aula junto ao docente e em laboratório tanto em forma de aula ou grupo de 

estudos; e estar ao lado do discente para sanar suas dúvidas sobre os diversos conteúdos 

teóricos e práticos de modo a facilitar o processo ensino-aprendizagem. Durante minha 

vivência na monitoria, foi possível experimenta uma boa relação com os discentes, 

repercutindo em uma relação monitor/discentes com crescimento e aprendizado mútuo, 

discutindo acerca das atividades desenvolvidas e esclarecimento de dúvidas. 

Considerações Finais: Visando uma ampliação de conhecimentos, optei pela disciplina 

de Anatomia Humana tendo em vista que possibilitava um maior aprendizado da 

Anatomia do corpo humano, o que é fundamental para a formação de um bom 

enfermeiro. Contudo, a Monitoria tem o propósito de desenvolver a autonomia, a ética 

profissional, apoiar e incentivar a interação entre alunos e professores. Essa atividade 

estimula no aluno monitor o senso de responsabilidade, de cooperação, a satisfação em 

ampliar conhecimentos, bem como empenho nas atividades acadêmicas. 

 

Palavras-Chave: Anatomia; Estudantes de Enfermagem; Prática do docente de 

enfermagem.  
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ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA MULHERES 

DURANTE A GRAVIDEZ EM UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE 

SOBRAL, CEARÁ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Sara Cordeiro Eloia. 

 

Introdução: Durante a gestação ocorrem mudanças na vida da mulher, as quais 

requerem assistência nutricional que, por sua vez, possui grande relevância no que diz 

respeito aos aspectos qualitativos de prevenção de patologias e carências nutricionais. 

Essa assistência é desenvolvida nos Centros de Saúde da Família (CSF) através de rodas 

de conversa semanais que têm como objetivo o esclarecimento de dúvidas durante tal 

período. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de Enfermagem em 

uma ação educativa com gestantes, na qual foram discutidas dúvidas e opiniões sobre o 

período gestacional. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, baseado em 

uma roda de conversa, realizada num Centro de Saúde da Família de Sobral-CE, no mês 

de outubro de 2014, em comemoração ao Outubro Rosa. Este foi realizado a partir do 

programa de extensão: Um toque para a sua saúde: núcleo saúde da mulher. A roda de 

conversa contemplou os seguintes momentos: recepção, abordagem da temática, 

conversa com as gestantes e um breve momento de distração como despedida. 

Resultado e Discussão: Inicialmente foi abordada a importância nutricional com 

exposição de perguntas, abrindo espaço para esclarecimento das dúvidas das gestantes, 

deste modo foi possível haver interação com as mesmas. Alguns questionamentos foram 

realizados, como a importância do ácido fólico para a formação do feto, a prática de 

atividades físicas e relações sexuais, orientações sobre amamentação, predisposição às 

patologias (hipertensão, diabetes e anemia), entre outras dúvidas. Considerações 

Finais: A partir dessa vivência com as gestantes, obteve-se a oportunidade de aumentar 

o conhecimento sobre o assunto, assim como contribuiu para um crescimento 

acadêmico. Percebeu-se também a importância de momentos como esse para o repasse 

de informações essenciais durante a gestação, visto que a maioria das mulheres 

apresentaram muitas dúvidas. Tal atividade proporcionou uma visão mais humanizada e 

otimista quanto à profissão. 

 

Palavras-chave: Gestação; Nutrição; Estratégia Saúde da Família. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NO HOSPITAL 
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Introdução: O aleitamento materno vai muito além do que apenas nutrir a criança. É 

um processo em que há profundo envolvimento entre mãe e filho, capaz de repercutir no 

estado nutricional do bebê, trazendo inúmeros benefícios para ambos. Além disso, 

contribui de maneira satisfatória para a saúde física e mental do bebê. Objetivos: 

Relatar a experiência da realização de educação em saúde sobre aleitamento materno 

com puérperas hospitalizadas. Metodologia: Relato de experiência de discentes acerca 

de uma atividade educativa sobre aleitamento materno durante as vivências práticas do 

6° período do Curso de Bacharelado em Enfermagem do Instituto de Teologia Aplicada 

– INTA, ocorrida no dia 27 de Novembro de 2014 no Hospital de Referência da região 

Norte do Estado do Ceará. A ação possibilitou uma troca de conhecimento entre 

discentes e as puérperas, e aconteceu no setor da clínica pediátrica. Confeccionou-se um 

banner autoexplicativo para ser exposto durante a conversa e esse mesmo foi doado a 

unidade. Em seguida adentram as enfermarias, se apresentam e iniciam uma conversa 

informal sobre como estão as puérperas e seus familiares e como está o processo de 

amamentação. Inicia-se a atividade educativa a partir do que as puérperas e seus 

familiares relatam sobre o processo. Resultados e Discussões: A priori pode-se 

perceber que as mães estavam tímidas e reclusas em participar da conversa. Após a 

exposição do tema, naturalmente elas começaram a interagir e explanar sobre o assunto 

dando suas opiniões, inquietações e expondo suas dúvidas. As pacientes foram 

participando, mostrando suas experiências, tornando a vivência mais interessante e 

produtiva. No decorrer dessa atividade surgiram diversas discussões a respeito da 

prática do aleitamento materno, dentre elas, as dificuldades de posição e pega, 

problemas mamários, ordenha mamária, aleitamento materno cruzado, importância do 

apoio da família, profissionais de saúde e comunidade. Considerações Finais: A 

atividade educativa foi importante para o inicio e manutenção da amamentação, uma 

vez que a educação em saúde é uma estratégia eficiente para o desenvolvimento de 

atividades de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Além do fato de a 

maioria das mães serem primíparas, e assim estavam á vidas de conhecimento. A 

vivência prática constitui um espaço importante para o desenvolvimento dessas ações, 

despertando nos discentes a capacidade estabelecer ações de educação em saúde. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno; Educação em Saúde; Enfermagem. 
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A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) E A EDUCAÇÃO NA 

PROMOÇÃO DE SAÚDE ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Sarah Patricio Andrade; Maria Eunice Nogueira Galeno; Keyla Vanessa Albuquerque 

Aquino; Antônio Rodrigues Ferreira Junior; Inês de Maria Carneiro Caetano 

 

Introdução: A educação em saúde é o campo de prática, conhecimento e atuação do 

setor da saúde que se preocupa em criar vínculos entre as ações de saúde, o pensar e o 

fazer cotidiano da população. E para que haja melhoria das condições de saúde da 

população, torna-se fundamental focar na formação das crianças através da informação 

e promoção de saúde. Para que essa formação seja efetiva, há necessidade da união 

entre a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Escola, buscando formas de abordagens 

holísticas onde sejam levados em consideração os aspectos socioculturais da população. 

Objetivo: Relatar a experiência a partir da realização de oficinas sobre Vida e 

Alimentação Saudável. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de ações 

realizadas em maio de 2015, com crianças do 3º ao 5º ano da rede pública de ensino, no 

município de Uruoca, Ceará. Foram utilizados recursos audiovisual e lúdico, além de 

dinâmica em grupo, facilitando a troca de informações entre profissionais e alunos. 

Resultados e Discussões: Inicialmente foi apresentado um vídeo em que foi possível 

prender a atenção do aluno à história contada através do desenho animado.  Os alunos já 

estavam atentos as informações quando foi apresentado alguns tópicos para uma vida e 

alimentação saudável, o que gerou grande discussão entre eles. Os questionamentos 

levantados eram respondidos pelos próprios alunos, proporcionando um ambiente de 

troca de conhecimentos. Ao final, realizou-se uma dinâmica para avaliar o que 

realmente foi aprendido, dividindo a sala em dois grupos onde teriam que desenhar 

sobre o que foi apresentado. Esse momento gerou uma dinâmica animada e instigante a 

todos, sendo visível a facilidade de absorção de novos aprendizados. A oficina 

viabilizou aprendizado, promoção e prevenção à saúde, contribuindo para a formação e 

desenvolvimento das crianças. Considerações Finais: Visando a integração e 

articulação permanente da educação e da saúde, foi pensado sobre a temática para 

proporcionar aprendizado e melhoria na qualidade de vida das crianças através da 

informação, sendo comprovado o interesse dos alunos em participar das discussões. 

Dessa forma, foi possível provocar curiosidade e dúvidas nos alunos, despertando a 

capacidade de investigar e perguntar sobre a temática. Além da vontade notória de 

repassar as informações apreendidas aos familiares e colegas, construindo um ciclo de 

transmissão de conhecimento e promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Estratégia de Saúde da Família; Enfermagem; Educação; Promoção. 
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INFORMAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO IRRACIONAL DE 

MEDICAMENTOS EM CRIANÇAS  

 

Maria Alves Soares; Rosalice Araújo de Sousa 

 

Introdução: O referido trabalho versa sobre um importante problema de saúde pública, 

que é o uso indiscriminado de medicamentos, enfatizando a fase da infância. Embora 

todos os medicamentos possuam uma atenção benéfica à saúde humana, a maioria deles 

pode causar efeitos adversos, até mesmo administrados de forma correta. Desta forma, a 

administração incorreta ou excessiva de drogas medicamentosas pode causar vários 

danos como graves intoxicações, que podem deixar sequelas ou até mesmo levar à 

morte. Estudos apontam que as crianças são as maiores vítimas de intoxicação por 

medicamentos, em consequência da automedicação. Lessa e Bochner (2008) destaca a 

faixa etária de 01 a 11 meses, e a ANVISA (2010) de 01 a 04 anos.  Todos os 

profissionais de saúde, em destaque a enfermagem, podem desenvolver estratégias de 

orientações aos pais, para o enfrentamento dessa problemática. Objetivo: Analisar os 

efeitos provocados pela automedicação em crianças, bem como as principais causas, 

consequências e impactos disso na Saúde Pública. Metodologia: Trata-se de um estudo 

do tipo bibliográfico, realizado durante a disciplina de Clínica II do Curso de 

Enfermagem das Faculdades INTA no semestre 2015.1. A metodologia utilizada foi 

pesquisa bibliográfica em meio eletrônico na base de dados da Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS) publicada entre 2007 a 2014. A leitura do material foi preponderante para 

o processo de alcance do objetivo e embasamento para a construção desse trabalho. 

Resultados e Discussões: As crianças representam um público alvo suscetível às 

consequências da automedicação. O desconhecimento dos malefícios, a praticidade, a 

cultura de que analgésicos são inofensivos, falta de orientação, são claramente 

entendidos como fatores desencadeantes ao uso indiscriminado de medicamentos, assim 

como a administração destes nas crianças por seus cuidadores. Ao analisar os resultados 

dessa pesquisa, tornou-me perceptível a importância do profissional de saúde, na 

transmissão de orientações que possam proporcionar aos pais uma autoconscientização 

dos efeitos que medicamentos administrados indiscriminadamente podem ocasionar aos 

seus filhos. Considerações Finais: A experiência proporcionou uma visão ampla da 

importância do enfermeiro na obtenção de conhecimentos específicos multidisciplinares 

para o desempenho de sua profissão, utilizando-os no intuito de proporcionar melhor 

qualidade de vida ao seu público alvo, em destaque as crianças. 
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NADA MENOR OU MAIOR QUE UM TOQUE: ORIENTAÇÕES SOBRE 

CÂNCER DE MAMA PARA MULHERES EM IDADE FÉRTIL 

 

Rayane B. C. Nascimento; Altenório L. S. Filho
;
 Jonas A. M. Araújo;

 

Nelita A. M.do Nascimento; Antônia S. R. Silva
 

 

Introdução: O câncer de mama caracteriza-se por ser um tumor maligno que se 

desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de 

células da mesma, que passam a se dividir descontroladamente. Este é o tipo de câncer 

que mais acomete as mulheres em todo o mundo, sendo 1,38 milhões de novos casos e 

458 mil mortes pela doença por ano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS). No Brasil, o Ministério da Saúde estima 52.680 casos novos em um ano, com 

um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Segundo dados da Sociedade 

Brasileira de Mastologia, cerca de uma a cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas 

até os 90 anos de idade. Nesta perspectiva salientamos que a educação em saúde se 

configura como estratégia fundamental para a adesão de hábitos saudáveis e a inserção 

do acadêmico de enfermagem neste contexto fortalece a sua formação complementar. 

Objetivo: O presente trabalho objetiva relatar uma ação desenvolvida por acadêmicos 

de enfermagem a um grupo de mulheres em idade fértil. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência com abordagem qualitativa. A ação realizou-se no bairro Dom 

Expedito, município de Sobral-CE, por acadêmicos de enfermagem vinculados ao 

projeto de Extensão Um Toque para sua Saúde do Curso de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú, tendo como público alvo um grupo de mulheres 

daquele bairro. A ação desenvolveu-se no mês de junho de 2014. Ao término da 

formação partilhada explicamos como deveria ser feito o autoexame e em seguida 

tivemos um momento lúdico, que proporcionou a integração comunitária. A 

participação das ouvintes se deu à partir de várias perguntas, tais como: a maneira de 

realizar o autoexame, onde poderia ser feito o exame de mamografia, além de outras 

perguntas de cunho pessoal, todas as indagações mostram a necessidade de informação 

que as mulheres tem e que dificilmente é saciada. Resultados e Discussões: Muitas das 

mulheres que lá estavam falavam da incidência da doença em parentes próximos, mas 

mesmo assim, nunca haviam sido instruídas por profissionais a realizar exames de 

prevenção. Mostraram interesse sobre o assunto e relataram que passariam a realizar 

autoexames com frequência, bem como consultas regulares aos profissionais de saúde 

Considerações Finais: Com o decorrer da formação partilhada percebemos o 

envolvimento e interesse do grupo. A proximidade do profissional de saúde e a 

população se mostra fundamental para a conquista da qualidade de vida. Pequenas 

atividades formativas fazem efeito na qualidade de vida das pessoas. Assim, nós 

acadêmicos de enfermagem tentamos concretizar essa realidade, por meio de ações de 

extensão dentro da comunidade na qual somos sujeitos participativos, procurando 

mudar a realidade de forma positiva e principalmente promover o ato de cuidar. 
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DIÁLOGOS ENTRE SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA A ADOLESCENTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Sarah Patrício Andrade; Maria Eunice Nogueira Galeno; Antônio Rodrigues Ferreira 

Junior; Inês de Maria Carneiro Caetano 

 

Introdução: É imprescindível que a prevenção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) mereça enfoque prioritário, sobretudo quando o alvo das ações é 

a população jovem. As modificações bio-psico-sociais que ocorrem no adolescente 

podem interferir no processo natural do seu desenvolvimento, fazendo com que ele sinta 

necessidade de experimentar comportamentos que os deixem mais vulneráveis a riscos 

para a sua saúde, inclusive no aspecto da sexualidade. Dessa forma, a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) juntamente com a escola podem desenvolver projetos que viabilizem 

ações preventivas de doenças e promotoras de saúde para este público que busca 

conhecimento por meio da curiosidade inerente a idade. Objetivo: Relatar experiência 

sobre oficinas desenvolvidas com adolescentes do 5º ao 9º ano da rede pública 

municipal de ensina do interior do Ceará acerca das DST. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência de ações realizadas com alunos do ensino fundamental em agosto 

de 2014. Foram utilizados nas oficinas materiais que priorizaram o diálogo e a troca de 

vivências por meio de recursos lúdicos. Resultados e Discussões: Os facilitadores da 

oficina observaram a necessidade de discussão sobre a temática como assunto 

transversal inserido no currículo dos estudantes. Iniciou-se com uma dinâmica para 

facilitar a interação social entre os presentes. Introduziu-se o tema posteriormente, por 

meio de divisão de equipes e apresentação de dramatizações sobre um adolescente que 

acreditasse estar com uma DST. Estas ações teatrais foram totalmente produzidas pelos 

adolescentes aperfeiçoando espaço para o diálogo e fortalecendo trabalho de equipe e 

comunicação nos grupos. A discussão com os profissionais permeou estas 

dramatizações, tornando a ação de promoção da saúde mais inclusiva e dinâmica. Foram 

apresentados os preservativos masculinos e femininos, bem como DST mais prevalentes 

no território de inserção da escola. Ao final da oficina ocorreu avaliação coletiva acerca 

das ações, que todos consideraram positivas. Considerações Finais: Observou-se a 

curiosidade dos estudantes neste tema específico e como foi enriquecedor o 

desenvolvimento da oficina. Nota-se uma carência de discussões com temáticas de 

saúde na escola, especialmente pela dificuldade de alguns educadores abordarem 

assuntos ainda considerados tabus. Isso torna o profissional da ESF essencial para 

trabalhar este tipo de abordagem coletiva, aprimorando os conhecimentos dos alunos de 

forma cuidadosa e tecnicamente qualificados. 
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AÇÃO ACADÊMICA EDUCATIVA SOBRE PREVENÇÃO DE DENGUE EM 

UMA ESCOLA DE SOBRAL: RELATO DE EXPERIENCIA. 

 

Maria Maciane de Silva Arcanjo; Elisângela Sandra de Araújo Aragão; Hartélio Arruda 

Caxias; Helton Silva Arcanjo; Rosalice Araújo de Sousa 

 

Introdução: A dengue é uma doença febril aguda, de etiologia viral e de evolução 

benigna na forma clássica, e grave quando se apresenta na forma hemorrágica. A 

dengue é, hoje, a mais importante arbovirose (doença transmitida por artrópodes) que 

afeta o homem e constitui-se em sério problema de saúde pública no mundo, 

especialmente nos países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o 

desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. Objetivo: 

Relatar ação desenvolvida por acadêmicos de enfermagem em uma escola sobre a 

prevenção da dengue. Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo relato de experiência. 

Realizado pelos acadêmicos do curso de Enfermagem do INTA, em uma escola de 

ensino fundamental. A ação educativa teve com foco a prevenção da dengue, foi 

realizada em forma de uma peça teatral que contava a historia de uma criança que 

desobedeceu a sua mãe, que havia lhe feito um pedido para colocar o lixo de sua casa no 

lixeiro, a criança por sua vez jogou o lixo em um terreno baldio, após um dia chuvoso, 

acumulou-se água parada sobre o lixo permitindo proliferação do mosquito chamado 

Aedes Aegypti, transmissor da dengue. A criança após ser picada pelo mosquito é 

acometida com a doença e junto à mãe pede ajuda de um Super Agente, que ajudou a 

família no combate ao mosquito, expulsando-o daquele local. Para despertar o interesse 

da turma, foram utilizados vocabulário de fácil compreensão e paródias de músicas 

popularmente conhecidas. Resultados e Discussões: Ao final da peça de teatro 

interagimos com a plateia sobre a peça. Observamos que houve um grande interesse 

despertado pelas as crianças em saber mais sobre a doença e seu transmissor, também 

observamos a participação dos mesmos, que demonstraram ter compreendido o assunto 

explanado, além de demostrar um ótimo comportamento durante a apresentação. 

Considerações Finais: Consideramos que o presente trabalho como um momento 

impar e que contribuiu bastante para a formação acadêmica, pois tivemos a grande 

experiência de estarem aprimorando os nossos conhecimentos sobre a Dengue de modo 

geral para repassar orientações e esclarecimentos sobre o assunto proposto.   
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EXPERIÊNCIA DA CAMPANHA NACIONAL DE HANSENÍASE, 

GEOHELMINTÍASE E TRACOMA DE 2014 EM ESCOLARES 

 

Ana Carolina Melo Queiroz; Aline Ávila Vasconcelos; Janaina de Pádua Carneiro 

Vasconcelos; Valdênia Cordeiro Lima; Maria Socorro Carneiro Linhares 

 

Introdução: A hanseníase trata-se de uma afecção que está entre as doenças 

negligenciadas que ocasionam um grande prejuízo à saúde pública. Nesse contexto, foi 

elaborada uma ação e uma busca ativa de casos em escolares onde há alta 

endemicidade, são importantes para se detectar fontes de infecção da doença e 

minimizar os efeitos deletérios da mesma, pelo diagnóstico precoce e estabelecimento 

do tratamento. Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na 

campanha nacional de hanseníase, geo-helmintíase e tracoma de 2014 a fim de 

intensificar o diagnóstico oportuno da hanseníase entre escolares com alto risco de 

adoecimento no município de Sobral-CE. Metodologia: O estudo é caracterizado como 

relato de experiência, faz parte do Programa Integrado de Ações Estratégicas de 

Eliminação da Hanseníase do Ministério da Saúde. Contando com o apoio dos 

profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Foi realizado em 22 escolas 

localizadas na sede do município de Sobral-CE, com a participação de 15.184 crianças e 

adolescentes de 5 a 14 anos. Realizado de maio de 2014 a março de 2015. A coleta de 

dados foi feita através das fichas de autoimagem, termo de consentimento utilizados na 

Campanha Nacional De Hanseníase, Geo-Helmintíases E Tracoma de 2014, assim como 

através da avaliação médica realizada nas escolas e em seguida encaminhada para a 

ESF. Resultados e Discussões: No estudo, a princípio foram distribuídas 15.184 fichas 

de autoimagem junto com o termo de assentimento. Dessas, foram respondidas e 

devolvidas 4.775 fichas, sendo que 641 crianças apresentavam alguma mancha, de 

acordo com a sinalização da ficha de autoimagem feita pelos responsáveis. Em seguida, 

foi feito avaliação por uma médica da ESF, que examinou 273 crianças, sendo que 

apenas 5 foram encaminhados para o especialista e em seguida feito exame diferencial, 

descartando somente 1. Considerações Finais: De acordo com os resultados obtidos, 

podemos perceber a importância da intensificação na busca de casos entre escolares das 

áreas com maior vulnerabilidade para hanseníase para que seja realizado o diagnóstico 

mais precoce possível e, a partir dos exames dos seus contatos, a identificação do caso 

índice. 
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SURTO DE SARAMPO EM SOBRAL NO ANO DE 2014 

 

Rafaella Marques Vieira; Sandra Maria Carneiro Flôr 

 

Introdução: O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, 

transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância. É transmitido 

diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções nasofaríngeas. Diante de todo 

caso suspeito da doença deve-se realizar, pelos profissionais de saúde, a notificação em 

até 24 horas e a coleta sanguínea para realização de sorologia e investigação de IgM e 

IgG. No Brasil, um caso confirmado de sarampo já se configura como um surto. 

Objetivos: Analisar a situação epidemiológica do sarampo no município de Sobral, 

Ceará no ano de 2014. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, 

com abordagem quantitativa. O cenário de aplicação do estudo constitui-se no serviço 

de Vigilância Epidemiológica do município de Sobral. Os sujeitos estudados são todos 

aqueles, residentes em Sobral, que foram confirmados para sarampo no ano de 2014. Os 

dados, considerados secundários, foram capturados na base local do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação. As variáveis foram dispostas em tabelas e, 

destas, construídos gráficos para análise. A discussão está respaldada pela literatura 

pertinente. O estudo respeita os princípios éticos da resolução 466/12. Resultados e 

Discussões: Foram notificados 255 casos suspeitos de sarampo, em Sobral no ano de 

2014. Destes, 83 foram confirmados, representando um total de 32,5%. Dentre os casos 

confirmados 27,7% ocorreram em indivíduos de 10 a 19 anos, seguidos dos menores de 

1 ano (25,3%) e dos indivíduos entre 20 e 34 anos (18%). Quanto ao sexo, 65% 

correspondem ao sexo masculino e 35% ao sexo feminino. Em relação ao uso da vacina 

tríplice viral constatou-se que apenas 21,7% dos contaminados tinham se vacinado, 

enquanto que 33,7% não fizeram uso e 44,8% ignoraram a informação. Considerações 

Finais: No Brasil, em 2014, foram confirmados casos de Sarampo no Ceará (698 

casos), em Pernambuco (24 casos) e em São Paulo (7 casos). Sobral foi responsável por 

quase 12% dos casos no estado do Ceará, ficando atrás somente de Fortaleza (49,8%) e 

Massapê (18,1%). Por isso, a Secretaria Municipal de Sobral permanece em constante 

vigilância e alerta sobre orientações de detecção, diagnóstico e medidas de prevenção e 

controle do sarampo para toda a população, prevenindo assim um novo surto de 

sarampo no município. 
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CONHECIMENTO DAS MÃES ACERCA DO TESTE DO PEZINHO NO 

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE 

 

Jamila Davi Mendes; Amanda Akemi Ribeiro Naka; Emanuella Macêdo Silva; Beatriz 

da Silva Souza; Raila Souto Pinto Menezes; Maria Adelane Monteiro da Silva 

 

Introdução: A triagem neonatal, popularmente conhecida como teste do pezinho, tem o 

objetivo de detectar precocemente doenças congênitas que, se adequadamente tratadas, 

evitam sequelas graves permanentes como a deficiência mental (SALLES& SANTOS, 

2009). As ações de diagnóstico precoce são as melhores formas de se evitar a 

morbimortalidade infantil. Sendo o teste do pezinho um tipo de medida preventiva, o 

profissional de saúde deve atentar para orientações no que diz respeito à importância e a 

finalidade do exame, sendo fundamental o esclarecimento dos pais, uma vez que estes 

são elementos chaves na satisfação das necessidades infantis (OLIVEIRA, 1987). 

Objetivos: Investigar o conhecimento das gestantes acerca do teste do pezinho. 

Metodologia: Estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, realizado no 

mês de Abril de 2015 na sede do Município. Fizeram parte do estudo 6 mulheres que 

participavam do grupo de gestantes, junto com a equipe de enfermagem. No segundo 

momento houve uma conversa individual com as mesmas, por meio de uma entrevista 

semiestruturada. Foram coletados os seguintes dados referentes ao perfil social das 

gestantes: procedência, idade materna, gestacional, número de gestações anteriores, 

grau de escolaridade e as mesmas foram estimuladas a relatar seus conhecimentos sobre 

a TN. Resultados: As gestantes demostraram interesse pelo tema, as mesmas relataram 

não ter recebido nenhum tipo de informação sobre a TN no pré-natal, percebe-se nas 

falas uma superficialidade de informações, embora reconheçam a importância não 

conseguem expressar conhecimento a cerca das doenças triadas e como elas podem 

afetar a saúde dos seus filhos. Considerações Finais: Para que a TN alcance o objetivo 

de prevenção de sequelas é preciso que o Programa Nacional de Triagem Neonatal seja 

compreendido pelos profissionais de saúde que atuam diretamente com as gestantes e 

puérperas, sendo necessário o papel dos profissionais de informar os usuários, 

garantindo assim um acesso amplo e qualificado.  

 

Palavras Chaves: Triagem Neonatal; Gestantes; Enfermagem. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E PLANEJAMENTO REPRODUTIVO: 

UMA PROPOSTA INTEGRAL DO PET – SAÚDE REDES PARA 

ORIENTAÇÃO DO PÚBLICO ADOLESCENTE 

 

Geane Sales Bezerra; Sibele Pontes Rocha; João Henrique Vasconcelos Cavalcante
;  

Eliany Nazaré Oliveira
 

 

Introdução: A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) em parceria com a 

Secretaria de Saúde de Sobral (SSS), vem desenvolvendo o Programa de Educação pelo 

Trabalho – PET-Saúde Redes de Atenção 2013/2015. Tal projeto encontra-se com 

quatro redes de atenção aprovadas na qual a principal finalidade é desenvolver ações 

que buscam alcançar uma maior integração nos serviços de saúde, promovendo uma 

atenção contínua, integral e de qualidade. Objetivo: Intervir de forma a contribuir com 

ações de educação em saúde sexual e reprodutiva. Metodologia: Estudo descritivo, do 

tipo relato de experiência, desenvolvido com a turma do 1º ano “E” da Escola de Ensino 

Médio Professor Arruda, em Sobral, Ceará, em novembro de 2014. Os instrumentos 

utilizados foram a observação incorporada, roda de conversa e materiais didáticos 

audiovisuais. A ação ocorreu por meio de uma oficina, composta por três momentos. 

Resultados e Discussões: No 1º momento realizamos uma dinâmica de apresentação, a 

fim de favorecer um ambiente de familiaridade. Os adolescentes foram convidados a 

expressar em frases curtas ou palavras o significado de gravidez na adolescência em 

suas perspectivas. Entre as falas, pode-se destacar: “irresponsabilidade” e “a família não 

aceita”. No 2º momento utilizamos o curta metragem “E agora, Elena?” produzido em 

2011, pelo projeto Sociocultural Curta e Aprenda. Percebemos que todas as situações 

presentes no curta, tinham sido colocadas pelos alunos como representativas de gravidez 

na adolescência, durante o momento da dinâmica de apresentação. Sendo assim, 

entenderam que uma simples atitude de usar um método contraceptivo, pode mudar o 

rumo de nossas histórias. No 3º momento apresentamos uma breve exposição dialogada 

sobre as causas da gravidez na adolescência, sentimentos de onipotência próprios destes 

indivíduos, métodos contraceptivos e doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), onde 

ressaltamos também sobre o Projeto Flor do Mandacaru. Concluiu-se assim que a 

temática gravidez na adolescência é algo muito mais complexo do que imaginamos, 

envolvendo uma atenção multidisciplinar, apoio da família, escolas e comunidade. 

Considerações Finais: Podemos observar que o tema da sexualidade diz respeito ao ser 

humano e está presente e se desenvolve na escola. Ainda predomina como um tabu e 

gera timidez por parte daqueles adolescentes que conhecem o assunto, 

independentemente de já terem iniciado sua vida sexual ou não. É fundamental ressaltar 

a importância do PET-Redes, onde as trocaram experiências, conseguindo abordar 

temáticas com a finalidade de satisfazer objetivos comuns. Isto também permitiu que 

estas redes saíssem de suas experiências fechadas e fossem partilhar entre si suas visões 

e maneiras de como levar uma melhor qualidade de vida para os jovens.  

 

Palavras-Chave: PET – Saúde. Adolescência. Educação Sexual. 
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ATIVIDADE EDUCATIVA COM ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM COM 

ENFOQUE NO MÉTODO DO CÍRCULO DE CULTURA DE PAULO FREIRE 

 

Tamara Braga Sales; Francisca Alanny Araújo Rocha 

 

Introdução: A formação profissional assume lugar de destaque na sociedade moderna, 

e vinculado a ela, surgem novas metodologias de ensino dentro da academia. Segundo 

as tendências educacionais progressistas, existe uma concepção que pretende levar o 

aluno à obtenção do já sabido, a fim de fomentar a sua criticidade em prol de uma ação-

transformadora comprometida com a realidade social. Tomando como exemplo, o 

círculo de cultura, este propõe a substituição da “turma de alunos” e de “sala de aula”, 

local propício para a reflexão – ação, estimulando o diálogo entre todos e a participação 

em grupo, demonstrando ser assim, uma ótima estratégia para a construção coletiva de 

conhecimento. Objetivo: Relatar uma abordagem educativa realizada com acadêmicos 

de enfermagem utilizando o círculo de cultura de Paulo Freire. Metodologia: Trata-se 

de uma atividade educativa, realizada em setembro de 2014, durante uma aula da 

disciplina de educação em saúde. Resultados e Discussões: Foi utilizado o círculo de 

cultura de Paulo Freire. Desta forma, a atividade iniciou com uma roda de conversa, no 

intuito de conhecermos o grupo e seu universo vocabular. Para a tematização foi feito 

um levantamento das palavras utilizadas pelo grupo para serem usadas nos momentos 

seguintes. No acolhimento, realizamos uma dinâmica de relaxamento, onde os 

participantes de olhos fechados e deitados no chão, ao som de uma música instrumental 

refletiram sobre a estória contada por uma das mediadoras. Foram geradas oito palavras, 

a partir destas formaram-se subgrupos. Cada subgrupo fez um desenho representando o 

que significava a palavra e apresentou suas ideias para todo o grupo e, ao final, foi 

lançada uma pergunta avaliadora: “Que palavra define este momento?” Considerações 

finais: A interatividade dos envolvidos favoreceu bons resultados, consolidando o elo e 

a troca de conhecimento acerca dos assuntos abordados. 

 

Palavras-chave: Educação em Saúde; Educação em Enfermagem; Comunicação em 

Saúde. 
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ABORDAGEM SOBRE CONTRACEPTIVOS COM ADOLESCENTES DO 

ENSINO MÉDIO 

 

Layana Liss Rodrigues Ferreira;Amanda Maria Braga Vasconcelos; Francisco Kelton 

Pereira Neves;Géssika Dias Pereira; José Jeová Mourão Netto
 

 

Introdução: A carência de informação sobre os métodos contraceptivos é inversamente 

proporcional ao número de casos de pais adolescentes, bem como o aumento do índice 

de incidências de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST‟s). Portanto, é de 

fundamental importância que a orientação sobre o uso desses métodos seja feita de 

forma consciente e contínua. Objetivo: Relatar a experiência vivida por acadêmicos do 

curso de enfermagem na orientação de jovens sobre os principais métodos de 

contracepção. Metodologia: Relato de experiência realizado pelo Programa de Extensão 

Um Toque Para Sua Saúde na Escola de Ensino Profissional Lysia Pimentel Gomes, 

Sobral-CE, onde foram discutidas a relevância do uso de anticoncepcionais na 

prevenção de gravidez na adolescência e transmissão de doenças. Para isso, foram 

utilizados apresentações em power point, dinâmicas e instrumentos para demonstração 

do método, assim como a orientação do uso adequado. Resultados e Discussões: Como 

primeiro momento foram feitas dinâmicas para o estímulo à interação e maior 

comodidade para expressar suas duvidas quanto ao assunto abordado. Logo após, houve 

a formação de uma roda de conversa para a exposição de dúvidas e esclarecimento das 

mesmas. A importância desse diálogo foi percebida principalmente quando 

questionados sobre alguns contraceptivos que eram desconhecidos por eles até então, o 

que os instigou a curiosidade e enriqueceu o encontro, tornando-o mais proveitoso. 

Diante disso,ressaltamos afluidez da conversa e a expressão de comprometimento dos 

adolescentes para com o uso correto dos métodos apresentados. Considerações Finais: 

Tal atuação trouxe contribuições enriquecedoras para a carreira acadêmica e 

profissional, trazendo experiências de conhecimento acerca dessa temática. A 

experiência pode ter contribuído para mudanças no comportamento dos adolescentes.  

 

Palavras-chave: Contraceptivos; promoção da Saúde; Adolescente. 
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ABORDAGEM EXPOSITIVA SOBRE DROGAS COM ADOLESCENTES DA 

GUARDA MIRIM DE SOBRAL, CEARÁ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Amanda Maria Braga Vasconcelos; Francisco Kelton Pereira Neves; Géssika Dias 

Pereira; Layana Liss Rodrigues Ferreira; Sara Cordeiro Eloia
 

 

Introdução: O consumo de drogas tem elevado índice populacional e entre os jovens 

esse aumento é ainda mais significativo, trazendo consequências quase sempre 

irreversíveis, tanto físicas quanto psíquicas. Podendo, desse modo, causar dependências, 

problemas circulatórios, cerebrais, respiratórios, compulsão e vários outros fatores, além 

do risco de morte. Objetivo: Relatar a experiência vivida por acadêmicos do curso de 

Enfermagem em uma atividade com jovens da guarda mirim, que teve como foco a 

exposição dos riscos do uso de drogas e a conscientização sobre os malefícios trazidos 

por elas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência com abordagem 

qualitativa, baseado em ações realizadas com adolescentes da Guarda Mirim de Sobral-

CE, no mês de maio de 2014, proporcionado pelo programa de extensão: Um toque para 

sua Saúde. Para a realização das ações foram utilizadas apresentações em power point, 

vídeos para melhor repasse do assunto e a realização de dinâmicas de perguntas e 

respostas instigando-os a expressar suas dúvidas, proporcionando melhor interatividade 

entre palestrantes e participantes. Resultados e Discussões: Os encontros eram 

iniciados com uma roda de conversa onde os jovens questionavam e apresentavam suas 

opiniões acerca da didática utilizada e relatavam experiências pessoais e de convívio, 

mostrando-se confortáveis com o grupo palestrante. Durante as palestras surgiram 

perguntas e relatos dos adolescentes, o que incentivou os acadêmicos a discutir 

amplamente visto o nível de conhecimento exposto pelos jovens. Por fim, afirmaram 

que os encontros serviram para conscientizar e deixar mais evidente que o uso abusivo 

de drogas é prejudicial. Essa metodologia se caracterizou como adequada, pois 

proporcionou momentos de interação e aconselhamento. Considerações Finais: O 

entendimento e clareza dos jovens da guarda mirim acerca da temática mostrou a 

importância desta ação realizada, como também ampliou a experiência e conhecimento 

dos acadêmicos, mostrando a relevância da atenção e cuidado em repassar informações 

aos jovens. 

 

Palavras-chave: Drogas; Guarda Mirim; Conscientização; Cuidado. 
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CONVERSANDO COM ADOLESCENTES SOBRE USO DE DROGAS: UMA 

PARCERIA PET-SAÚDE E PIBID 

 

Sibele Pontes Rocha; Layane Gleice Marques Porto; Ananda Milena Martins 

Vasconcelos; Valéria da Silva Brandão; Railane David Alves; João Henrique 

Vasconcelos Cavalcante 

 

Introdução: Durante a adolescência ocorrem mudanças emocionais, físicas, sociais, 

constituindo um período de extrema ambivalência. O adolescente tende a se arriscar, 

entre condutas de risco “calculado” de uma ação pensada e do risco “insensato”, em 

que, gratuitamente, se expõe, com grande chance de ocorrerem insucessos, podendo 

comprometer sua saúde de forma irreversível (DiCLEMENTE, 2006). Objetivo: 

Relatar experiência de monitores do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 

(PET Saúde) Rede de Atenção Psicossocial-priorizando o enfrentamento do crack, 

álcool e outras drogas- e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência 

(PIBID) de uma oficina sobre o consumo de drogas na adolescência. Metodologia: O 

presente estudo trata-se de um relato de experiência de monitores do PET-Saúde e do 

PIBID- Biologia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Foi desenvolvido no 

mês de novembro de 2014 na E.E.F.M Prof. Luís Felipe, em Sobral, Ceará, com 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio. A oficina aconteceu em dois momentos 

alternados. Foram respeitados os princípios bioéticos preconizados pela resolução 

466/2012 do CNS (BRASIL, 2012). Resultados e Discussões: O primeiro momento foi 

para conhecer os adolescentes, para nortear as discussões foi utilizada a seguinte 

questão: “Porque as pessoas usam drogas?”. Os alunos elaboraram alguns motivos: 

problemas pessoais, influências de amigos, falta de informação, solidão, bullying. 

Foram discutidas alternativas para superar esses motivos, entre elas, destacou-se o 

protagonismo juvenil. No segundo momento foi assistido um curta metragem contando 

a história de três adolescentes de diferentes classes sociais, todos usuários de 

substâncias. Após o vídeo a seguinte pergunta foi lançada: “Quais as consequências do 

Uso de Drogas?”. Foram discutidas questões presentes no vídeo e outras suscitadas 

pelos alunos: prostituição, mudanças no comportamento, alucinações, dor, angústia, 

morte. Considerações Finais: Em suma, a oficina constituiu um grande aprendizado e 

troca de experiências entre os envolvidos, alunos e monitores, de forma a impactar 

positivamente no futuro destes adolescentes em relação às suas perspectivas de vida e 

de futuro, colocando a escola como um ambiente de formação e desenvolvimento da 

sociedade como um todo. 

 

Palavras-chave: Adolescentes; Escola; Drogas. 
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GRUPO DE PESQUISA EM SAÚDE DA MULHER: CONSTRUINDO 

CONHECIMENTOS ACERCA DE ANÁLISE DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

Maria Júlia Alexandrino Oliveira; David Gomes Araujo Junior; Viviane Oliveira Mendes 

Cavalcante; Ana Kelly Cândido Vasconcelos; Keila Maria Carvalho Martins; Maria 

Adelane Monteiro da Silva 

 

 

Introdução: A abordagem qualitativa aplica-se ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das interpretações 

que os seres humanos fazem de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, 

sentem e pensam (TURATO et al, 2008). Analisar o conteúdo de uma pesquisa 

qualitativa necessita utilizar métodos e técnicas, que relatem com fidedignidade os 

resultados obtidos. O grupo de pesquisa em saúde da mulher busca a troca de 

experiências entre profissionais e alunos, os trabalhos se organizam em torno de 

objetivos comuns de pesquisa. Objetivo: Relatar a vivência de uma oficina de um grupo 

de saúde da mulher, na reflexão sobre o processo de análise da pesquisa qualitativa. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência. A vivência se deu no Grupo de 

Pesquisa em Saúde da Mulher da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, 

Sobral-CE, em Abril de 2015. Participaram da experiência 01 doutora, coordenadora do 

grupo, 02 mestrandas, 01 mestre e 16 acadêmicos de enfermagem. Foi realizada uma 

oficina para discutir sobre métodos para análise de pesquisa qualitativa, três métodos de 

análise foram abordados: Análise de Conteúdo de Bardan; Categorização de Minayo e 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Utilizou-se a técnica de circuito onde os 

participantes foram divididos em três grupos e passavam por “estações” onde deixavam 

registrados seus conhecimentos prévios a cerca da temática. A coleta dos dados se deu 

com a sistematização dos resultados deixados pelos participantes. Resultados e 

Discussões: O conhecimento prévio dos participantes trouxe algumas ideias sobre a 

cetegorização de Minayo: semelhanças de ideias, sentimentos, e fala de opiniões; Sobre 

DSC surgiu: ideia central, expressão chave; Sobre Análise de Bardan, trouxeram: 

complexidade, várias etapas. A metodologia adotada na oficina de trabalho, como 

estratégia de investigação, possibilitou momentos de reflexões alcançados pelo grupo e 

trouxe a luz o conhecimento dos participantes sobre as 3 metodologias de análise 

apresentadas. O produto final norteará o percurso das próximas oficinas propostas. 

Considerações Finais: O compartilhamento de conhecimentos prévios com os atores 

envolvidos no grupo de pesquisa, a cerca das técnicas de análise da pesquisa qualitativa, 

envolveu, profissionais, estudantes em uma permanente atividade de pesquisa, 

fundamentando e compartilhando seus conhecimentos para construção e organização de 

pesquisas voltadas à saúde da mulher. 

 

Palavras-chave: Pesquisa qualitativa; grupo saúde da mulher; oficina. 
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PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL 
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Maria Izabel Lopes; Nadiele Souza Nascimento; Priscila Gonçalves Teixeira; Francisco 

Meykel Amâncio Gomes
 

 

Introdução: A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se 

manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Gerando 

incapacidades e deformidades que podem acarretar problemas, tais como diminuição da 

capacidade de trabalho, limitação da vida social e problemas psicológicos. É 

responsável também, pelo estigma e preconceito da doença. Sendo necessário que os 

profissionais de saúde tenham conhecimentos atualizados, como instrumento de 

capacitação, de modo a contribuir para sua eliminação. Objetivo: Descrever a inserção 

de acadêmicos de Enfermagem como voluntários do Movimento de Reintegração de 

Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN). Metodologia: Trata-se de um relato 

de experiência, de natureza descritiva com abordagem qualitativa, referente às vivências 

de acadêmicos de enfermagem enquanto voluntários do Morhan no período de 2013 até 

os dias atuais. Resultados e Discussões: Se inserir no movimento possibilitou participar 

de capacitações, visitas técnicas nas antigas colônias Antônio Justa e Antônio Diogo, 

visitas domiciliares para acompanhamento de portadores e inserção de voluntários no 

controle social de Sobral, através do Conselho Municipal de Saúde. A experiência 

oportunizou a realização de atividades de educação em saúde com pacientes, familiares 

e comunidade em geral. Bem como realizamos em parceria com Atenção Primaria á 

Saúde do Munícipio de Sobral e cidades circunvizinhas à busca ativa de casos, 

diagnóstico precoce, prevenção e, a posteriori, tratamento de incapacidades físicas e 

manutenção do doente no convívio social. Divulgação do movimento e das ações 

realizadas em meio de comunicação de circulação local. Considerações Finais: Os 

profissionais da área da saúde são fundamentais no tratamento e na atenção aos 

portadores de hanseníase. Desta maneira, pode-se afirmar que participar do movimento 

social ampliou os conhecimentos dos acadêmicos para melhorar a qualidade de vida do 

portador de hanseníase. Além de ser importante repassar informações para a população 

sobre esta doença, com a finalidade de diminuir os preconceitos sociais.  

 

Palavras Chaves: Hanseníase; Movimento Social; Enfermagem; 
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Francisco Ariel Santos da Costa; Antonia Eliana de Araújo Aragão; Francisco Pedro de 

Sousa Xavier 

 

Introdução: As práticas e os saberes populares em saúde estão presentes na história da 

humanidade desde o começo das civilizações e se fazem presentes até os dias de hoje, 

mesmo com todo o avanço tecnológico da medicina, o poder do saber místico e do 

curandeirismo ainda estão presentes, como herança de nossos antepassados e enraizados 

pelo tempo nas superstições e rituais religiosos do povo brasileiro, com sua rica 

miscigenação e diversas culturas, dentre elas, a mais legítima: a cultura indígena. 

(DAVID, 2014). a qual é o foco deste relato, tendo como base uma de suas muitas 

particularidades: as práticas populares em saúde. Objetivo: Relatar a experiência na 

relação entre o saber científico e o saber popular na prática assistencialista em uma 

comunidade indígena. Metodologia: Trata-se de relato de experiência com abordagem 

qualitativa de caráter descritivo, realizada durante uma visita à uma comunidade 

indígena por ocasião da participação no Programa Vivências e Estágios na Realidade do 

Sistema Único de Saúde (VERSUS), Ministério da Saúde/Fortaleza- CE/2013.2, por 

meio de rodas de conversa, mesas redondas e palestras. Resultados e Discussões: 

Durante a realização, proporcionaram-se nova visão do conceito de saúde e das diversas 

formas em que se pode organizar e dialogar com uma comunidade sobre a importância 

da prevenção e promoção da saúde. As informações e saberes repassados respeitaram as 

características da própria comunidade, preservando-se a trocando experiências e 

conhecimentos de acordo com a opinião e cultura dos participantes. Considerações 

Finais: Para além de todas as dificuldades encontradas na manutenção e preservação 

das práticas populares em saúde de populações restritas e de diversos grupos étnicos, foi 

observada a maneira relevante de convivência e integração de saberes distintos, os quais 

proporcionam grande contribuição para a efetiva prática assistencial em saúde, 

respeitando o individuo em nos aspectos, culturais e religiosos.  

 

Palavras-chave: SUS; Integralidade; Práticas Populares em Saúde; Saúde indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIANDO O CONTROLE SOCIAL A PARTIR DO PET REDES 
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Aline Maria Furtado de Carvalho; Eliany Nazaré Oliveira; José Machado Linhares; 

Santiago Marinheiro Saraiva; Antônia Márcia Macêdo de Sousa; Gleison Ferreira Lima
  

 
Introdução: O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde/Redes de Atenção à 

Saúde, a partir da Rede de Cuidados à Pessoa com deficiência, sob a lógica de integrar 

ensino-serviço-comunidade1, proporciona satisfatoriamente aos estudantes de 

enfermagem vivenciar espaços de participação social. Possibilitando uma qualificação 

dos futuros profissionais de enfermagem nesse aspecto organizativo do SUS de maneira 

oportuna, uma vez que o desenho curricular ainda não facilita vivências práticas nesses 

cenários. Objetivo: Relatar a experiência desenvolvida na Rede de Atenção à Pessoa 

com Deficiência enquanto monitora do PET Redes. Metodologia: Trata-se de um relato 

de experiência obtida nas reuniões do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

de Sobral. Resultados: As reuniões aconteceram uma vez ao mês, ou mais de uma, 

conforme a necessidade. Nestas se faziam presentes todos os membros que são 

representantes das organizações governamentais e não-governamentais, além da 

sociedade civil. Na ocasião foram discutidas diversas pautas dentre elas orientações 

quanto aos passos a serem tomados diante de denúncias sobre violações dos direitos das 

pessoas com deficiência; organização de eventos, tais como Semana da Pessoa com 

Deficiência, Solenidade de Entrega do Selo de Acessibilidade as empresas premiadas, 

festivais paraolímpicos, dentre outros. Ao perceber a pouca presença de pessoas nas 

reuniões que não fossem os membros, ou seja, pessoas com deficiência, bem como 

familiares destes ou mesmo cuidadores, buscou-se atuar tanto trazendo as inquietações 

de alguns usuários no âmbito da saúde, bem como levando a estes usuários informações 

sobre o conselho. Oportunizando a esses ainda momentos de aprendizagem significativa 

sobre a participação popular, objetivando a corresponsabilização destes pelas mudanças 

na realidade local. Considerações Finais: Destarte, a aproximação com o tal 

mecanismo público, considerado cenário para discussões de inúmeras questões não só 

aquelas relacionadas a saúde, a partir do PET Redes, permitiu despertar para o fazer em 

enfermagem perpassando a lógica Assistencial da saúde, atentando-se ao necessário 

diálogo intersetorial.  
 

Palavras-chaves: Enfermagem; Controle social; PET-Redes; Pessoa com deficiência.  
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PERCEPÇÃO DE UM ESTUDANTE DE ENFERMAGEM SOBRE UMA 

VISITA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM SOBRAL-CE 

 

Tamires Maria Silveira Araújo; Andrea Carvalho Araújo Moreira; Samia Freitas Aires; 

Maria Sinara Farias
; 
Maciel Max Rios Vasconcelos; Francisco Breno de Sousa Lima 

 

 

Introdução: O princípio da participação social foi incorporado como norma 

constitucional e legal na configuração do Sistema Único de Saúde, na forma de 

conselhos e conferências de saúde em todas as esferas de governo. A criação dos 

conselhos de saúde como instância institucionalizada de participação social significa 

uma grande conquista da sociedade civil em busca da construção de uma perspectiva 

mais democrática em saúde, possibilitando novas formas de interação entre governo e 

sociedade (SHIMIZU, 2013). Objetivos: Relatar a experiência vivenciada enquanto 

acadêmica de Enfermagem em vista ao conselho municipal de saúde junto aos demais 

estudantes e profissionais da área da saúde. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência de caráter descritivo, feito a partir de uma visita ao Conselho Municipal de 

saúde (CMS) de Sobral, realizado no mês de Abril de 2015, como atividade do módulo 

de Atenção Básica a Saúde II do curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale 

do Acaraú.  Foi realizada uma roda de conversa, conduzida pelo articulador social do 

referido município, com o objetivo de discutir o funcionamento local e estrutura, assim 

como as atividades desenvolvidas pelos membros do CMS, bem como a importância 

destas para a sociedade. Resultados e Discussões: Levando em conta o interesse por 

parte dos alunos em conhecer mais uma vertente tão importante para o funcionamento 

de um dos princípios do SUS, a participação social, foi possível conhecer um pouco da 

história do desenvolvimento popular no município até a criação e organização do CMS. 

Foi marcante a motivação presente nos membros do CMS, trabalhando de forma 

voluntária, abdicando de diversos assuntos pessoais, para ajudar a sua comunidade nas 

dificuldades diárias, mostrando exemplo de cooperação, mesmo sem receber recursos 

financeiros para isso. Ainda, esta experiência nos despertou para uma visão coletiva, 

sendo de fundamental importância o envolvimento dos estudantes de enfermagem na 

luta pela melhoria das questões sociais e de saúde da população. Considerações Finais: 

O conselho Municipal de saúde é essencial não somente para formulação de projetos 

pontuais, mas também para dar voz aos usuários, escutando cada reclamação dos 

membros das comunidades e procurando ir à busca de uma resolução junto ao governo. 

Os estudantes de Enfermagem devem estabelecer uma relação próxima com o CMS a 

fim de contribuir no fortalecimento dos princípios doutrinários do SUS.  

 

Palavras Chave: Participação popular; Conselho de saúde; Enfermagem. 
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TECNOLOGIA EM SAÚDE E ENFERMAGEM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EXPERIÊNCIA DA ABORDAGEM À FAMÍLIA A PARTIR DO 

GENOGRAMA E ECOMAPA 

 

Paloma de Vasconcelos Rodrigues; Ingrid Ohana de Aguiar Oliveira; Ligia Maria 

Pereira Campos Sampaio; Sara Cordeiro Eloia 
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Introdução: O ecomapa e o genograma são instrumentos que buscam coletar 

informações a respeito da estrutura familiar, suas inter-relações e situações de risco, 

para o planejamento do cuidado da saúde centrado na família, essencial para que o 

enfermeiro possa atender às necessidades das famílias usuárias dos serviços públicos de 

saúde. A importância da complexidade e dinamicidade destas ferramentas potencializa 

os objetivos durante a atuação do profissional na prevenção e promoção da saúde. 

Objetivo: Relatar experiência de aplicação do genograma e ecomapa com famílias 

assistidas pela Atenção primária à Saúde de Sobral, CE. Metodologia: O estudo 

caracteriza-se como um relato de experiência, realizado durante o segundo semestre do 

módulo de Atenção Básica à Saúde II, no período de março de 2015, no município de 

Sobral. A experiência de aplicação do genograma e ecomapa e avaliação crítica do 

assunto foram obtidas através do envio de um ofício ao gerente da Unidade Básica de 

Saúde seguido da aceitação das respectivas famílias para o acontecimento da visita. 

Resultados e Discussões: O estudo possibilitou a análise da estrutura familiar e 

aplicabilidade do uso das tecnologias em saúde devido ao cuidado sistematizado, como 

ferramentas complementares à coleta de dados. Com isso, permitiu-se o conhecimento 

de várias composições familiares, sejam elas consanguíneas ou não e suas relações 

internas e externas, bem como suas culturas e ciclos de vida. A abordagem ao usuário 

de serviço de saúde e a compreensão do processo saúde-doença foi fundamental para o 

entendimento sobre as ações realizadas pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, 

identificando os pontos fortes e vulnerabilidades, além de incentivar um olhar mais 

aprofundado nos relacionamentos familiares, tanto pelos profissionais de enfermagem 

quanto pelos acadêmicos. Considerações Finais: Durante a elaboração do genograma e 

ecomapa, reconhecemos a importância da construção da relação recíproca entre 

profissionais e as famílias, de modo que elas se sintam participantes do processo de 

coleta de informações e possam interagir na intervenção de sua saúde e da comunidade 

a que pertencem. 

 

Palavras-chave: Assistência; Atenção Primária; Estrutura Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE SISTEMÁTICA DO PROTOCOLO DE CIRURGIA SEGURA: 

SUA IMPORTÂNCIA PARA A PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES 
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Maria Sinara Farias; Tamires Maria Silveira Araújo; Jackson RuamTerto Pontes; 

Cleberson Miranda Maciel
 

 

Introdução: Tendo em vista que procedimentos mais simples envolvem dezenas de 

etapas críticas, com inúmeras oportunidades para falhas e enorme potencial de erros que 

resultam em injúrias aos pacientes, em 2002 foi criado pelos países membros da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), uma resolução para aumentar a segurança do 

paciente (MOTTA FILHO, et al. 2013). Os mesmos autores contam ainda que em 2007-

2008, foi criado um segundo desafio global onde estabelece o foco na melhoria da 

segurança no ambiente cirúrgico (Cirurgia Segura). Com isso iniciou uma luta contra 

tantas complicações tendo em vista que as mesmas são ocasionadas por fatores 

modicáveis como: falta de antissepsia e não identificação. Objetivo: Verificar e analisar 

nas literaturas nacionais as publicações sobre o protocolo de cirurgia segura salientando 

sua importância na evitabilidade de complicações. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão sistemática a partir de bibliografias que discutem sobre o mesmo assunto. Para 

sua concretização foram encontrados 16 artigos com as palavras – chave utilizadas, 

porem ao serem avaliados apenas 11 estudos foram incluídos na pesquisa por 

contemplarem o objetivo do trabalho. Foi dado prioridade aos trabalhos realizados nos 

últimos 08 anos, indexados na base de dados BIREME, Scielo e LILACS. Resultados: 

Após a análise dos estudos, foi possível compreender que todos os autores concordam 

quanto a necessidade da implantação de um protocolo a fim de melhoria das condições 

cirúrgicas necessitando de maior segurança tanto para os profissionais quanto para os 

pacientes ao evitar complicações cirúrgicas. O protocolo de cirurgia segura visa 

melhorar a segurança da assistência cirúrgica no mundo por meio da definição de um 

conjunto central de padrões de segurança que possam ser aplicados em todos os países e 

cenários (BRASIL, 2009). Considerações Finais: Por fim,compreende-se que com a 

criação do protocolo de cirurgia segura o número de complicações resultantes de 

iatrogenias tem sido perceptível, pois ao seguir a lista de verificação erros como 

cirurgias em locais incorretos e ainda o esquecimento de materiais cirúrgicos será 

evitado, e assim a cirurgia segura salvará vidas.  

 

Palavras-chave: Cirurgia segura; Complicações; Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO CALGARY DE AVALIAÇÃO DE UMA FAMÍLIA 

ASSISTIDA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO DE CASO 
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Francisca Sandra da Ponte; Amanda Maria Chaves Albuquerque; Antônio Francisco de 

Sousa; Gerdan Oliveira Neves; Thayná Biatriz Farias Muniz; Sara Cordeiro Eloia
 

 

Introdução: Com o advento da Estratégia Saúde da Família, os serviços de saúde 

passaram a vislumbrar a família como unidade de cuidado. Contudo, considerar a 

família do cliente no contexto do cuidado ainda se constitui um desafio para os 

profissionais de saúde, sobretudo na perspectiva de que o trabalho está voltado para 

atender às necessidades do indivíduo e não da família. O modelo Calgary nos permite 

avaliar a unidade familiar e social do indivíduo, tornando mais eficiente as ações de 

saúde. Objetivo: Apresentar a experiência de avaliação familiar utilizando o modelo 

Calgary. Metodologia: Estudo exploratório-descritivo com abordagem qualitativa. Foi 

utilizado como referencial teórico o modelo Calgary de avaliação familiar e como 

estratégia metodológica o estudo de caso. A estrutura interna e externa da família foi 

delineada pela construção de genograma e ecomapa. Os dados foram coletados de uma 

família residente no município de Sobral - CE, no período de maio a junho de 2014, por 

meio de instrumento pré-elaborado. O estudo obedeceu aos princípios éticos definidos 

na resolução nº466/12. Resultados e Discussões: Avaliação estrutural: família nuclear 

(pai - 49 anos, mãe - 47 anos, uma filha gestante de 15 anos, e dois filhos, um de 23 

anos e o outro com 25 anos). Este último possui uma filha de 5 anos e apresenta relação 

conflituosa com a mãe da criança, a qual reside em outra localidade. A adolescente 

negligencia sua gravidez e não realiza o pré-natal de forma adequada e, ainda, apresenta 

relação conflituosa com seu parceiro. O suporte social da família consiste na Igreja, 

Centro de Saúde da Família, escola e vizinhos. Residem em casa de alvenaria com 

condições sanitárias satisfatórias e são de baixa renda. Avaliação de desenvolvimento: 

convivem na mesma casa indivíduos adultos, uma criança e uma adolescente grávida. 

Avaliação funcional: o pai, a mãe e os filhos trabalham, enquanto a adolescente e a 

criança apenas frequentam a escola. Considerações Finais: A aplicação deste modelo 

permitiu realizar a análise da família como um todo, abrangendo suas principais 

dimensões: estrutural, desenvolvimento e funcional. A avaliação do genograma e 

ecomapa da família possibilita, em parceria com seus componentes, propor intervenções 

de cuidado, ajudando-a no enfrentamento de suas dificuldades, no caso exposto, uma 

gravidez na adolescência e uma criança em conflito com a mãe. 

 

Palavras-chave: Modelo Calgary; Estratégia Saúde da Família; Avaliação Familiar. 
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METODOLOGIA PARTICIPATIVA: UTILIZAÇÃO DE ABORDAGENS 

GRUPAIS NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM COM BASE NOS 

CÍRCULOS DE CULTURA 

 

Leidy Dayane Paiva de Abreu; Glícia Mesquita Martiniano Mendonça; Rebeca Sales 

Viana; Maria Adelane Monteiro da Silva
 

 

Introdução: Desde o ano de 2012 o curso de Enfermagem da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA), a partir da nova matriz curricular, o Módulo de 

Desenvolvimento Humano e Profissional V (DHP V), Sobral/Ceará, incluiu a temática 

“abordagens grupais” para estudantes do 5º período. O módulo é voltado para a 

formação do profissional de enfermagem na articulação dinâmica de ensino, trabalho, 

comunidade, teoria e prática. No módulo são abordadas técnicas grupais 

contextualizadas com o estudo de teorias. A escolha por esse tipo de metodologia ativa 

de ensino- aprendizagem está pautada no intuito de possibilitar uma maior confiança na 

realização de trabalhos grupais por acadêmicos de enfermagem(FREIRE, 2011). 

Objetivo: O trabalho relata a vivência curricular de professores e enfermeiras, no 

módulo de DHP V, utilizando “Círculos de Cultura” de Paulo Freire. Metodologia: A 

experiência ocorreu no mês de março de 2015, envolvendo 32 estudantes de 

Enfermagem. Os encontros foram realizados às segundas-feiras, de 13:00 as 17:00 

horas, no Centro de Ciências da Saúde. Utilizou-se observação participante, para 

primeiramente, identificar o universo vocabular e as palavras geradoras dos estudantes. 

Os registros foram feitos em diário de campo a partir da observação participante. 

Posteriormente analisado e problematizados em sala com base nos Círculos de Cultura 

de Paulo Freire. Resultados e Discussões: As palavras geradoras foram: sucesso, 

futuro, família, sonho, garra, escalada, enfermagem. Os estudantes expressaram que a 

vivencia trouxe maior conhecimento das individualidades, possibilidade de trabalhar em 

conjunto, criação e espontaneidade, de expor sonhos, conflitos e demonstrar afetividade. 

Relataram que foi um momento terapêutico, em que se dispuseram a sentir o outro, 

melhorando as relações interpessoais. Considerações Finais: Percebe-se que o módulo 

tem estimulado os estudantes a serem mais proativos nas suas práticas acadêmicas, 

contribuindo para que sejam mais sociais, reflexivos e atentos ao mundo em que vive.  

 

Palavras-Chaves: Enfermagem; Saúde; Tecnologia.  
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TECNOLOGIA DO CUIDADO: O PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM NA 

IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO DE SAÚDE MENTAL POR MEIO DA 

TERAPIA COMUNITÁRIA 

 

Raquel Xavier Guimarães; Ana Hirley Rodrigues Magalhães; Leidy Dayane Paiva de 

Abreu; Francisca Emanuela Paiva de Abreu; Vytal Hirvey Magalhães Arruda Linhares; 

Maria do Socorro Araújo Dias
 

 

Introdução: A enfermagem tem um papel relevante em relação ao campo da saúde 

mental, uma vez que vem buscando uma abordagem holística, considerando a 

individualidade do ser humano, o contexto em que ele está inserido(VILLELA; 

SCATENA, 2004). Objetivo: Tendo como objetivodescrever a implantação de um 

grupo saúde mental realizada por enfermeiras por meio da Terapia Comunitária para 

usuários de psicofármacos da Unidade Básica da Saúde Centro, Sobral/CE. 

Metodologia: Pesquisa interventiva, realizada por duas enfermeiras e estudantes de 

enfermagem, de agosto a setembro de 2014. Foi realizado um levantamento no 

prontuário do número de pacientes que fazem uso de medicação controlada, 

posteriormente foi realizada entrevista coletiva, em que os participantes mencionaram 

quais temáticas queriam trabalhar. O grupo tem uma média de 17 participantes. Os 

dados foram analisados com base na Terapia Comunitária. Resultados: Foi identificado 

248 usuários de psicofármacos e realizado momentos dialógicos com os participantes 

para implantação do grupo. Os participantes citaram temas para serem trabalhados 

como: uso abusivo de medicamentos, características dos psicofármacos, família, lazer, 

meio ambiente e cultura. Todos relataram fazer uso de psicofármacos, principalmente os 

benzodiazepínicos, devido suas inquietações familiares, econômicas, profissionais e 

sentimentais. Dez citaram que desconheciam o efeito que os medicamentos causam ao 

organismo quando usado de forma incorreta ou abusiva. Sete desconheciam a eficácia 

de algumas terapias alternativas (massoterapia, meditação, caminhada, escuta, entre 

outras) para o controle da ansiedade. Os participantes relataram que os momentos 

tornaram-se espaços de partilha de situações inquietantes que provocam o sofrimento 

emocional, além de sentirem-se apoiados pela equipe de enfermagem. Assim, observa-

se a importancia da Terapia Comunitária, um método de acolhimento grupal, uma 

tecnologia leve em saúde, que funciona com uma ferramenta de cuidado(MISICI; 

SOUSA, 2011). Considerações Finais: Essa prática interventiva mostrou a importancia 

da enfermagem de investir em novas tecnologias de cuidado. Revelou ainda, que a 

busca de soluções para problemas do cotidiano que afetam à saúde mental, nem sempre 

está na prescrição do medicamento e sim do fortalecimento de vínculos e no 

empoderamento.  

 

Palavras-chaves: Grupo; Enfermagem; Saúde mental. 
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PERCEPÇÃO DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE O CONCEITO 

DE TERRITÓRIO A PARTIR DA ANÁLISE DE UM FÓRUM VIRTUAL 

 

Adeliane Souza Freire; Ana Carolina Melo Queiroz; Davi Rodrigues de Souza; Luara 

Melyna Pontes de Souza; Maria da Conceição Coelho Brito 

 

Introdução: O estudo do território pode envolver diversas áreas do conhecimento, 

dentre elas a saúde, visto que conhecer o território e toda a sua dinâmica de 

funcionamento contribui para o planejamento e realização de ações eficientes em 

saúdeconstituindo-se no processo de territorialização. Neste ínterim, acadêmicos do 

curso de enfermagem, participantes da Liga de Enfermagem de Saúde da Família 

(LESF), visualizaram a importância de ter o conhecimento de como o território é 

conceituado e que elementos o compõem de modo a estarem capacitados e preparados a 

transformarem o território e a comunidade ao qual estarão inseridos em seu trabalho. 

Objetivo: Compreender a percepção de acadêmicos da LESF sobre o conceito de 

território a partir das concepções do geógrafo Milton Santos. Metodologia: Estudo de 

natureza exploratório-descritiva com abordagem qualitativa do tipo análise documental 

realizado no mês de fevereiro de 2015. A coleta de dados se deu por meio dos 

depoimentos de integrantes da LESF que foram publicados em um fórum virtual, 

denominado Edmodo, para discussão de temas entre acadêmicos e docentes que integra 

a determinada liga. A partir disso, foi realizada a análise documental dos mesmos, de 

forma a refletir sobre as concepções de território apresentadas pelos acadêmicos. 

Resultados e Discussões: A partir da análise dos depoimentos percebe-se que os 

integrantes da LESF associam o território a um conjunto interligado de redes, em que 

estão envolvidos os aspectos físicos, culturais, naturais e humanos que cercam o espaço. 

Este conceito é muito trabalhado pelo geógrafo Milton Santos onde o mesmo destaca 

ser o território um espaço vivo (SANTOS, 1999). Foi citado a importância da 

construção histórica do território e suas ligações com outros territórios, uma vez que 

esses elementos podem indicar possíveis dificuldades e potencialidades existentes 

nesses espaços. Destaca-se ainda a relação entre o território e o processo de 

territorialização de modo que consideram ser as relações dos atores sociais, dos recursos 

do território, entre outros aspectos, fundamental para que ações de saúde possam ser 

planejadas e colocadas em prática, porém esse processo deve acontecer de forma 

intersetorial, ou seja, em conjunto com outros setores da sociedade como segurança, 

educação, igrejas e outras. Considerações Finais: Mediante as percepções 

apresentadas, percebemos a importância doentendimento dos integrantes da LESF, de 

modo a planejarem suas práticas, juntamentecom a equipe que estão inseridas na ESF. 

Também destacando a ideia da ferramenta do fórum virtual pode ser importante para a 

realização de discussões de temáticas como o conceito de território, sendo relevantes 

inclusive para a construção de conhecimentos. 

  

Palavras-chave: Território; Territorialização; Enfermagem. 
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RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS ATRAVÉS DE 

ATIVIDADE LÚDICAS 

 

Érica Elize Vasconcelos; Benedita Mesquita de Brito; Ana Neuma Araújo Carvalho; 

Maria Mariane do Nascimento Teodonio; Raimundo Nonato Pinho Filho; Francisco 

Meykel AmancioGomes
 

 

Introdução: Das muitas técnicas utilizadas na recuperação de pacientes, a que tem 

maior aceitação e eficiência no âmbito infantil são as atividades lúdicas, pois atuam 

como uma espécie de catalisador na recuperação e já têm grande aceitação pelos 

profissionais da saúde. A Risoterapia (classificada como terapia alternativa 

complementar, a qual utiliza o ato de rir para levantar a alto-estima, amor próprio e bom 

humor) já tem ganhado muitos adeptos e tem cada vez mais se familiariza por hospitais, 

consultórios, clínicas e demais estabelecimentos que prestam serviços de saúde. 

Destina-se a um vasto público, vai desde o paciente que está apenas esperando 

atendimento até os que já estão os hospitalizados. As equipes multiprofissionais buscam 

através do cenário da atividade lúdica criar relações intra e interpessoais propiciando um 

diálogo autêntico considerando as possibilidades de vir a ser, bem como as limitações 

em não ser, desvelar e compreender as vivências de ser-criança de forma humanizada, 

espontânea e criativa. Objetivo: O objetivo deste trabalho científico é expor e 

compartilhar com o grupo Saúde da Criança, as experiências vivenciadas num Hospital 

Renomado da Região Norte do Estado com a recuperação de crianças hospitalizadas, 

utilizando-se de atividades lúdicas para interagir e aproximar-se delas. Metodologia: A 

pesquisa foi do tipo relato de experiência realizada no dia 12 de Outubro de 2014 num 

Hospital Renomado da Região Norte do Estado, onde se utilizou de fantoches, pinturas, 

giz de cera, livros de histórias infantis, de doches, jogos didáticos e ao final, distribuição 

de brinquedo para todas as crianças hospitalizadas, auxiliando em suas recuperações e 

celebrando o dia das crianças. Resultados e Discussões: Por meio dessas atividades as 

crianças puderam interagir mais entre si e ainda amenizar a ansiedade do contato com o 

profissional, já que muitos sentem certo receio. No entanto, conforme o profissional 

aplica a atividade lúdica já se cria um vínculo maior e conquista maior confiança do 

paciente. Além da troca de conhecimentos, brincadeiras, e limitações de cada um. 

Considerações Finais: Essa pesquisa foi importante para o aprimoramento dos nossos 

conhecimentos acerca da vivência de experiência com crianças num Hospital Renomado 

da Região Norte do Estado contribuindo de maneira humanizada na recuperação delas 

através da presença de atividades lúdicas, prazerosas e alegres, como aliadas ao seu 

desenvolvimento e reabilitação, e não como simples passatempo. 
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A UTILIZAÇÃO DE FÓRUNS EM CONTEXTO DE APRENDIZAGEM DA 

LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA-LESF 

 

Darliane Kelly Barroso de Sousa; ElainyCristiny Silva Ponte; Luisa Stephanie 

Albuquerque Araújo; Maria da Conceição Coelho Brito; Roberlândia Evangelista Lopes
 

 

Introdução: Os ambientes virtuais de aprendizagem na enfermagem é uma 

possibilidade pedagógica promissora e atraente. Favorecem o processo de construção do 

conhecimento e interação entre alunos e professores, enriquecendo o compartilhamento 

de ideias e possibilitando uma aprendizagem dinâmica e colaborativa
(I)

. Fóruns virtuais 

enquanto ferramentas pedagógicas podem contribuir positivamente para promover uma 

mudança de atitudes e metodologias na relação ensino/aprendizagem, além de estimular 

a reflexão e a crítica neste processo. Objetivo: Apresentar a utilização da ferramenta do 

ambiente virtual para a construção coletiva de aprendizagem pelos ligantes da LESF 

(UVA). Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo relato de experiência, 

desenvolvida pela inserção de 16 ligantes da LESF, 6 membros da diretoria da LIGA e 

2 professoras orientadoras. Realizada em um fórum virtual de aprendizagem, no período 

de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015. O fórum foi utilizado como espaço de 

discussão coletiva e compartilhada, das atividades desenvolvidas nos ciclos formativos 

da LESF, entre elas temáticas sobre territorialização, SUS e pesquisa em saúde. Ao 

total, foram lançadas 4 atividades referentes aos temas, ora expostos. Utilizou-se um 

roteiro previamente elaborado para mapear as informações encontradas nesse fórum. 

Resultados e Discussões: Foram constatadas três temáticas abordadas (territorialização, 

SUS e pesquisa em saúde) e uma acentuada participação dos ligantes da LESF, 

entretanto, percebeu-se que os mesmos necessitavam de incentivo por parte das 

professoras orientadoras para que houvesse mais participação e dialogicidade entre os 

membros do fórum. Observou-se, também que no fórum as estratégias de aprendizagem 

são inúmeras, como o compartilhamento de vídeos, textos, questionamentos, opiniões, 

críticas entre outros. Considerações Finais: O fórum é uma ferramenta de 

ensino/aprendizagem que contribui para formação crítica e reflexiva, uma vez que, 

aproxima o ensino com a pesquisa, além de dispor de construção de conhecimento 

gerida pelo próprio ligante, entretanto para sua efetiva participação dos alunos, os 

orientadores/professores ainda são fundamentais para mediação desse processo. 

 

Palavras-chave: Fóruns; Enfermagem; Ambiente Virtual. 
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PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E SEMINÁRIOS TEMÁTICOS: 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

Vanessa Oliveira Lima; Brena Cristyne Viana Tavares; Fernanda Brenda Medeiros de 

Moura; Flávia Oliveira dos Santos; Luiza Lorena de Sousa Brito do Nascimento; 

Danielle d‟Ávila Siqueira
 

  

Introdução: O câncer de mama é considerado um problema de saúde publica, é a causa 

mais frequente de morte por câncer na mulher. Esta neoplasia resulta de uma 

proliferação incontrolável de células anormais que surgem em função de alterações 

genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores ambientais ou 

fisiológicos. Objetivo: Descrever a produção de um instrumento norteador da pratica 

sobre a prevenção do câncer de mama a partir de um seminário temático. Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência do tipo descritivo, através de um seminário 

temático para a disciplina de enfermagem na saúde da mulher e do homem numa 

instituição de ensino superior de Sobral-CE no período de abril de 2015, executado por 

acadêmicos do sétimo semestre do curso de enfermagem. Para a construção de um 

roteiro nos embasamos no conhecimento teórico bibliográfico, em um modelo de 

procedimento operacional padrão (POP), bem como da didática de sala de aula, 

culminando na produção do instrumento. Resultados e Discussões: O conhecimento 

prévio da teoria e a apresentação oral do seminário foram de extrema relevância na 

identificação do que seria explanado sobre prevenção do câncer de mama. Apresentou-

se que a mulher acometida pelo câncer de mama passa por várias fases e que quanto 

antes o diagnóstico do câncer de mama, melhor será o sucesso do tratamento, onde esta 

detecção pode ser feita através do exame clínico das mamas (ECM), que deve incluir a 

inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas e das cadeias ganglionares 

axilares. Os métodos de imagem são indicados em situações de rastreamento e em 

situações diagnósticas, sendo eles a mamografia, a ressonância magnética e a 

ultrassonografia. A etapa do tratamento exige orientações constantes e devem ser 

fornecidas pelo profissional de enfermagem, que deve fazer o acompanhamento das 

pacientes durante e após o tratamento, pois a possibilidade de realizar mastectomia é 

impactante para a mulher. Já na construção do roteiro, elencou-se o auto-exame das 

mamas que é simples, fácil, rápido, onde conseguimos orientar de forma rápida e 

simples como deve ser feito a técnica, a qual deve ser feito uma vez por mês. 

Considerações Finais: Este estudo nos possibilitou compreender que o conhecimento 

teórico prévio associado à explanação de seminários temáticos pelos acadêmicos sobre 

prevenção do câncer de mama permitiu a construção de um instrumento norteador para 

a prática, fortalecendo o aprendizado. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama, prevenção, diagnóstico, saúde da mulher. 
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Antônia Smara Rodrigues Silva; Neires Alves de Freitas; Ana Kelly Cândido 

Vasconcelos; Viviane Oliveira Mendes Cavalcante; Francisca Alanny Araújo Rocha; 

Maria Adelane Monteiro da Silva
 

 

Introdução: Os grupos de gestantes permitem a troca de saberes de forma mútua, 

atuando na complementação do atendimento realizado nas consultas de pré-natal, sendo 

fundamentais para garantir uma abordagem integral. A adolescente, ao engravidar, 

convive com dois fenômenos de estresse, queocorrem simultaneamente: a adolescência 

e a gestação. A adolescência é um período confuso,de contradições, de formação da 

identidade e da autoestima. Em relação à gestação, aadolescente se vê desafiada a 

assumir um maior grau de independência e de responsabilidade,pelo fato de estar 

grávida. A partir dessa realidade percebe-se a importância de melhorar o planejamento e 

implementação de ações que visem à promoção da saúde de gestantes adolescentes 

através de abordagens grupais realizadas através de círculos de cultura de Paulo 

Freire.Objetivo: Analisar a utilização de abordagem grupal junto às gestantes 

adolescentes enquanto ferramenta de cuidado. Metodologia: Estudo do tipo pesquisa-

ação com abordagemqualitativa, realizado no CSF Padre Palhano, Sobral-CE. Os 

sujeitos foram dez gestantesadolescentes. O período da coleta de dados foi de maio a 

dezembro de 2014. Foram realizados um total de vinte e seis encontros com as gestantes 

adolescentes. A coleta de informações foi realizada a partir dos encontros realizados e 

entrevistas semiestruturada. A interpretação e análise das informações obtidas foram 

norteadas pelo referencialteóricoGroupprocess for nurses (LOOMIS, 1979), Seguimos 

os preceitos da Resolução 196/96. Resultados e Discussões: Diante da entrevista 

realizada após a abordagem grupal com agora mães adolescentes, com objetivo de 

analisar a abordagem grupal, verificou-se que as mães adolescentes em sua maioria 

destacaram o grupo de gestantes como uma relevante estratégia para o aprendizado de 

gestantes adolescentes. Um dos assuntos destacados por elas foram os cuidados com o 

bebê, das mães entrevistas 8 eram primigestas não possuíam experiência em cuidado ao 

recém-nascidos, assim todas principalmente as primigestas destacaram a importância do 

grupo de gestantes para o cuidado ao recém-nascido. Diante disso verifica-se a 

importância de abordagens grupais como ferramenta de cuidado. Considerações 

Finais: Dessa forma, devemos buscar e orientar as gestantes adolescentes através de 

abordagens grupais a fim de melhorar a qualidade da assistência tanto para a mãe 

quanto para o recém-nascido. Esta pesquisa mostra que o fato das mães serem 

adolescentes e a maioria primigestas não foram obstáculos que impediu a efetivação dos 

cuidados ao recém-nascido, e elas atribuem essa conquista ao aprendizado que foi 

proporcionado no grupo de gestantes. 
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SÍFILIS CONGÊNITA: UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE ANÁLISE 

ESPACIAL 

 

Ilâna Marques Rodrigues; Marcos Aguiar Ribeiro; Raiara Aguiar Silva; Carla Kaiane 

Aguiar Silva; Ana Carolina Melo Queiroz; IzabelleMont‟Alverne Napoleão 

Albuquerque 

 

Introdução: A sífilis congênita representa um problema de saúde pública de alta 

magnitude. Nesse sentido, a utilização de técnicas de Geoprocessamento tem despertado 

interesse ao setor saúde, pois permite visualizar a distribuição espacial de fatores de 

risco ambientais e associá-los a determinantes sociais de saúde mediante uma análise 

gráfica, de forma a contribuir para a vigilância, prevenção e controle. Objetivos: 

Analisar a distribuição espacial da sífilis congênita no município de Sobral- CE 

utilizando técnicas de geoprocessamento, para propiciar informações e análises de 

forma executiva e gerencial que subsidiem o planejamento e avaliação das ações de 

saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, realizada no 

período de agosto de 2014 a março de 2015. O estudo está subclassificado como estudo 

ecológico de referência temporal transversal. O campo de investigação correspondeu ao 

Sistema Municipal de Saúde de Sobral - CE. A coleta de dados ocorreu mediante fontes 

documentais que foram sistematizadas através de tabulações e mapeamento no software 

EpiInfo™. Assim, buscou-se identificar os casos confirmados de Sífilis Congênita em 

todo o território do município, durante o período de 2007 a 2013.Resultados e 

Discussões: No período de 2007 a 2013, foram notificados 119 casos de Sífilis 

Congênita em Sobral. Dessa forma, verificou-se que em 97,4% dos casos foi realizado o 

Pré-Natal nesta gestação, sendo que em 92,3% destes diagnosticou-se a sífilis materna 

durante o Pré-Natal. Vale salientar, o atraso na realização da notificação de 44,9%, bem 

como o esquema de tratamento inadequado em 80,5% dos casos. Infere-se ainda, que a 

partir da análise dos mapas produzidos, pôde-se verificar que os territórios com 

aglomerados de casos têm as piores condições ambientais e socioeconômicas, dado este 

que fortalece a importância do estudo dos determinantes sociais nos processos de saúde 

e doença. Considerações Finais: Infere-se que o Geoprocessamento da Sífilis 

Congênita no sistema de saúde é um recurso que contribui para o planejamento e 

avaliação das ações desenvolvidas no município, de forma a mapear, monitorar e 

disseminar as informações em saúde no âmbito do SUS, propiciando a evolução do 

sistema de saúde como um todo, em especial a vigilânciaepidemiológica, por meio de 

recursos que proporcionarão melhoria da qualidade da informação nesse setor. 

 

Palavras-Chave: Sífilis;Geoprocessamento; Análise Espacial; EpiInfo. 
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TERRITORIALIZAÇÃO COMO UM MECANISMO DE RECONHECIMENTO 

DO FAZER EM SAÚDE 

 

Ana Carla de Sousa Oliveira; Renara Maria Bandeira Vieira Araújo; Lina Maria Ribeiro 

Carneiro; Ana Suélyn Aguiar Linhares; Maria da Conceição Coelho Brito; Roberlândia 

Evangelista Lopes 

 

Introdução: A territorialização é dita como um processo no qual visa o cuidado da 

população, logo possibilita o reconhecimento das condições de vida e da situação de 

saúde dos habitantes daquele território. Logo, esse método permite espacializar e 

analisar os principais elementos existentes em uma população, os quais determinam a 

qualidade de vida dessa área. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada sobre o 

processo de territorialização realizado por uma Unidade Básica de Saúde, em Sobral-

CE. Metodologia: Relato de experiência realizado a partir das atividades que estavam 

sendo realizadas pela Unidade de Saúde, juntamente com os membros da Liga de 

Enfermagem em Saúde da Família (LESF), no período de fevereiro a março de 2015. A 

territorialização aconteceu mediante imersão dos profissionais de saúde no território 

vigente, buscando a definição das áreas para desenvolver as ações da ESF, a fim do 

reconhecimento das necessidades da comunidade e os fatores de risco que constituam a 

dificuldade de acessibilidade ao serviço. Resultados e Discussões: No decorrer do 

progresso ficou perceptível a inserção de muitos pontos trabalhistas e estudantis, como 

clínicas, laboratórios, universidades, escolas, mercantis e hospitais, evidenciando 

amplas diferenças sociais no território. Riscos sociais e físicos foram identificados. A 

partir da territorialização junto aos profissionais ficou claro a importância do 

estabelecimento de vínculo com a comunidade, pois esta se sente mais confiante para 

relatar suas necessidades reais. Aspectos físicos do território denotaram características 

próprias, sociais da população a ser atendida, além das modificações que estão presentes 

diariamente no território. Considerações Finais: Ao conhecer as características de um 

território, os problemas de saúde que estão passando, para poder intervir da melhor 

maneira na promoção da saúde. A territorialização ultrapassa uma análise geográfica, o 

vínculo com toda a população é de suma importância, pois diante disso podem-se 

compreender as fragilidades da comunidade para que haja uma percepção de como ela 

participa e está inserida no território. Logo a dinâmica utilizada trouxe momento de 

reflexão e aprendizagem, pois assim as monitoras participaram ativamente do processo 

o qual define o perfil populacional da ESF das Pedrinhas estabelecendo assim o vinculo 

ativo entre comunidade e unidade de saúde. 

 

Palavras-chave: Territorialização; Atenção Primária; Comunidade. 
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SEMINÁRIO TEMÁTICO DOS ACADÊMICOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

 

Clicia Silva Bezerra; Raimundo Nonato Pinho Filho; Railla Maria Mendes Rodrigues; 

Bianca Soares de Sousa; Cleiane Maria da Silva Almeida; Danielle d‟Ávila Siqueira 

 

Introdução: O aleitamento materno exclusivo até o sexto mês tem grande importância 

na prevenção de doenças e crescimento infantil. No leite materno possui os glóbulos 

brancos e os anticorpos que a mãe passa para o filho, que são substâncias que ativam a 

imunidade da criança. Objetivo: Esse trabalho tem como objetivo descrever a produção 

de um instrumento norteador da prática sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo a partir de um seminário temático. Metodologia: Relato de experiência de um 

seminário temático para a disciplina de enfermagem na saúde da mulher e do homem 

numa instituição de ensino superior de Sobral- CE, em abril de 2015, executado por 

acadêmicos do sétimo semestre do Curso de Enfermagem. Primeiramente, um modelo 

de procedimento operacional padrão (POP) serviu de embasamento para a construção 

do roteiro que, aliado ao aprofundamento do conhecimento teórico bibliográfico, bem 

como da didática de sala de aula, culminou na produção do instrumento. Resultados e 

Discussões: O conhecimento prévio da teoria e a apresentação oral do seminário foram 

relevantes na identificação do conhecimento sobre o aleitamento materno exclusivo. Os 

resultados obtidos foram importantes para nosso aprendizado, pois nos mostraram como 

o aleitamento exclusivo influencia no desenvolvimento do bebê e sua ligação afetiva 

entre mãe-filho. Dentre os pontos explanados constou que o leite materno é livre de 

impurezas, fresco, disponível na temperatura ideal, no começo, parece acinzentado e 

aguado, sendo rico em proteína, vitaminas, minerais e água e no fim, parece mais 

branco do que no começo e contém mais gordura, que vai fornecer energia e é 

facilmente digerido pela criança. Deve ser oferecido em livre demanda, pois ele fornece 

tudo que a criança precisa nesse período. Alguns dos fatores motivadores é que é 

econômico e prático, por que já vem pronto, na temperatura ideal, é de graça e não 

estraga, além de ser um método natural de anticoncepção. Destacaram-se também como 

vantagens que ajuda à mãe a voltar ao peso anterior, diminui o tempo de sangramento 

após o parto, faz o útero voltar mais rápido ao tamanho normal e pode reduzir a chance 

de câncer de ovário e de mama e facilita a eliminação de mecônio e protege contra 

constipação. Já na construção do roteiro, em forma de check-list elencaram-se os passos 

para a boa pega e posição para a amamentação, de forma que ao se deparar com uma 

lactante, o acadêmico consiga avaliar e orientar de forma rápida e normatizada as etapas 

para o sucesso da amamentação. Considerações Finais: Diante do estudo, percebesse 

que o conhecimento teórico prévio associado à explanação de seminários temáticos 

pelos acadêmicos sobre o aleitamento materno exclusivo permitiu a construção de 

instrumento norteador para a prática, fortalecendo o aprendizado. 

 

Palavras chaves: Aleitamento materno exclusivo; leite materno; acadêmicos; 

enfermagem. 
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ANÁLISE ESPACIAL DE DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: UTILIZAÇÃO DA 

TECNOLOGIA DO GEOPROCESSAMENTO EM SAÚDE 

 

Marcos Aguiar Ribeiro; Ana Suelen Pedroza Cavalcante; IzabelleMont‟Alverne 

Napoleão Albuquerque; Maristela Inês Osawa Vasconcelos. 

 

Introdução: As Doenças Negligenciadas prevalecem em condições de pobreza e 

contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade. Nesse sentido, a tecnologia 

do geoprocessamento em saúde configura-se como ferramenta importante para análise e 

monitoramento de doenças negligenciadas, pois permite visualizar a distribuição 

espacial de fatores de risco ambientais e associá-los a determinantes sociais de saúde. 

Objetivo: Analisar a distribuição espacial das doenças negligenciadas Hanseníase e 

Tuberculose (TB) no Sistema Municipal de Saúde de Sobral-CE, utilizando técnicas de 

geoprocessamento. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa sob abordagem quantitativa 

do tipo epidemiológico-ecológico-transversal, realizada no período de janeiro a 

dezembro de 2014. O campo de investigação correspondeu ao território de quatro 

Centros de Saúde da Família de Sobral, Ceará. A coleta de dados ocorreu mediante 

fontes documentais que foram sistematizadas através de tabulações e mapeamento no 

software EpiInfo™ e analisadas por meio de cálculo de indicadores. Assim, buscou-se 

identificar os casos confirmados de Hanseníase durante o período de 2003 a 2013 e TB 

durante o período 2009 a 2013. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisas. Resultados e Discussões: Em relação a distribuição dos casos de 

Hanseníase foram verificados 143 casos, onde predomina-se o sexo masculino 

(51,05%). Quanto a classificação operacional 52,44% são Multibacilares. Além disso, 

identifica-se um percentual considerável de contatos não avaliados 30,07%. No que 

concerne a distribuição dos casos de TB verifica-se um quantitativo de 130 casos, destes 

predomina-se o sexo masculino (67,19%) e a forma clínica pulmonar (88,46%). Infere-

se ainda um quantitativo de 8,40% com co-infecção TB/HIV. Os mapas dos casos de 

Hanseníase e TB evidenciaram aglomerados de casos na região central do bairro, por 

vez, marcada por baixos índices socioeconômicos e grandes aglomerados populacionais. 

Considerações Finais: Infere-se a importância do geoprocessamento como um 

instrumento de vigilância e gestão em saúde, uma vez que a sua utilização resultou em 

um sistema de informação que disponibilizou mapas computadorizados dinâmicos onde 

os dados históricos ou em tempo real puderam ser visualizados. Infere-se ainda, a 

relevância do empoderamento desta tecnologia pela enfermagem, uma vez que a mesma 

constitui-se como uma categoria profissional diretamente envolvida nos processos de 

planejamento e intervenção em saúde. 

 

Palavras-chave: Geoprocessamento; Doenças Negligenciadas; Saúde Coletiva. 
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PERSCPECTIVAS DAS AÇÕES DE PUERICULTURA NEONATAL NA 

VISITA DOMICILIAR DE 15 DIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Matheus Eduardo Passos Fontenele; Rosalice Araújo de Sousa; Francisco Mickaelson 

André Farias de Abreu; Cinthya Gameleira Silva; Raimundo Nonato Pinho Filho; 

Priscila Linhares Oliveira
 

 

Introdução: Com o advento da Estratégia de Saúde da Família, a Puericultura vem 

ganhando força na última década, o que leva a um melhor acompanhamento da saúde 

materno-infantil, que é uma das principais finalidades da Atenção Básica. Contudo, 

crescentes desafios rodeiam a prática aconselhada, como os riscos individuais e da 

coletividade, que enfraquecem o vínculo preconizado entre a clientela e a equipe de 

saúde. O estudo baseia-se nos cuidados necessários a serem observados em uma visita 

domiciliar de quinze dias, e a discrepante realidade da família adstrita, que convive com 

situações de miséria, gravidez na adolescência e múltipla prole. Além de elucidar o 

roteiro de testes e aferições que o neonato necessita para sua avaliação. Objetivos: 

Relacionar a perspectiva da visita domiciliar de quinze dias, com as técnicas e 

procedimentos de aferição, e a relação da Puericultura como forma de prevenção de 

agravos. Metodologia: Pesquisa de caráter descritivo, este estudo relata e qualifica a 

abordagem da puericultura como ferramenta do cuidar da criança. Os sujeitos desse 

estudo têm seus dados preservados e as análises foram realizadas diretamente no seu 

recém-nascido, avaliando assim os parâmetros correspondentes àquela idade do 

desenvolvimento. Resultados e Discussões: A visita domiciliar realizada foi norteada 

pelos cuidados básicos tomados com o Recém Nascido (RN), mostrando então seu 

estado de saúde como bom e satisfatório. O exame físico demonstrou que o RN, apesar 

de fatores extrínsecos, mostrava-se em boa condição, com circulação, respiração e sinais 

vitais gerais adequados. Ajustado nos marcos de desenvolvimento, com seus reflexos 

subcorticais atuantes, como o Reflexo de Moro, Babinsk, Preensão e de Sucção. 

Evidenciou-se marcos do desenvolvimento básicos para a idade, como seguir a luz, e 

mantendo-se em aleitamento materno exclusivo. Considerações Finais: A partir dos 

dados coletados, afirmou-se a importância da visita domiciliar, e a posteriori, consultas 

de puericultura, dado que no caso abordado, a criança, apesar de apresentar riscos 

coletivos encontra-se em bom estado de saúde. A genitora afirmou ter sido 

acompanhada durante a gestação, e as devidas visitas domiciliares terem sido realizadas. 

Acentuando então a responsabilidade da enfermagem para portar-se mais ativamente na 

participação de visitas ao domicilio, já que demonstra ser realmente carro-chefe de 

promoção da saúde, embora dentre todas as dificuldades no qual o cenário atual se 

encontra. 
 

Palavras-chave: Puericultura; Visita Domiciliar; Enfermagem Neonatal; Promoção da 

Saúde. 
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 OLHAR HOLÍSTICO DA ENFERMAGEM NO PROCESSO DE PREVENÇÃO 

E CONTROLE DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SOBRAL-CE 

 

 Raiara Aguiar Silva; Izabelle Mont‟Alverne Napoleão Albuquerque; Vanessa Mesquita 

Ramos3 Carla Kaiane Aguiar Silva; Ilana Marques Rodrigues; Marcos Aguiar Ribeiro 

 

Introdução: As taxas de incidência e de mortalidade por câncer do colo do útero no 

Brasil apresentam valores médios em relação a países em desenvolvimento, mas 

elevadas quando comparadas a países desenvolvidos com programas de identificação 

precoce bem estruturado. Sua incidência é cerca de duas vezes maior em países menos 

desenvolvidos quando comparada a países mais desenvolvidos. No Nordeste, o Ceará 

está na terceira posição com maior incidência deste tipo de câncer segundo a estimativa 

do INCA para o ano de 2012 com valores de 850 novos casos, ficando atrás da Bahia 

com 1.030 e de Pernambuco com 970 casos novos de câncer do colo do útero. Objetivo: 

A avaliação holística da enfermagem no processo de prevenção e controle do Câncer de 

Colo do Útero na Atenção Primária em saúde de Sobral-Ce. Metodologia: O estudo é 

avaliativo. Com base no enfoque de Donabedian. O estudo foi feito em 28 Postos da 

Atenção primária em saúde de Sobral-Ce, cujos dados foram coletados nos meses de 

junho a agosto de 2013. Os atores da pesquisa são às gerentes das Unidades básicas e os 

enfermeiros de equipes que responderam sobre os processos de trabalho que foi 

analisado a partir, dos relatos de 15 enfermeiras. As informações colhidas através das 

entrevistas realizadas com as profissionais enfermeiras foram transcritas e submetidas a 

analise, de acordo com Minayo. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú, tendo sido aprovado. Resultados e 

Discussões: Os relatos informam a insatisfação quanto à estrutura e apontam, em 

maioria, para falta de salas, materiais insuficientes e demora nos resultados. Estes 

fatores foram citados entre as insatisfeitas e juntos representam um problema para a 

oferta assistencial de qualidade. A falta de salas limita a quantia de exames ofertados, 

deixando de detectar precocemente algum caso no território. A demora nos resultados 

leva as mulheres ao esquecimento na busca pelo resultado e impedem que a terapêutica, 

se necessária, seja adotada precocemente. Os enfermeiros contribuem na forma de como 

a mulher vê o exame preventivo e na busca da forma de prevenção. Considerações 

Finais: Os relatos suscitam considerações: Como o aprimoramento organizacional 

visando o registro, identificação e busca ativa das mulheres para realização do exame 

preventivo e processo de planejamento de atividades baseados em dados atualizados. 

Onde o exame e consultas possam ser ofertados a um número maior de mulheres. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Processo; Atenção Primária; Câncer de Colo do Útero.  
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PRÁTICA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: VISITA DOMICILIAR AO 

PACIENTE VITIMA DE AVC 

 

Antonia Samara Monção Setubal; Rosalice Araújo de Sousa; Thaianny Cordeiro de 

Sousa; Dayara Nara do Nascimento Cordeiro; Gabriel Lucas de Lima Sousa; José 

Firmino da Costa Junior 

 

Introdução: A visita domiciliar é uma ferramenta importante para a prática dos 

profissionais de saúde, especialmente, na Estratégia Saúde da Família (ESF). É utilizada 

objetivando atender o indivíduo na sua integralidade. Portanto, consideramos 

importante valorizá-la como estratégia fundamental na consolidação e 

operacionalização da prática profissional na ESF, indo ao encontro do modelo de 

atenção proposto pelo SUS.O acidente vascular cerebral(AVC)ocorre quando há um 

entupimento ou o rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro provocando a 

paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. Objetivo: 

Relatar uma visita domiciliar realizada a um paciente vitima de AVC. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo relato de experiência, onde os acadêmicos 

vivenciaram durante a realização das práticas do curso de enfermagem das Faculdades 

INTA, nas disciplinas de Saúde Coletiva e Semiologia I, uma visita domiciliar em uma 

ESF local acompanhada pelo ACS realizada a um paciente vitima de AVC. Resultados 

e Discussões: J. F. S. 72 anos, casado, pai de 07 Filhos, natural de Crateus/CE, mais que 

reside em sobral a mais de 40 anos, trabalhou como carpinteiro, ajudante, nega 

tabagismo e etilismo. Segundo relatou a vitima estava jogando baralho de repente 

passou mal, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

encaminhado para uma unidade hospitalar local, diagnosticado com AVC. Relata perda 

de força no lado esquerdo, braço e perna, nega sequela na cabeça. Faz tratamento 

medicamentoso há uns três anos para hipertensão e diabetes. No momento é 

acompanhado pelo fisioterapeuta, mais utiliza outras técnicas em casa para fisioterapia, 

relata uma evolução no quadro. Realizado exame físico, e queixas do paciente 

orientamos alimentação saudável, importância da medicação tomada na hora certa, 

riscos de queda com a importância do acompanhamento pelo fisioterapeuta para uma 

melhor evolução do quadro. Considerações Finais: Este estudo é relevante porque 

denota valorizar as estratégias de saúde, no âmbito da visita domiciliar, ressaltando a 

importância do acompanhamento desses pacientes. Portanto é importante que a 

enfermagem como principal envolvida nesse processo, desenvolva essas ações de 

promoção da saúde, para propiciar a prática e manutenção da visita domiciliar que se 

torna imprescindível aos pacientes restritos ao lar, pois os mesmos necessitam de um 

acompanhamento do seu estado geral visto de maneira holística, como a necessidade 

das orientações a esses pacientes para manutenção de seu bem-estar. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Cuidado; Orientações; Visita Domiciliar. 
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ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA NA ESF: PERCEPÇÃO MATERNA 

 

Antonia Samara Monção Setúbal; Rosalice Araújo de Sousa; Thaianny Cordeiro de 

Sousa; Dayara Nara do Nascimento Cordeiro; Gabriel Lucas de Lima Sousa; Francisca 

Maria de Oliveira Muniz
 

 

Introdução: O atendimento à criança composta por uma série de ações e medidas 

preventivas ao nascimento até os cinco anos de idade, com o objetivo de evitar doenças 

e promover um crescimento e desenvolvimento adequado. Tais ações abordam a 

promoção e incentivo do aleitamento materno exclusivo o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, imunizações prevenção e controle das doenças como as 

diarreias e de infecções respiratórias agudas. Desta forma a consulta de enfermagem à 

criança tem como objetivo a prestar assistência sistematizada, incorporando a prevenção 

de doenças e a promoção da saúde. Objetivo: Compreender como as mães interpretam e 

aceitam as consultas de puericultura associando-a ao bom desenvolvimento de seus 

filhos. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica organizada com base em 

material já publicado. Foram utilizados para isso consultas a artigos, monografias, 

dissertações, revistas e materiais disponibilizados na internet, publicados nos últimos 

seis anos. Resultados e Discussões: A não inserção da mãe no processo de 

acompanhamento e desenvolvimento de seu filho, está relacionada a existência de uma 

falha substancial no trabalho realizado pelo enfermeiro ou médico da Atenção Primária. 

O elo entre os serviços de saúde e a criança é proporcionado pela mãe, nisso é através 

dela que o profissional pode e deve acompanhar o desenvolvimento da criança tendo 

consciência que a não adesão da mãe a esses serviços de saúde pode acarretar em danos 

à saúde da criança, porém estes cuidados associam o atendimento a ser prestado em 

puericultura como uma ação que se deve destinar a cura e não a prevenção e promoção.  

Considerações Finais: Muitos são os desafios a serem superados ao cotidiano de 

trabalho dos enfermeiros na ESF, evidenciando a importância de orientar a população, 

sobre medida de prevenção de doença e promoção da saúde em detrimento da ação 

curativa. 

 

Palavra-chave: Consulta de Enfermagem; Puericultura; cuidado. 
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ABORDAGEM DE ENFERMAGEM A UM CLIENTE COM SINDROME DE 

TURNER 

Eva Wilma Martins Timbó; Vera Lúcia Silva Oliveira; Maria Izabel Silva de Carvalho; Ana 

Cristina Mesquita Fernandes; Quiteria Eveline Martins Timbó; Francisca Melo da Silva 

Introdução: A Síndrome de Turner ocorre em1 a cada 1.500-2.500 crianças do sexo 

feminino nascidos-vivas. Sua constituição cromossômica pode ser ausência de um 

cromossomo X (cariótipo 45, X), mosaitíssimo cromossômico (cariótipo 45, X/46, XX), 

entre outras. Objetivo: Descrever a assistência de enfermagem em um cliente portador 

de Síndrome de Turner. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo estudo 

de caso com abordagem qualitativa. Realizado em uma unidade de saúde na cidade de 

Sobral - CE, em janeiro de 2014. O sujeito do estudo foi uma criança com Síndrome de 

Turner e os dados foram coletados por meio de entrevista, exame físico do paciente e 

acompanhamento da cliente durante o período de internação. A análise dos dados foi 

mediante avaliação do conteúdo das informações contidas nas entrevistas e consulta 

feita ao prontuário. Os preceitos éticos foram respeitados conforme Resolução 196/96 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 1996). Resultados e Discussões: Histórico: M.R.M. 

T. nove anos baixa estatura, sexo feminino, reside em casa de alvenaria, sem 

saneamento, mora com a mãe dona de casa, pai desempregado e quatro irmãos. Os 

irmãos apresentam estatura normal para idade e a filha nunca se queixou de problemas e 

não observou nenhuma alteração em seu desenvolvimento segundo relato da mãe. Foi 

admitida na unidade de saúde da cidade de Sobral-Ce, no setor de pediatria, no dia 06 de 

dezembro para esclarecimento do diagnostico inicial de Nanismo, além de atraso no 

desenvolvimento, permanecendo dois dias internada. Encaminha para Endocrinologista, 

para investigar deficiência de GH-(Hormônio do Crescimento), Síndrome de Turner. 

Evolução: Dia 7 de Dezembro: Criança, ativa, higienizada, afebril, normocorada, 

eupneica, orientada, aceita bem dieta, diurese e eliminações fisiológicas presentes. 

Segue aos cuidados da enfermagem. SSVV: T: 37ºC, FR:30 rpm, FC:90 bpm. Diante do 

exposto, identificaram-se problemas relacionados, entre outros, à admissão hospitalar e 

ao diagnóstico de Síndrome de Turner, a partir disso estabeleceu-se os diagnósticos de 

enfermagem e os planos de cuidados com finalidade de recuperar os padrões de 

normalidade. Considerações Finais: Diante do aduzido, foi possível analisar que, a 

partir da Sistematização da Assistência de Enfermagem, a mãe pode obter informação 

sobre a patologia, como também possibilitar um planejamento que envolve a elaboração 

de metas e objetivos, facilitando a avaliação da assistência de enfermagem. 
 

 

Palavras-chave: Síndrome de Turner; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem em Saúde 

Comunitária.  
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EDUCAÇÃO PERMANENTE E SÍFILIS CONGÊNITA: EXPERIÊNCIA 

JUNTO A AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

Valdênia Cordeiro Lima; Raquel Martins Mororó; Maria Valderlanya de Vasconcelos 

Frota; Maria Aparecida Martins; Sâmia Maria Ribeiro; Maria Socorro Carneiro 

Linhares 

 

Introdução: A sífilis congênita (SC) constitui-se um problema de saúde pública. Para 

seu enfrentamento é necessário à participação de todos os membros da equipe da saúde 

da família. Uma estratégia utilizada para a sensibilização dos profissionais em 

determinada temática são as ações de educação permanente, que consistem na busca da 

melhoria das condições e práticas de saúde, através de questionamentos, diálogos, 

favorecendo a reflexão e mudanças das ações voltadas à saúde. Objetivo: Descrever 

ações de educação permanente, sobre sífilis congênita, realizadas com ACS do 

município de Sobral, Ceará. Metodologia: Relato de experiência oriundo de oficinas 

com ACS sobre SC. Realizadas em outubro de 2014, como parte da programação da 

Semana de Combate a Sífilis, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em 

parceira com o grupo tutorial do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde – 

Vigilância em Saúde. Foram desenvolvidos três encontros em dias diferentes, contando 

com a participação de ACS de 11 territórios do município, com uma média de 25 

participantes diferentes por oficina. A coleta de informações partiu da observação 

participante durante os encontros, que foram separados em: conhecimento sobre SC, 

explanação da SC e informações assimiladas. Resultados e Discussões: Foi realizada 

uma dinâmica de apresentação e sondagem do conhecimento prévio dos participantes 

em relação a SC, em que cada ACS representou através do desenho de um animal o que 

compreendia sobre a doença. Foi colocado principalmente desenhos de animais 

selvagens, em que, segundo os participantes, representavam que a SC é uma doença de 

difícil controle. Havia um conhecimento prévio, no entanto insuficiente para uma 

abordagem adequada dos casos. Em seguida, foi realizada uma explanação da temática, 

com ampla interação e questionamentos dos participantes, principalmente sobre os 

exames realizados para o diagnóstico. O último momento foi destinado à verificação 

dos conhecimentos adquiridos, a partir da “dinâmica do repolho”, onde foi notável a 

motivação em aplicar os conhecimentos assimilados na prática no território. 

Considerações Finais: Compreende-se que a educação permanente representa 

importante dispositivo de aperfeiçoamento e enfrentamento dos problemas ligados as 

práticas de saúde desenvolvidas por profissionais. É uma prática que busca capacitar 

aqueles envolvidos com a assistência a saúde para assim oferecer uma assistência 

integral e resolutiva aos usuários do sistema de saúde.  

 

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde; Educação Permanente; Sífilis 

Congênita. 
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HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA TENTATIVA DE 

SUICÍDIO: UM ESTUDO DE CASO 

 

Adeliane Souza Freire; Eliany Nazaré de Oliveira; Roberta Magda Martins Moreira; 

Tamires Alexandre Félix 

 

Introdução: O suicídio é um ato de violência auto infligido que está entre as dez 

principais causas de morte no mundo constituindo-se num grave problema de saúde 

pública segundo a OMS¹. O atendimento na unidade emergência deve ser humanizado 

para prevenir novas tentativas e estabelecer vínculos. Os cuidados visamatender as 

necessidades humanas integralmente. Objetivos: Compreender a realização dos 

cuidados de enfermagem a um paciente com readmissão hospitalar por tentativa de 

suicídio. Metodologia: Relatar um caso de tentativa de suicídio atendido em uma 

unidade de emergência correlacionando os achados, cuidado de enfermagem e 

humanização. Estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), 

Ceará, abril de 2015. Os dados foram coletados a partir do Prontuário e entrevista. Este 

estudo participa de uma pesquisa financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) intitulada „Saúde Mental e 

Cuidado de Enfermagem à Pessoa que Tentou Suicídio‟. O mesmo seguiu os preceitos 

da Resolução nº 466/2012 do CNS. Resultados e Discussões: A.S. M, sexo masculino, 

54 anos, brasileiro, casado, católico, de Sobral, desempregado. O mesmo foi readmitido 

pela terceira vez na Emergência da SCMS por tentativa de suicídio por intoxicação 

exógena. Os fatores de risco em pacientes com sofrimento psíquicorelacionam-se ao 

histórico familiar, uso abusivo de álcool, tentativas anteriores, conflitos amorosos. O 

estudo mostrou a importância dafamília no bem estar humano. A intoxicação exógena 

está entre as mais comuns tentativas de suicídio, pelofácil acesso a substâncias tóxicas e 

medicações de uso contínuo. Assim, a enfermagemconsidera o sujeito e seu estado 

psicológico sem fazer julgamentos de valor. O paciente atribuiuo termo „ótimo‟ ao 

cuidado de enfermagem. No trabalho Interdisciplinar houve articulação entre 

Enfermagem, Assistência Social e município de origem do mesmo. Paciente não refere 

apoio psicológico. Realizaram-se procedimentos técnicos conforme protocolo 

operacional. Sobre a Ética dos profissionais, familiares relatam descontentamento sobre 

comentários considerados „inadequados‟. O paciente evoluiu para Alta Melhorada. 

Considerações Finais:A humanização no cuidado de enfermagem prestado ao paciente 

que se auto agrediu exige ganho de novas habilidades e competências para agir de 

maneira eficaz frente a esta realidade tão presente. 

 

Palavras-chave: Tentativa de suicídio, Enfermagem, Humanização. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UM PACIENTE PEDIÁTRICO COM 

MENINGITE BACTERIANA: ESTUDO DE CASO 

 

Amanda Maria Chaves Albuquerque; Antônio Francisco de Sousa;
 
Francisca Sandra da 

Ponte;
 
ThaynáBiatriz Farias Muniz; Antônia Siomara Rodrigues 

 

Introdução: A meningite representa um importante problema de saúde pública, pela 

possibilidade de resultar em graves sequelas neurológicas e óbito, principalmente, na 

faixa etária pediátrica. A meningite bacteriana é mais grave, altamente contagiosa e 

deve ser tratada imediatamente e se não for diagnosticada precocemente pode levar à 

morte. Os principais agentes causadores da doença são: as bactérias 

Neisseriameningitidis causadora da meningite meningocócica, Hemophilusinfluenzae e 

Estreptococos pneumoniae, causadora da meningite pneumocócica. Objetivo: Realizar 

a assistência de enfermagem a um paciente pediátrico com meningite bacteriana. 

Metodologia:Trata-se de estudo descritivo, do tipo estudo de caso, com abordagem 

qualitativa. Foi desenvolvido no setor de pediatria do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (SCMS-CE), durante a realização de estágio curricular durante 

os meses de novembro e dezembro de 2013. O estudo seguiu as etapas do processo de 

enfermagem: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento da 

assistência, implementação da assistência e avaliação. O paciente foi avaliado nas 

necessidades humanas básicasde Horta. A coleta de dados foi realizada a partir da 

história clínica, exame físico geral e específico, observação participante e diário de 

campo. A análise dos dados foi feita com base na Classificação Internacional dos 

Diagnósticos de Enfermagem (NANDA), na Classificação das Intervenções de 

Enfermagem – NIC e na Classificação dos Resultados de Enfermagem – NOC. O 

estudo obedeceu aos princípios éticos definidos na resolução nº466/12. 

Resultados/Discussões: Sexo masculino, 9 anos, pardo, relatava cefaleia, dor na nuca e 

apresenta febre alta, sendo diagnosticado com meningite bacteriana. Os principais 

diagnósticos de enfermagem e intervenções feitas no paciente em questão foram quanto: 

a desnutrição, a deambulação prejudicada e a hipertermia.Durante as intervenções 

realizamos a regulação da temperatura, administração medicamentosa, estimulamos o 

paciente para marchar e orientamos a mãe no tocante aos cuidados com dieta do 

mesmo.Conclusões/Considerações Finais:A partir desta prática concluímos que a 

implementação da metodologia de assistência é essencial para o atendimento das 

necessidades básicas do usuário, bem como incentiva os acadêmicos a atuar de modo 

sistemático e contínuo. 
 

 

Palavras-chave: Meningite bacteriana; Paciente pediátrico; Assistência de 

Enfermagem. 
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ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTOMATERNO NA 

PUERICULTURA 

 

Dayara Nara do Nascimento Cordeiro
;
 Rosalice Araújo de Sousa; Antonia Samara 

Monção Setúbal; Francisco Felipe Farias Alencar; Thaianny Cordeiro de Sousa; 

Francisca Alanny Araújo Rocha
 

 

Introdução: O aleitamento materno é a melhor estratégia natural de vínculo, afeto, 

proteção e nutrição para a criança. Constitui uma intervenção eficaz para redução da 

morbidade e mortalidade infantil¹. Desta forma, para garantir esta prática saudável ao 

binômio mãe-filho, a enfermagem desenvolve uma atenção humanizada, que conta 

ainda com o apoio de uma equipe multidisciplinar. Objetivo: Identificarem 

publicações as estratégias de incentivo ao aleitamento materno na puericultura. 

Metodologia: O levantamento de informações se deu através do acesso on-line a base 

de dados ILACS,em novembro de 2014, a partir do cruzamento dos descritores 

estratégia e aleitamento materno, utilizando o operador booleano “and”. Foram 

encontrados 128 artigos. Utilizou-se como critérios de inclusão: texto completo e 

disponível na internet, em português, documentos em formato de artigo e publicados 

no anode2009a2014.Após o filtro, restaram28artigos,dentre esses, atenderam a 

pergunta norteadora: Quais as estratégias de incentivo ao aleitamento materno na 

puericultura? Resultados e Discussões: Como estratégias de incentivo ao aleitamento 

materno, destacaram-se no levantamento bibliográfico: o apoio do profissional de 

enfermagem no pós-parto; atuação de uma equipe multiprofissional, adoção de 

tecnologias leves; participação do parceiro, necessidade de capacitação dos 

profissionais;apoiofamiliaredoprofissionaldesaúde;atuaçãoderedessociaise; campanhas 

de promoção da saúde. Os estudos ainda propõem uma discussão da importância do 

aleitamento materno como processo complexo, pois exige uma adequação fisiológica e 

psicológica. Destacam ainda sobre a figura do pai,como indivíduo importante no apoio 

à nutriz. Além da preparação da família para que esta contribua com o processo de 

amamentação e a participação do profissional de enfermagem. Considerações Finais: 

De acordo com os artigos, as informações as puérperas, tem-se limitado a tecnologias 

leves, sendo desenvolvidas palestras, oficinas, minicursos, rodas de conversas e 

panfletos, um interação de conversa entre o profissional de saúde e a cliente. Portanto 

fica clara a necessidade de inovação de novas estratégias e novas tecnologias além da 

persistência do profissional no ato de incentivar o aleitamento materno, como também 

o apoio da equipe multiprofissional, pois amamentação é importante para o 

desenvolvimento saudável da criança no aspecto biopsicossocial. 

 

Palavras-Chave: Aleitamento; Enfermagem; Puericultura. 
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PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS COM IDOSOS: AUTOESTIMA E 

QUALIDADE DE VIDA NA MELHOR IDADE 

 

Sibele Pontes Rocha; Vanessa Ximenes Bertoldo; Antonia Janielly Negreiros De 

Moraes; Antonia Neyliane Carneiro Torres; David Gomes Araújo Júnior; Andréa 

Carvalho Araújo Moreira 

 

Introdução: O idoso é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o 

indivíduo com 60 anos ou mais de idade. Nos últimos anos o número de idosos tem 

crescido progressivamente, em detrimento do menor número de nascimentos. Neste 

sentido, tem crescido o número de idosos residentes em Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs). Objetivo: Relatar experiência vivenciada por 

acadêmicos de enfermagem com idosos em uma ILPI objetivando motivar a autoestima 

e melhorar a qualidade dos mesmos. Metodologia: Este estudo trata-se de um relato de 

experiência de acadêmicos de Enfermagem do 6º período da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA), desenvolvido no período de março a abril de 2015, com idosos 

residentes no Abrigo Sagrado Coração de Jesus em Sobral, Ceará. As atividades lúdicas 

realizadas aconteceram através de dinâmicas. Foram respeitados os princípios bioéticos 

preconizados pela resolução 466/2012 do CNS (BRASIL, 2012). Resultados e 

discussões: No primeiro momento, identificou-se o perfil dos idosos e averiguou-se o 

histórico de enfermagem a fim de conhecer a rotina de cuidado individual. A atividade 

lúdica foi iniciada por meio de um acolhimento quando se reuniram os idosos para um 

momento de oração. Em seguida, foi promovido um bingo terapêutico, buscando 

trabalhar a socialização, atenção e a cognição. Foi possível observar que muitos idosos 

necessitavam da ajuda para que pudessem acompanhar o bingo, demonstrando certo 

grau de déficit cognitivo. Outra estratégia utilizada foi promover uma seção de fotos 

bem descontraídas que mostrassem a alegria de envelhecer, como forma de elevar a 

autoestima dos idosos. Para finalizar foi oferecido um lanche, onde acadêmicos, idosos 

e profissionais pudessem se confraternizar. Considerações Finais: A enfermagem por 

seu caráter essencial de cuidar está diretamente relacionada ao desenvolvimento de 

ações voltadas para os idosos, portanto é importante ressaltar a necessidade de cuidados 

especializados para essa faixa etária, sendo imprescindível o carinho, atenção, amor e 

respeito aos seus direitos.  

 

Palavras-chave: Idosos; Autoestima; Enfermagem. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM ASSOCIAÇÃO 

VACTERL HOSPITALIZADA POR CRISE DE PNEUMONIAASPIRATIVA 

Nara Luana Trajano Aguiar
;
 

Thaynara Thaygla Moraes Martins; Conceição 

Adryadnner Farias Moura; Carlos Romualdo de Carvalho Araújo; Suênia Évelyn 

Simplício Teixeira; Antônia Siomara Rodrigues Silva
 

 

Introdução: A Associação VACTERL é definida como um espectro de mal 

formações associadas. O termo VACTERL consiste em uma crônimo com as iniciais 

de suas malformações: V (defeitos vertebrais), A (atresia anal), C(cardiopatias), TE 

(fístulatraqueoesofágica), R (alteraçõesrenais) e L (mal formações dos membros) 

QUANE SMITH. Acredita-se que seja uma malformação durante a embriogênes em o 

mesoderma.O sujeito da pesquisa apresenta três anomalias de VACTERL: atresia de 

esôfago, agenesia de rim e má formação no membro superior direito. Por 

conseqüência da presença da fístula traqueo esofágica, foi diagnosticada com 

pneumonia aspirativa, cujo esta, é um processo infeccioso causado pela inalação de  

inóculos orofaríngeos colonizados por bactérias patogênicas. Objetivo: Desenvolver 

os cuidados na assistência de enfermagem a paciente com pneumonia aspirativa, 

diagnosticada portadora da Associação VACTERL. Metodologia: Trata-se de um 

estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. O 

sujeito é uma criança do sexo feminino de um ano e nove meses de idade, com 

diagnóstico de pneumonia aspirativa decorrente de ser portadora da Associação 

VACTERL, internada no setor de Pediatria na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, 

realizado em Setembro de 2014. Os dados foram coletados no decorrer de quatro dias 

a partir de observações, leitura e consulta ao prontuário e entrevista com o 

acompanhante da paciente. Os métodos utilizados para a coleta de informações 

foram: entrevista informal à enfermeira do setor e à avó materna da paciente. Este 

estudo incorporou os princípios da Resolução N° 466/12 do CNS. Resultados e 

Discussões: Após a composição do histórico de enfermagem, buscou-se reconhecer 

os problemas de enfermagem, cujo consiste na coleta de dados ou informações junto a 

paciente, construindo um histórico de enfermagem. Um dos diagnósticos de 

enfermagem segundo a taxonomia II de NANDA (2010), NOC (2010), NIC (2010) 

encontrados foi deglutição prejudicada, tendo com resultados de enfermagem a 

prevenção de aspiração, seguido das intervenções de enfermagem a identificação de 

riscos. Considerações Finais: Assim, para uma assistência de enfermagem eficaz é 

necessário uma maior atenção de toda a equipe multiprofissional ao estado geral da 

criança, evitando uma obstrução das vias aéreas e prestando total conforto ao paciente 

e seus familiares, garantindo o bem estar. 

 

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem; Pneumonia Aspirativa; Processos de 

Enfermagem. 
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DIDÁTICA APLICADA A UM GRUPO DE INTERVENÇÃO COM 

ADOLESCENTES 

 

Maria Maciane de Souza Arcanjo;
 
Helton Silva Arcanjo; Raimundo Nonato Pinho 

Filho; Matheus Eduardo Passos Fontenele; Hartélio Arruda Caxias; Danielle d‟Ávila 

Siqueira
 

 
Introdução: Tanto o planejamento familiar quanto o acompanhamento em saúde são 

direitos básicos do cidadão, preconizados pelo Ministério da Saúde. É definida então como 

competência dos profissionais da enfermagem essa assistência. Entre as ações de prevenção 

de agravos, este estudo tem uma ação focada na promoção da saúde, visando intervir 

diretamente nos temas de maior percepção entre o público jovem, como prevenção de 

DSTs, planejamento familiar e gravidez indesejada. Objetivo: Relatar uma intervenção 

sobre a importância do planejamento familiar, prevenção de DST e consequências de 

gravidez indesejada entre adolescentes. Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência 

e descritivo sobre uma ação de promoção da saúde referente aos conhecimentos teóricos 

apreendidos durante a disciplina de Didática aplicada à Enfermagem, desenvolvido em uma 

Escola da rede de ensino público de Sobral-Ceará, com adolescentes de faixa etária entre 14 

a 17 anos, do nono ano do Ensino Fundamental, ocorrida no mês de outubro de 2014 e 

executada por acadêmicos do 4º semestre do Curso. O método utilizado foi uma roda de 

conversa aberta, tentando criar um ambiente seguro de aprendizado, mais informal, porém 

mais didático. Para continuidade do processo educativo, os acadêmicos reforçaram o 

assunto com uma breve abordagem do assunto em tópicos expositivos, em linguagem clara, 

precisa, sempre interagindo com o grupo através de perguntas e respostas para finalizar. 

Resultados e Discussões: A ação educativa desenvolveu-se dentro do espaço da referida 

escola, com o apoio da coordenação, onde procuramos conhecer as necessidades de 

aprendizagem dos alunos sobre o assunto. Desse modo foram abordados temas propostos 

pelos gestores em consonância com os alunos e a professora da disciplina. Em uma roda de 

conversa foram abordados e explorados temas como DSTs, responsabilidades, preconceitos, 

mudanças relacionadas ao físico, psicossocial, e desafios a serem enfrentados por uma 

adolescente grávida, além de formas de prevenção entre outros. Percebeu-se que ao 

desenvolver as ações de cunho educativo o grupo demonstrava-se receptivo, ativo e 

participativo. Notou-se que o diálogo fluía notoriamente, surgindo dúvidas sempre sanadas 

pelos membros da equipe. Ao final, os alunos receberam uma placa, que possibilitava a eles 

expressar suas concepções em relações às informações apresentadas, concordando ou 

discordando através de um “sim” ou “não”. Considerações Finais: A experiência permitiu 

promover o importante diálogo entre faculdade e sociedade. Pôde-se observar também o 

êxito no quesito de preparação dos expositores após a utilização do conhecimento adquirido 

na disciplina de Didática, bem como a aceitação dos adolescentes, visto que se mostraram 

participativos, buscando esclarecimentos, o que levou a uma experiência construtiva tanto 

para o público quanto para os acadêmicos. 

 

Palavras-chave: Planejamento Familiar; Prevenção; Promoção da Saúde; Adolescentes. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CRIANÇA COM LEISHMANIOSE 

VISCERAL: UM ESTUDO DE CASO 

 

Jamily Maria Policarpo Ribeiro; Antônio Íkaro Marques Timbó; Iasmim Cunha 

Maranguape; Antônia Letícia Paiva Rodrigues; Átilla Maria A. Machado
 

 

Introdução: Leishmaniose visceral é uma doença causada pelo protozoário da família 

Trypanosomatidae e pertencente ao gênero Leishmania. A transmissão da doença é 

através da picada de insetos hematófagos do gênero Lutzomya e Phlebotomu. Afeta 

fundamentalmente o baço e o fígado e provoca mau funcionamento desses órgãos, com 

inflamação aguda, anemia, aumento da temperatura corporal e perda de peso. Se a 

doença evolui, a saúde do afetado se deteriora progressivamente e este pode ter 

erupções cutâneas e um declínio paulatino das funções renais. O conjunto de distúrbios 

provocados por esse tipo de leishmaniose pode levar o paciente à morte num período 

máximo de dois anos, caso não receba tratamento adequado. Objetivo: Apresentar 

cuidados de enfermagem a um paciente com diagnóstico clínico de Leishmaniose 

Visceral internado no setor da Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de Sobral 

(SCMS). Metodologia: Essa pesquisa é um estudo exploratório descritivo com 

abordagem qualitativa, um estudo de caso. Para a coleta de informações realizamos 

exame físico, afim de uma melhor avaliação do paciente, observamos o prontuário e 

conversamos com a equipe do setor. Resultados e Discussões: Após a construção do 

histórico de Enfermagem, buscou-se construir uma sistematização da assistência em 

enfermagem, por meio do conhecimento dos problemas em enfermagem que afetam as 

necessidades humanas básicas do paciente. Usamos para isso a Taxonomia de NANDA, 

NOC e NIC: Diagnóstico de Enfermagem: Deglutição prejudicada; Privação de sono; 

Mucosa oral prejudicada. Resultados de Enfermagem: Estado da Deglutição: Fase Oral; 

Nível de agitação; Nível de Desconforto; Nível de Fadiga; Higiene Oral; Integridade 

Tissular; Pele e Mucosas. Intervenções de Enfermagem: Facilitação da deglutição e 

prevenção de complicações de uma deglutição prejudicada; Regular os estímulos 

ambientais para manter ciclos normais de dia-noite; Orientar o paciente e a família 

sobre procedimentos de cuidado com a lesão. Considerações Finais: Dessa forma, para 

que haja uma assistência em enfermagem de qualidade é indispensável que se conte 

com a ajuda da família do paciente e da equipe multidisciplinar. Também é importante 

que o profissional trace métodos para que o paciente, especialmente no caso de crianças, 

apresente o mínimo temor e trauma dos procedimentos realizados. 

 

Palavras-chave: Cuidado de Enfermagem; Leishmaione visceral; Processos de 

Enfermagem. 
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MITO OU VERDADE?: OFICINA COM PUERPERAS SOBRE 

ALEITAMENTO MATERNO 

 

Auxiliadora Elayne Parente Linhares;
 
Eliany Nazaré de Oliveira; Flávia Vasconcelos 

Teixeira; Vitória Régia Carvalho Santos; Atilla Maria Albuquerque Machado 

 

Introdução: O leite materno é uma importante fonte de nutrição para o lactente, pois é 

composta por proteínas, gorduras e carboidratos, sendo o alimento essencial para o 

desenvolvimento do bebê, protegendo contra doenças alérgicas, desnutrição, diabetes 

mellitus, dentre outras.Vale ressaltar, que aleitamento materno é a principal estratégia 

que previne mortes infantis, além de promover a saúde física, mental e psíquica da 

criança.(Costa ETAL, 2013) Por essa razão, o enfermeiro desempenha um papel 

fundamental de incentivar a realização desse ato. Porém não é fácil, pois encontrasse 

barreiras que dificultam a transmissão desses conhecimentos, como valores e crenças 

diferentes, o que impede que as mudanças necessárias ocorram. Foi pensando nesse 

papel da enfermagem que foi desenvolvido uma oficina para puérperas abordando esse 

tema. Objetivo: Descrever a experiência de enfermeiros/preceptores e acadêmico-

monitores do Curso de Enfermagem em uma oficina sobre aleitamento materno,assim 

como, observar e sanar as dúvidas que as puérperas possam apresentar. Metodologia: 

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido durante o semestre 2015.1 por 

acadêmicos de enfermagem monitores do Programa de Educação pelo Trabalho para 

Saúde- PET Redes de Atenção/ Rede Cegonha pertencentes à Universidade Estadual 

Vale do Acaraú da cidade de Sobral-Ceará. Tendo como sujeito, puérperas internadas 

no Alojamento Canguru da Maternidade da Santa Casa De Misericórdia de 

Sobral.Utilizou-se a dinâmica dos mitos e verdades através da leitura de perguntas e 

cada puérpera levantava a plaquinha contendo as cores verde e vermelha, na qual a cor 

verde representava verdade e a vermelha mito. Resultados e Discussões: A 

implementação da dinâmica mitos e verdades sobre o aleitamento materno pode-se 

perceber que a maioria das mulheres tinham alguns conhecimentos prévios sobre o 

assunto abordado, porém existiam outras que possuíam crenças que iam contra alguns 

ensinamentos, como por exemplo, a existência de leite materno fraco. Vale ressaltar, 

que todas as perguntas realizadas eram incentivadas que as puérperas explicassem o 

porquê de terem levantado a plaquinha na cor vermelha ou na verde, a partir disso pode-

se haver uma troca de experiência entre as puérperas que já tiveram outros filhos com as 

menos experientes. Considerações Finais: Essa oficina proporcionou uma visão sobre 

a necessidade de se trabalhar educação em saúde com as puérperas com a finalidade de 

informar e sanar dúvidas existentes. Percebe-se também que esse tipo de abordagem 

deve ser sempre trabalhado nesse espaço de atuação, pois é um ambiente em que se 

encontram várias mulheres de culturas diferentes o que proporciona um melhor 

aprendizado e troca de experiência. Quanto à experiência de aprendizagem do PET 

Saúde, este se mostra como ferramenta importante para produção de habilidades e 

competências dos futuros profissionais de saúde.  

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Enfermagem Obstétrica. 
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FATORES QUE LEVAM À SÍNDROME DE BURNOUT NA DOCÊNCIA: UMA 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Francisca Brunna de Carvalho Costa Vasconcelos; Ana Egliny Sabino Cavalcante. 

 

Introdução: Burnout é um tipo de estresse ocupacional que acomete profissionais 

envolvidos com qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção direta, contínua e 

altamente emocional. As profissões mais vulneráveis são geralmente as que envolvem 

serviços, tratamento ou educação¹. Objetivo: Apresentar uma revisão sobre os fatores 

que levam à Síndrome de Burnout, na profissão docente, através de análises de 

periódicos nacionais, publicados no período de 2008 a 2012.  Metodologia: Pesquisa 

bibliográfica, que tem por finalidade apresentar uma revisão sobre alguns aspectos da 

síndrome de burnout, na profissão dos docentes do Brasil. Realizada no período de 

junho a novembro de 2012. A coleta dos artigos foi em base de dados do Scielo e teve 

como critérios de inclusão: artigos publicados de 2008 a 2012, disponíveis na íntegra e 

em português. Foram excluídos os artigos que não contemplassem os critérios acima 

supracitados, sendo analisados 08 artigos, emergindo as categorias: impasses e desafios 

de professores no Brasil; a síndrome de Burnout e o trabalho docente; síndrome de 

Burnout como uma doença do trabalho. Resultados e Discussões: Identificou-se que a 

promoção da saúde dos trabalhadores docentes é uma ferramenta de trabalho que deve 

ser utilizada de forma extrassetorial, pois a promoção de políticas para saúde e 

segurança dos trabalhadores é complexa e abrangente. Por meio da disseminação dessa 

realidade, é possível repensar a qualidade da assistência ao profissional docente, em que 

devem emergir políticas públicas plausíveis, direcionadas a esse grupo. Iniciativas 

mostram que o melhor caminho para a solução do problema está na prevenção. 

Considerações Finais: Constatou-se que o professor é um trabalhador sujeito a 

inúmeros conflitos, em função das características da própria atividade ocupacional, cada 

dia menos humanizada, por conta da desvalorização da profissão. Outros fatores são 

apontados na literatura como responsáveis pelo grau de esgotamento no trabalho 

docente, seguidos pelo aparecimento da Síndrome de Burnout.  
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IMPORTÂNCIA DAS VISITAS DOMICILIARES NO TRATAMENTO DO 

DEPENDENTE QUÍMICO: VIVÊNCIA DE MONITORES DO PET 

REDES/ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

Ananda Milena Vasconcelos; Lorenna Saraiva Viana; Layane Gleice Marques Porto; 

Antônio Cleano Vasconcelos; Sérgio Rodrigues Duarte; Eliany Nazaré Oliveira 

 

Introdução: A principal estratégia de atenção à saúde com relação ao consumo de 

álcool e outras drogas é o CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial- Álcool e outras 

Drogas), que utiliza várias ações de prevenção e promoção da saúde, dentre eles a visita 

domiciliar, que possibilita ao profissional intervir e compreender o contexto em que o 

dependente químico está inserido. Objetivo: Descrever a experiência de monitores do 

PET-Saúde Redes de Atenção/Rede Psicossocial em visitas domiciliares realizadas 

junto à equipe do CAPS AD do município de Sobral-Ce. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência, que descreve vivências de monitores em visitas domiciliares 

realizadas pela equipe do CAPS AD do município de Sobral-Ce, entre os meses de 

janeiro a abril de 2015. Utilizou-se a observação participante. Resultados e Discussões: 

Por meio das visitas domiciliares pode-se identificar a importância dessa estratégia de 

cuidado, visto que promove a aproximação dos profissionais de saúde com o contexto 

em que o dependente químico está inserido, sendo relevante na detecção dos fatores de 

risco, tais como envolvimento do dependente químico com pessoas que também são 

usuárias de substâncias químicas, ganho de dinheiro que facilite a compra de drogas e 

os fatores de proteção, tais como a família, trabalho, participação em atividades 

esportivas e culturais, dentre outros. Ademais, verifica-se que nas visitas domiciliares 

têm-se a possibilidade de monitoramento do estado de saúde desses pacientes; 

identificação de possíveis crises, avaliando a necessidade de internação; fortalecimento 

contra recaídas; promoção de educação em saúde quanto às habilidades cotidianas e 

sociais com os pacientes; verificação da adesão ao tratamento medicamentoso e 

discussão do Plano Terapêutico Singular (PTS). Considerações Finais: Durante a 

vivência, pode-se identificar a relevância das visitas domiciliares, visto que se 

constituem como uma estratégia capaz de favorecer a aproximação dos profissionais aos 

contextos ambientais e familiares de seus pacientes, possibilitando o aumento do 

vínculo entre usuários, familiar e equipe de saúde, auxiliando em uma maior adesão ao 

tratamento do dependente químico.  
 
Palavras-Chave: Dependência Química; Visita Domiciliar; Cuidado.  
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

DOMÉSTICOS NA INFÂNCIA: REVISÃO LITERÁRIA 

 

Maria Sinara Farias;
 
Samia Freitas Aires;

 
Jackson Ruam Terto Pontes;

 
Rosalice Araújo 

de Sousa Albuquerque
 

 

Introdução: A infância é constituída por períodos em que há transformações físicas 

emocionais, relacionais, cognitivas e espirituais (BONETTI; FOLETTO e ANTUNES, 

2010). Um acidente pode ser definido como um acontecimento fortuito ou como evento 

previsível (MARTINS, 2005). Almeida et al (2013), falam que os acidentes domésticos 

na infância constituem uma grande taxa de morbimortalidade no mundo atual.Desse 

modo, é perceptível uma grande necessidade no que diz respeito a estudos e ações 

relacionadas ao tema, tendo em vista que é um assunto carente de ideias e de medidas 

que amenize essa problemática.Objetivos: Realizar uma revisão bibliográfica acerca da 

atuação do enfermeiro no que diz respeito à prevenção de acidentes domésticos em 

crianças. Metodologia: Trata-se de um estudo desenvolvido a partir de uma revisão da 

literatura, dando prioridade aos dados fornecidos nos últimos 10 anos, com exceção dos 

que não correspondiam a esse período de tempo e os que não eram de acordo com o 

objetivo do estudo, esses distribuídos em artigos, livros e em outras fontes provindos da 

base de dados BIREME, Scielo e LILACS.Para a concretização da pesquisa,foram 

analisadas 12 produções e selecionados no período de 10 a 30 de Abril de 2015. 

Resultados e discussão: Ao analisar os estudos, foi possível perceber que as visões de 

todos os autores se complementaram. Ao serem avaliados, os mesmos foram divididos 

em categorias, sendo: (1) Acidentes na infância: Um trauma é, sem dúvida, uma causa 

de grande preocupação. (2) Epidemiologia dos acidentes na infância: Dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmam que a maioria dos acidentes (45%) 

acontece no ambiente domiciliar (ALMEIDA; LIMA e SILVA, 2013). (3) Tipos de 

acidentes: Existem vários tipos, tais como: quedas, queimaduras e acidentes com 

engasgo. (4) Medidas de prevenção: De uma forma geral, os acidentes podem ser 

prevenidos intervindo por meio de legislação apropriada e programa de educação em 

saúde. (5) O papel da enfermagem no contexto da prevenção de acidentes: Para a 

enfermagem, fica o papel de implementar e avaliar programas de educação para pais e 

ou responsáveis pela criança sobre sua prevenção de acidentes. Considerações Finais: 

Dada a complexidade da origem dos acidentes ações conjuntas de profissionais da saúde 

e de profissionais de outros setores devem ser planejadas. Porém a enfermagem, de 

importância indiscutível deve levar a reflexão e a conscientização sobre a necessidade 

de engajamento neste processo. 

 

Palavras – chave: Enfermagem; Infância; Acidente Doméstico. 
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FATORES DE RISCO PARA A TENTATIVA DE SUICÍDIO: EVIDÊNCIAS DE 

UM ESTUDO DE CASO 

 

Roberta Magda Martins Moreira; Tamires Alexandre Félix; Eliany Nazaré Oliveira; 

Adeliane Souza Freire 

 

Introdução: O suicídio é um fenômeno humano complexo que representa uma questão 

de saúde pública mundial. Estima-se que cada suicídio corresponda a cerca de dez 

tentativas que requerem cuidados emergenciais, sendo o profissional de enfermagem o 

primeiro a acolher esses pacientes. A demanda crescente tem direcionado as políticas 

públicas ao campo da identificação de fatores de risco com adequado seguimento na 

Rede de Atenção visando minimizar riscos e prevenir novas tentativas. Nesse contexto, 

em 2006, o Ministério da Saúde instituiu as Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio. Objetivo: Relatar um estudo de caso de tentativa de suicídio evidenciando os 

fatores de risco e suas implicações no acompanhamento e processo saúde-doença do 

paciente. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa. Foi 

realizado na Santa Casa de Misericórdia de Sobral- CE a partir de uma pesquisa 

financiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FUNCAP) intitulada: “Saúde Mental e Cuidado de Enfermagem à Pessoa 

que Tentou Suicídio”. A coleta de dados ocorreu em 2014, através de um formulário 

com perguntas referentes ao perfil, fatores de risco e contexto da tentativa. O estudo 

seguiu os preceitos da Resolução nº 466/2012 do CNS – MS com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados e Discussões: Paciente EAL, sexo 

feminino, 44 anos, natural de Sobral, admitida com diagnóstico de intoxicação exógena 

por tentativa de suicídio. Referiu tentar seis vezes, todas por intoxicação. Paciente tem 

diagnóstico de depressão há anos, o que se considera um potencial nível de risco, além 

da reincidência. Afirma não receber apoio governamental, não desempenhar atividades 

de lazer, não haver histórico de suicídio na família e ser motivada por conflitos 

familiares. Observa-se o mesmo contexto de risco nas tentativas anteriores o que pode 

associar-se à baixa adesão da paciente aos tratamentos oferecidos, o seguimento falho 

na APS ou a falta de contra referência. É perceptível a falha no modelo organizativo que 

tem prejudicado a paciente e sua família. Considerações Finais: Considera-se a 

necessidade dos profissionais inserirem na prática hospitalar a Política Nacional de 

Saúde Mental, articulando o acompanhamento do paciente na rede de atenção a fim de 

diminuir os fatores de risco desenvolvendo em âmbito familiar e social ações de 

promoção à saúde e valorização da vida. 

 

Palavras-chave: Tentativa de suicídio; Fatores de risco; Estudo de caso.  
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SENTIMENTOS VIVENCIADOS POR ADOLESCENTES NA DESCOBERTA 

DA GRAVIDEZ 

 

Anna Larissa Moraes Mesquita;
 
Maria Danara Alves Otaviano;

 
Ana Egliny Sabino 

Cavalcante;
 
Tiara Bruna Teixeira Teodósio; Antonia Regynara Moreira Rodrigues; 

Maria Adelane Monteiro da Silva 

 

Introdução: Em termos psicológicos, a gestação na adolescência está associada à noção 

de risco à medida que implica na vivência simultânea de dois fenômenos importantes do 

desenvolvimento: o ser adolescente e o ser mãe
1
. Objetivo: Descrever os sentimentos 

vivenciados pelas gestantes adolescentes em um hospital de ensino, em Sobral - CE. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, de abordagem 

qualitativa realizada na Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, entre os 

meses de junho e agosto de 2014. Participaram do estudo 44 gestantes adolescentes de 

13 a 19 anos, hospitalizadas na enfermaria de alto risco da referida maternidade. 

Realizou-se entrevista semiestruturada com as mesmas, seguindo a Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas que envolvem seres humanos. 

Para a análise de informações, utilizou-se a técnica de categorização de Minayo
2
. 

Resultados e Discussões: A partir da análise das informações foram construídas três 

categorias que caracterizam os sentimentos vivenciados: Felicidade desde a descoberta; 

Abortar ou não abortar? O que meus familiares vão dizer? . Notou-se que as 

adolescentes que possuíam união estável sentiram-se felizes, sendo a gestação planejada 

ou não. O aborto foi uma possibilidade levantada pelas adolescentes mais jovens e pelas 

que não tinham um relacionamento efetivo. A preocupação com a reação do 

companheiro e familiares com a descoberta da gravidez foi notória em grande parte dos 

relatos. Considerações Finais: Percebe-se a vulnerabilidade das gestantes adolescentes, 

bem como a influência do companheiro e da família na aceitação da gestação. Assim, 

entende-se a necessidade de atuação da Enfermagem na promoção de apoio emocional a 

essas mulheres, para que se sintam acolhidas e seguras com os profissionais de saúde, e 

possam vivenciar uma gravidez saudável.  
 

 

 

Palavras-Chave: Gravidez; Adolescente; Emoções.  
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ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA  

CRIANÇA DE DEZOITO MESES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Brena Cristyne Viana Tavares; Rosalice Araújo de Sousa; Dean Carlos Moura 

Nascimento; Luiza Lorena de Sousa Brito do Nascimento; Fernanda Brenda Medeiros 

de Moura; Flávia Oliveira dos Santos 

 

 

Introdução: As crianças estão em constante transformação, neste período muitos 

eventos poderão ocorrer pela primeira vez, se houver a ausência ou não estimulação de 

algum dos reflexos, as mesmas poderão apresentar alterações no seu desenvolvimento e 

crescimento. Nesta fase, o uso das anotações no prontuário e no cartão da criança é de 

grande importância para o seu acompanhamento e para as demais consultas de 

puericultura, podendo assim observar e anotar os aspectos positivos e o que foi 

realizado e orientado ou quando houver alguma alteração. Objetivos: Relatar a 

importância da consulta de puericultura para o desenvolvimento e crescimento da 

criança de dezoito meses. Metodologia: Pesquisa do tipo relato de experiência, 

realizado por acadêmicos de enfermagem do 7° período para a disciplina de saúde da 

criança e do adolescente, do Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, ocorrida 

no dia 10 de Abril de 2015 onde foi realizado uma consulta e o preenchimento da ficha 

de puericultura para o desenvolvimento e crescimento com uma criança de 18 meses no 

município de Miraíma - CE. Resultados e Discussão: Criança de 18 meses, sexo 

masculino, onde foi evidenciado no exame físico um alerta para risco de sobrepeso e 

obesidade e uma estatura muito baixa para a sua idade. Observamos a presença da 

amamentação que ainda é presente e foi exclusiva até os 6 meses de idade e que hoje, já 

se alimenta também de vitaminas, sucos, sopinhas, mingau e tem a mesma alimentação 

da família, principalmente no horário do almoço. Atentemo-nos também a sua dentição, 

o qual estava com um número de 11 dentes, orientamos a mãe sobre a higienização 

bucal. Também foi observado nos seu marco de desenvolvimento e crescimento, tais 

como: fala, imunização e se anda sozinho, onde os mesmos estão todos dentro dos 

padrões da sua idade. Conclusão: Concluímos o quanto que é importante o enfermeiro 

participar das consultas e acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança, 

acompanhando e orientando o seu marco de desenvolvimento e exame físico. Esta visita 

foi muito importante para os acadêmicos, onde se pode ter um contato com uma 

consulta e também para a mãe que recebeu várias orientações e foi esclarecida para uma 

alimentação saudável, a importância da imunização, os fatores de risco, como degraus e 

a utilização adequada de transportes. 

 

Palavras-chave: Saúde da Criança, Desenvolvimento; Puericultura. 
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PRODUÇÃO E LABOR: UM OLHAR PARA AS DORES E DELÍCIAS DO 

TRABALHO DE UM POLICIAL MILITAR 

 

Monalisa Maria do Nascimento Sousa; Franciana Gabaglia da Silva; Jade Maria 

Alburquerque; Kauanny Gonçalves Gomes; Luis Paulo Santana; Andréa Carvalho 

Araújo Moreira 

 

Introdução: São considerados servidores militares os indivíduos que, em caráter 

permanente ou transitório, prestam serviços militares no plano da administração da 

União e dos Estados (JESUS, 2001). Porém, mesmo sendo considerada uma profissão 

de suma importância para a sociedade, essa atuação profissional possui seus pontos 

negativos, tais como o cansaço físico e a falta de equilíbrio emocional (GASPARINI, 

2001). Objetivos: Analisar o lócus de trabalho de um policial militar, ressaltando os 

pontos positivos e negativos de seu trabalho.Metodologia: Estudo de natureza 

descritiva, abordagem qualitativa, e de delineamento relato de experiência. O estudo 

ocorreu no 13° Batalhão da Polícia Militar do município de Sobral/CE. A escolha do 

sujeito se deu através da articulação das pesquisadoras. A coleta de dados por entrevista 

semiestruturada. Este estudo seguiu os princípios éticos conforme recomenda a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Estudo realizado em 

Setembro de 2014.Resultados e Discussões: S.S.S., 42 anos, casado, 2 filhas. Cabo do 

13° Batalhão da Policia Militar, executa a função de motorista da viatura. Ao ser 

questionado sobre as delícias do trabalho, relata que influencia diretamente na 

segurança dos seus familiares e aumento do ciclo de amizade. Suas atividades são 

direcionadas por meio de denúncias, investigações e pelo próprio trabalho que é o carro 

chefe da PM. Reconhece que seu trabalho como Policia Militar foi criado para evitar 

que o caos se instale no meio da sociedade. Quando ocorre prisão, relata pôr em risco a 

sua vida, pois constantemente recebe ameaças de familiares dos indivíduos presos. 

Doenças que adquiriu no trabalho: Faringite Crônica e Alérgica, por ter aspirado sujeira 

da viatura quando estava de serviço. Doenças que poderá adquirir: problemas de rins, 

escoliose, entre outros, devido o peso do colete balístico que utiliza e causa dor na 

coluna, além de aquecer bastante, podendo causar desidratação. Relata satisfação, 

quando reconhecido por seu trabalho; e insatisfação, quando um radialista ou civil, 

denegri a imagem da policia, sem sequer dar o direito de defesa. Considerações Finais: 

Atuando dentro das organizações tanto no sentido de oferecer cuidados, como 

principalmente contribuir na prevenção de acidentes de trabalho e doenças laborais, o 

papel do enfermeiro do trabalho tem sido considerado indispensável, uma vez que sua 

atuação abrange desde a prevenção de doenças laborais e acidentes até o 

acompanhamento dos que precisam no processo de restabelecimento da saúde. 

 

Palavras-chave: Policial; Trabalho; Doenças laborais. 
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ENFERMAGEM E PUERICULTURA: ACOMPANHANDO A CRIANÇA DE 

UM MÊS DE VIDA 

 

Kariny Gomes Marques; Ronys Gomes de Souza; Paula Andreia Araújo Monteiro; 

Priscila Gonçalves Teixeira; Danielle D‟avila Siqueira; Rosalice de Sousa Araújo
 

 

Introdução: O acompanhamento sistemático de crianças para a avaliação do seu 

crescimento e desenvolvimento físico, social e psíquico é a puericultura. Ela constitui-se 

um dos pilares da saúde materno infantil, e há inúmeros recursos que devem guiar o 

profissional quanto aos procedimentos mais efetivos, é fundamental para que haja a 

prevenção de diversas doenças durante os primeiros anos de vida da criança. Iniciar as 

consultas cedo, de preferência no primeiro mês de vida pode ajudar nesse processo de 

desenvolvimento.Objetivo: Compreender a importância da realização da puericultura 

em criança de um mês. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, de natureza 

descritiva. Foi realizada um consulta de puericultura no CSF do município de Sobral, 

com uma criança de um mês de vida. Para a realização da consulta utilizamos como 

parâmetro a ficha de acompanhamento do mês especifico do próprio município, 

avaliando os marcos de desenvolvimento e crescimento.Resultados e Discussões: As 

atribuições do enfermeiro são: realizar o exame físico na criança, identificando riscos 

em seu crescimento e desenvolvimento; preencher o gráfico de peso e estatura nos 

cartões da criança; verificar e administrar as vacinas. Durante a consulta da criança de 

um mês foi incentivado o Aleitamento Materno Exclusivo até os seis meses; orientamos 

a mãe da alimentação complementar após os seis meses; sobre a prevenção de acidentes 

de acordo com a faixa etária, sobre os cuidados com cólicas, e avaliamos o 

desenvolvimento neuropsicomotor. O lactente encontrava-se ativo, hidratado, corado, 

pele íntegra, fixa o olhar no rosto da mãe ou cuidador, reage ao som, segue a luz e 

produz sons guturais, mantém mãos fechadas e postura em flexão de membros. Foi 

verificado se havia presença dos reflexos corticais (Reflexo de moro,retificação 

corporal, sucção, Babinski, pressão), onde os mesmos encontravam-se presentes. 

Verificamos dados antropométricos, onde Peso 4.800 kg, Comprimento de 45 cm; 

Perímetro Cefálico 40 cm; Frequência Cardíaca 142 bpm; Frequência Respiratória 57 

mrp, todos nos parâmetros normais para a faixa etária. A partir dos dados coletados 

evidenciou a importância da consulta de puericultura. Considerações Finais: 

Concluímos que o presente estudo foi relevante para a nossa vida acadêmica e como 

futuros profissionais, notamos o quão é significativo o acompanhamento diante da 

puericultura, uma vez que possibilita assistência integral e sistemática a criança. 
 

Palavras-chave: Criança, Puericultura, Enfermagem, Desenvolvimento. 
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ACOLHIMENTO AOS USUÁRIOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMARIA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Daiana Kelli de Assis Sousa; Elisângela de Jesus Macêdo Araújo; Francisco Aristides 

Costa Siqueira; Yuka de Jesus Sousa; Mariza Silva de Oliveira 

 

Introdução: O ato de triar ou acolher na unidade básica de saúde UBS é de extrema 

importância, pois é neste momento que os usuários vêm em busca de atendimento. O 

serviço de saúde adota práticas centradas no usuário, dessa forma, faz-se necessário 

desenvolver capacidades de acolher, resolver e autonomizar. O acesso e o acolhimento 

articulam-se e se complementam na implementação de práticas em serviços de saúde, na 

perspectiva da integralidade do cuidado. (Souza, 2008). Minimizando o processo saúde 

doença, prevenido agravos. Triagem é o processo pelo qual se determina a prioridade do 

tratamento de pacientes. Diante disso, Procura-se valorizar a pratica da triagem o que se 

percebe é uma negligência, desvalorização por parte dos demais profissionais em não 

ouvir as queixas apresentadas pelos pacientes, dificultando os diagnósticos de 

enfermagem e elaboração de plano de cuidado. Objetivos: Relatar a vivência prática 

quanto ao acolhimento dos usuários na atenção primária de saúde. Metodologia: 

Pesquisa de campo de caráter exploratória descritivo. Realizada em 2014.1 e 2014.2 na 

Estratégia em Saúde da Família. Localizada no município de Sobral-CE. O estudo foi 

construído juntamente com a enfermeira assistencial da unidade. Resultados e 

Discussões: Os atendimentos eram iniciados diariamente, os usuários aguardavam na 

fila, organizados pelo agente comunitário, para ser atendido pela enfermeira de acordo 

com as queixas apresentada recebiam as fichas.  A demanda era intensa, contudo o 

profissional da saúde era resolutivo em suas ações procurando resolver as necessidades 

do usuário, mas nem sempre conseguia a satisfação de todos, pois o sistema é falho e 

não resolutivo. Contudo aumentando o índice de adoecimentos, diagnósticos e 

tratamentos tardios prejudicando o usuário. Considerações Finais: Conclui-se que a 

triagem é um importante instrumento para assistência de enfermagem de qualidade, que 

tem por finalidade prestar serviço à comunidade.  Diante o exposto pode-se perceber a 

fragilidade do sistema e a sobrecarga de trabalho dos profissionais que tentam agilizar o 

serviço proponho resolutividade para a comunidade. 
 

Palavras chaves: Sistema de Saúde; Enfermagem em saúde comunitária; População. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE COM DIAGNÓSTICO DE 

ITU 

 

Maria Isabel de Oliveira Braga; Denise Lima Nogueira; Maria Valderlanya de 

Vasconcelos Frota; Maria das Graças Cruz Linhares; Odézio Damasceno Brito; Ana 

Clara Maciel Barroso
 

 

Introdução: A gestação vai desde a fecundação do óvulo pelo espermatozóide até o 

momento do parto. Neste período incluem os processos de crescimento e 

desenvolvimento do feto no útero da mãe. Uma gestação normal dura em média 40 

semanas, equivalente a nove meses.O pré-natal é o acompanhamento que toda gestante 

deve ter, a fim de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do 

bebê.Objetivos: Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem e traçar 

diagnósticos e Intervenções de Enfermagem para uma gestante diagnosticada com ITU. 

Metodologia: O estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva do tipo estudo de 

caso clínico, desenvolvido durante o estágio ocorrido no CSF Dr. José Mendes 

Mont‟Alverne, Sobral- CE, nos dias 19 e 20 de Fevereiro de 2015, oportunizado pelo 

Módulo Atenção Básica a Saúde-IV. O sujeito da pesquisa foi uma gestante de 34 

anos.Durante a vivência realizou-se a análise do prontuário da paciente e estudou-se o 

seu comportamento, sendo realizado a (SAE), utilizou-se a teoria das necessidades 

humanas básicas de Wanda Horta de (1979) e como referencial teórico diagnóstico de 

enfermagem da Nanda, intervenções (NIC 2010) e resultados (NOC 2010). A paciente 

foi estudada desde o histórico de enfermagem, anamnese e exame físico completo. De 

acordo com os aspectos éticos e legais da resolução 466/12. Resultados e Discussões: 

As intervenções realizadas foram baseadas nos diagnósticos de enfermagem usando 

como referencia a NANDA. Para as necessidades Psicobiologias como o sedentarismo, 

enjôos, vômitos e infecção urinária, realizado o controle da náusea, monitoramento 

nutricional, controle de medicamentos; controle do vômito; planejamento da dieta. 

Considerações Finais: O presente estudo de caso oportunizou acadêmicos de 

enfermagem vivenciar práticas no CSF, sendo possíveis sedimentares os conhecimentos 

obtidos em sala de aula sobre a sistematização da assistência de enfermagem, traçando 

diagnósticos e intervenções de enfermagem e baseados em referencial teórico. 

 

Palavras-chave: Gestante; Assistência; Pré-natal. 
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EU SÓ QUERO SER AMADA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM NA 

ASSISTÊNCIA A MULHER VIOLENTADA 

 

Francisco Breno de Sousa Lima; Jocielma dos Santos de Mesquita; Auxiliadora Elayne 

Parente Linhares; José Ferreira Linhares Filho; Benedito Teixeira Pires Filho; Antonia 

Siomara Rodrigues Silva 

 

Introdução: A violência é um problema grave, que afeta famílias de diversos países e 

classes sociais, trazendo agravos biológicos, psicológicos, morais e sociais, que 

dificultam sua experiência de viver a igualdade humana e social plenamente, acontece 

no âmbito das relações familiares, causadas sempre pelo parceiro ou ex. parceiro 

conjugal. Diante dos fatos destaca-se a importância do cuidado de enfermagem às 

vítimas de violência, esse apoio deverá ser planejado para promover segurança, 

acolhimento, respeito e satisfação das suas necessidades individuais. Objetivos: 

Realizar uma revisão integrativa sobre violência doméstica contra a mulher. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de abordagem qualitativa, para a 

identificação de produções sobre o tema violência doméstica, o período de 2010 a 2014. 

Adotou-se a revisão bibliográfica da literatura, uma vez que ela contribui para o 

processo de sistematização e análise dos resultados, visando à compreensão de 

determinado tema, a partir de outros estudos independentes. Os mesmos foram obtidos 

através de bases de dados da BIREME acessando a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

LILACS e SCIELO, foram encontrados 32 artigos sendo todos publicados em língua 

portuguesa, e analisados após uma leitura criteriosa. Resultados e Discussões: Os 

artigos encontrados abordaram a assistência de enfermagem às mulheres violentadas, e 

apresentaram cinco tipos diferentes de violência, sendo: violência de gênero, sexual, 

física, psicológica e doméstica. O estudo mostrou que os enfermeiros assistenciais 

articularam o cuidado em consonância com os demais profissionais e serviços prestados 

e mantiveram o controle do gerenciamento das ações, embora o principal desempenho 

tenha sido o acolhimento às vítimas da violência. Na assistência, o enfermeiro atua na 

coordenação dos trabalhos, prevenção e realização de procedimentos para superar a 

agressão. Observou-se também que entre os problemas profissionais encontrados na 

assistência da enfermagem à mulher vítima da violência, assim como da equipe 

multiprofissional, foi à falta de conhecimento/capacitação para realizar o cuidado com 

eficiência. Considerações Finais: O presente estudo nos mostrou ambiente doméstico é 

o local em que mais se pratica violência contra as mulheres. A assistência de 

enfermagem surge como um apoio a essas mulheres e fornece a possibilidade de 

construir elos de confiança. 
 

Palavras-chave: Cuidado de enfermagem; Violência; Mulher. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA GESTANTE COM 

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA HIPERTENSIVA ESPECÍDICA DA GESTAÇÃO 

(DHEG): ESTUDO DE CASO. 

 

Phalloma Mércia Lima Albuquerque; Maria Isabel de Oliveira Braga; Maria das 

Graças Cruz Linhares; Renata Morais Rocha; Roberta Magda Martins Moreira; Denise 

Lima Nogueira 

 

Introdução: A gestação é um processo fisiológico e natural da mulher, porém 

algumas aparecem complicações onde nesse contexto a Doença Hipertensiva 

Específica da Gestação (DHEG), é responsável pelas altas taxas de morbimortalidade 

materna e perinatal. A DHEG, é caracterizada pela tríade: edema, proteinúria e 

hipertensão arterial. Desta forma, é fundamental a assistência de pré-natal de 

qualidade, já que este quadro clínico apresenta gravidade de intensidade variável 

(GONÇALVEZ; FERNANDES; 2005). Objetivos: Implementar a sistematização da 

assistência em enfermagem e traçar diagnósticos e intervenções de Enfermagem em 

uma gestante com Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) e histórico de 

depressão pós parto. Metodologia: O estudo se trata de uma pesquisa qualitativa 

descritiva do tipo estudo de caso clínico, desenvolvido durante o estágio ocorrido em 

um Centro de Saúde da família em Sobral-CE em Março de 2015 proporcionados pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú no curso de Enfermagem e modulo de Atenção 

Básica a Saúde. O sujeito da pesquisa foi uma gestante de 32 anos. No decorrer dos 

estágios realizou-se a analise do prontuário do paciente e observou-se o atendimento 

oferecido pela equipe. Realizou-se anamnese e exame físico completo juntamente com 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), utilizou-se a teoria das 

necessidades humanas básicas de Wanda Horta de (1979) e como referencial teórico 

diagnóstico de enfermagem da Nanda, intervenções (NIC 2010) e resultados (NOC 

2010). De acordo com os aspectos éticos e legais da resolução 466/12. Resultados e 

discussões: As intervenções realizadas foram baseadas nos diagnósticos de 

enfermagem usando como referencia a NANDA. Para as necessidades Psicobiológicas 

como Incontinência de esforço foi realizado o controle rigoroso hidroeletrolítico e 

monitoração dos sinais vitais em relação as necessidade Psicossocial como Risco de 

síndrome pós- trauma, realizou-se aconselhamento, escutar ativamente, 

encaminhamento para grupos de apoio existentes no CSF. Considerações finais: O 

presente estudo de caso oportunizou vivenciar as práticas na atenção primária e 

processo de cuidar em saúde e Enfermagem, onde foi possível sedimentar os 

conhecimentos obtidos em sala de aula sobre a sistematização da assistência de 

enfermagem, traçando diagnósticos e intervenções de enfermagem e baseados em 

referencial teórico. 

 

 

Palavras-chave: DEG; Diagnóstico; Intervenção. 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS 

EM AMBIENTE HOSPITALAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

Hartélio Arruda Caxias; Raimundo Nonato Pinho Filho; Matheus Eduardo Passos 

Fontenele; Maria Maciane de Sousa Arcanjos; Elisângela Sandra de Araújo Aragão; 

Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque 

 

 

Introdução: Mundialmente, o aumento populacional de pessoas com 60 anos e mais, 

consideradas cronologicamente e socialmente como idosas, ocorre de forma acelerada. 

Enquanto aumenta a demanda de pessoas que necessitam de assistência hospitalar. O 

contingente de idosos passou a ser constituída por representantes de um grupo 

populacional mais vulnerável aos múltiplos redutores da saúde, entre eles a queda. 

Dentre as consequências desses problemas, destacam-se as quedas, que representam a 

primeira causa de acidentes em pessoas com mais de 60 anos de idade.
 
 A queda é 

definida como “um deslocamento não intencional do corpo a um nível inferior em 

relação a posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado 

por circunstâncias multifatoriais comprometendo a estabilidade Objetivo: Descrever a 

atuação da enfermagem no cuidado de prevenção de quedas de idosos no ambiente 

hospitalar. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico realizado na base de 

dados Scielo. Tendo como método de inclusão artigos publicados na integra nos últimos 

quatros anos, sendo usado os filtros coleção: Brasil e idioma: português. Após filtragem 

foram selecionados cinco artigos disponíveis na integra. Resultados e Discussões: A 

queda é constituído por elementos causais classificados como intrínsecos, ou de ordem 

interna, e extrínsecos, ou de caráter externo. Podem estar associadas a doenças 

específicas: perda de consciência; doença de Parkison; distúrbios da marcha, postura e 

do equilíbrio; demências; distúrbios de percepção ambiental; ataques súbitos de quedas 

sem perda da consciência, os chamados drop attacks. As causas extrínsecas são aquelas 

geralmente representadas pelos fatores ambientais incluídos nas quedas e que, 

comumente, envolvem situações cotidianas. Além que esse tipo de acidente pode alterar 

a capacidade funcional, interferindo na autonomia e independência e, assim, acarretando 

nos idosos a necessidade de cuidados e auxílio de outros para realização de atividades 

rotineiras. Para o idoso, a questão da acessibilidade é algo vital, e corroborando isto, 

destaca-se o ambiente seguro, principalmente dentro do domicílio, ou das Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPI‟s), caso seja institucionalizado, possibilitando 

ao idoso viver com independência, autonomia e dignidade. Considerações Finais : O 

presente trabalho possibilitou a conhecer a importância das ações de enfermagem na 

prevenção de quedas em pessoas idosas. Portanto, o primeiro passo é conservar o idoso 

funcionalmente independente para se interferir positivamente em sua qualidade de vida. 

Um dos grandes desafios na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que elas 

possam redescobrir possibilidades de viver sua vida com qualidade, autonomia e 

independência. 

 

Palavras-chave: Idoso; Assistência; Enfermagem.  
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UM OLHAR REFLEXIVO PARA À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

 

Francisco Mayron Morais Soares; Gleiciane Kélen Lima 

 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) define adolescência como uma 

etapa que vai dos 10 aos 19 anos, e o Estatuto da Criança e Adolescência (ECA) a 

conceitua como a faixa etária de 12 a 18 anos. A gravidez na adolescência é uma 

situação de risco psicossocial que pode ser reconhecida como um problema para os 

jovens que iniciam uma família não intencionada, sendo assim, a vulnerabilidade dos 

adolescentes com relação à gravidez envolve vários aspectos, dentre os quais se destaca 

o fato de a mãe adolescente, não estar preparada para cuidar do seu filho. Objetivos: 

refletir sobre a gravidez na adolescência no contexto da promoção da saúde. 

Metodologia: estudo reflexivo, realizado a partir da leitura de artigos, manuais do 

Ministério da Saúde, legislações e livros. A busca de informações foi realizada em 

fevereiro de 2015, pelo acesso on-line que, depois da leitura e fichamento da literatura, 

procedeu-se a análise descritiva, o que contribuiu para a reflexão sobre a temática. 

Resultados e Discussões: A gravidez na adolescência decorre, principalmente, da não 

utilização de método contraceptivo e, em menor porcentagem, da utilização inadequada 

desses métodos. Nessas circunstâncias, as ações de prevenção assumem papel de suma 

importância, devendo incluir não apenas a oferta de preservativos feminino e masculino 

e os demais métodos anticoncepcionais, mas também a garantia de espaço para que o 

adolescente possa falar de si próprio, trocar experiência e receber informações que 

favoreçam a adoção de hábitos saudáveis de vida. Estudo realizado na América Latina 

demonstrou que menos de 20% dos homens e de 15% das mulheres usavam algum 

método anticoncepcional na primeira relação. O papel de educador que o profissional de 

enfermagem tem se mostra de extrema necessidade, pois as mudanças e a falta de 

informações corretas levam ao aumento das de adolescentes grávidas. Considerações 

Finais: As estratégias abordadas denotam a importância de articular às reflexões e ações 

de prevenção da gravidez na adolescência com as concepções de sujeito proativo, 

reflexivo, com os aspectos de vulnerabilidades, considerando-se as três dimensões: a 

individual, a social e programática e as relações de gênero. E denotam também, que 

uma forma bastante viável de prevenção seja estratégias de educação em saúde com 

adolescentes de ambos os sexos, pois o cuidado fica mais evidenciado em ambos. 

 

Palavras-chave: Adolescência; Gestação; Promoção da Saúde. 
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INSERÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

 

Maria Izabel Lopes; Nadiele Souza Nascimento; Priscila Gonçalves Teixeira; Francisco 

Meykel Amâncio Gomes
 

 

Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se 

manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Gerando 

incapacidades e deformidades que podem acarretar problemas, tais como diminuição da 

capacidade de trabalho, limitação da vida social e problemas psicológicos. É 

responsável também, pelo estigma e preconceito da doença. Sendo necessário que os 

profissionais de saúde tenham conhecimentos atualizados, como instrumento de 

capacitação, de modo a contribuir para sua eliminação. Objetivo: Descrever a inserção 

de acadêmicos de Enfermagem como voluntários do Movimento de Reintegração de 

Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN). Metodologia: Trata-se de um relato 

de experiência, de natureza descritiva com abordagem qualitativa, referente às vivências 

de acadêmicos de enfermagem enquanto voluntários do Morhan no período de 2013 até 

os dias atuais. Resultados e Discussões: Se inserir no movimento possibilitou participar 

de capacitações, visitas técnicas nas antigas colônias Antônio Justa e Antônio Diogo, 

visitas domiciliares para acompanhamento de portadores e inserção de voluntários no 

controle social de Sobral, através do Conselho Municipal de Saúde. A experiência 

oportunizou a realização de atividades de educação em saúde com pacientes, familiares 

e comunidade em geral. Bem como realizamos em parceria com Atenção Primaria á 

Saúde do Munícipio de Sobral e cidades circunvizinhas à busca ativa de casos, 

diagnóstico precoce, prevenção e, a posteriori, tratamento de incapacidades físicas e 

manutenção do doente no convívio social. Divulgação do movimento e das ações 

realizadas em meio de comunicação de circulação local. Considerações Finais: Os 

profissionais da área da saúde são fundamentais no tratamento e na atenção aos 

portadores de hanseníase. Desta maneira, pode-se afirmar que participar do movimento 

social ampliou os conhecimentos dos acadêmicos para melhorar a qualidade de vida do 

portador de hanseníase. Além de ser importante repassar informações para a população 

sobre esta doença, com a finalidade de diminuir os preconceitos sociais. 
 

 

Palavras Chaves: Hanseníase; Movimento Social; Enfermagem.
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HERPES ZÓSTER EM IDOSA: UM ESTUDO DE CASO 

 

Francisca Ariane Fernandes Pereira; Maria Domitila Sousa Lira; Maria Andreia 

Ximenes Lopes
  

 

Introdução: A herpes zóster é conhecida popularmente de cobrão ou cobreiro, é 

uma virose provocada por uma variante do herpes vírus que também causa 

a varicela (ou catapora), de incidência rara e que provoca afecções na pele, de maior ou 

menor gravidade, em geral atingindo pessoas com baixa defesa imunológica, como 

idosos, pessoas que passaram por uma fase de estresse ou pacientes com Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida SIDA/AIDS.  Objetivos: Relatar o caso de um paciente  

idosa diagnosticada com herpes zoster.  Metodologia: Pesquisa do tipo estudo de caso, 

qualitativo. A realização do estudo foi em um hospital de médio porte da região Norte.   

Para coleta de dados foi utilizado um instrumento norteador, através de uma entrevista e 

pelo prontuário da paciente. Resultados Discussões: A.M.R.S, 77 anos, sexo feminino, 

casada, mãe de seis  filhos, branca, aposentada, natural de Cariré. Deu entrada no 

hospital, em cadeira de rodas, com fraqueza muscular, indisposição e falta de apetite. 

Depois da avaliação médica, teve como diagnostico herpes zoster. No exame físico 

realizado constataram-se lesões bolhosas em região abdominal e torácica, com presença 

de secreções e dor no local. Considerações Finais: O presente estudo apontou a 

importância das medidas de intervenção da assistência de enfermagem objetivando 

diminuir os danos de riscos para infecção. Identificando possíveis causas e orientar 

medidas de controle.  

 

Palavra- chave: Infecção; Cobreiro; Idoso. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PUÉRPERAS COM O OBJETIVO DE 

PROPORCIONAR ORIENTAÇÕES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 

 

Catarina Rogilaine Alves Lopes; Mayrla Keyla da Costa Barroso; Layanne Barroso 

Jardim; Ana Lorena Oliveira Alves; Dávyla Maria Costa Lima; Rosalice Áraujo de 

Sousa  

 

Introdução: O projeto de Humanização tem como objetivo garantir uma interação 

multiprofissional, com o intuito de desenvolver estratégias que visem a melhoria do 

estado emocional, assim como o suporte no enfrentamento diante de problemas de 

saúde. Dentre as estratégias do projeto, podemos destacar o acompanhamento de 

puérperas em uma casa de apoio de um hospital filantrópico da zona Norte. Para 

garantir uma boa estada destas puérperas, acadêmicos de enfermagem destinados a este 

espaço, orientam cuidados a serem adotados com o bebê e com o período de puerpério, 

além de desenvolver momentos de descontração para garantir o bem estar emocional 

destas. Objetivo: Descrever a abordagem educativa sobre aleitamento materno, 

realizada com puérperas da casa da mamãe, Santa Casa de Misericórdia de Sobral. 

Metodologia: Trata-se de uma experiência desenvolvida por acadêmicas de 

enfermagem do INTA, no turno da tarde do dia 14 do mês de abril do corrente ano, no 

qual participaram 08 puérperas da Casa da Mamãe. Durante a intervenção realizou-se 

uma roda de conversa sobre a importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto 

mês, a complementação com outros alimentos até os dois anos de vida e sobre a 

importância da alimentação materna adequada. Resultados e Discussões: Foi possível 

observar durante a intervenção as individualidades de cada puérpera, esclarecer as 

dúvidas e dá orientações buscando oferecer suporte sobre os cuidados a serem tomados 

e a importância do vínculo entre mãe e bebê. Considerações Finais: É de fundamental 

importância à educação em saúde para ampliar os conhecimentos, esclarecer as dúvidas, 

dá orientações, buscando incentivar o aleitamento materno exclusivo. Portando, ao 

avaliar o estado de saúde, as particularidades de cada puérpera, os fatores de riscos e 

principalmente o estado psíquico-emocional foi possível aconselhá-las e encorajá-las 

para continuar firmes na reabilitação da sua saúde e de seu filho. 

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Puérperas; Alimentação Materna Adequada.   
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ASSITENCIA EM PUERICULTURA A UMA CRIANÇA DE QUATRO MESES 

POR GRADUANDOS EM ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Elaine Cristina de Oliveira Lima; Rosalice Araújo de Sousa; Bruna Nogueira Aguiar; 

Tatiane Pereira Rodrigues 

 

Introdução: A puericultura tem como intuito promover o acompanhamento sistemático 

da criança, avaliando seu crescimento e desenvolvimento, a fim de promover e manter a 

saúde, reduzir riscos de acidentes e doenças, aumentando as chances desta criança 

crescer e se desenvolver de modo a alcançar seu completo potencial. Objetivo: Relatar 

experiência de uma consulta de puericultura em uma criança de quatro meses por 

acadêmicos de enfermagem. Metodologia: Pesquisa do tipo relato de experiência, 

realizado por acadêmicos de enfermagem das Faculdades INTA, acerca de uma consulta 

de puericultura de uma criança de quatro meses, ocorrida no dia 17 de abril de 2015 no 

Município de Sobral-Ce.Onde possibilitou uma troca de conhecimento entre discentes e 

genitora. Iniciou-se uma conversa informal entre mãe e os discentes,foi realizado o 

acompanhamento de puericultura da criança, observamos o ambiente, riscos, cuidados, 

higiene, alimentação, estado nutricional. Resultados e Discussões: Aplicarmos os 

indicadores em uma ficha semi-estruturada. Observamos que a criança encontrava-se 

com DNPM normal para a idade, peso adequado, alimentação mista, vacinas de quarto 

mês em atraso, a mãe referiu estar com o resultado do teste do pezinho, mas, não 

apresentou ao enfermeiro(a) da unidade. Orientamos a mãe quanto a higiene, 

alimentação, vacinas, consultas de puericultura, aos sinais de alerta e incentivamos a 

leitura do cartão da criança em caso de dúvidas. Marcos do desenvolvimento foram 

observados: criança já balbucia, segura objetos, vira-se em direção ao ruído, quando de 

bruços segura a cabeça. A criança encontrava-se bem cuidada, apesar da estatura 

inadequada, ativa, hidratada, sem queixas referentes a doenças/internações.Alertamos 

para melhorias na ali mentação e o acompanhamento para a baixa estatura que se 

tornaria um risco para o desenvolvimento ideal. Considerações finais: A experiência 

foi importante para nossa formação acadêmica pois quanto futuros enfermeiros iremos 

atuar de forma ativa no acompanhamento e desenvolvimento de crianças, tendo como 

apoio os conhecimentos sobre puericultura.A experiência nos proporcionou capacitação 

e conhecimento para melhorar o nosso desempenho acadêmico. Para o binômio mãe-

criança pôde ser importante á medida que acompanhamos e registramos os macros de 

desenvolvimento e crescimento, contribuindo para que a mãe pudesse estar orientada e 

assim acompanhar melhor o seu bebê. 
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PAPEL DA ENFERMAGEM NA ADAPTAÇÃO FAMILIAR FRENTE À 

SINDROME DE DOWN: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Maria Juliete Costa; Angélica Vasconcelos Dias; José Maria Gomes Costa; Jurema 

Gonçalves Feitosa; Suilane Monteiro Xavier; Rosalice Araújo de Sousa 

 

Introdução: A Síndrome de Down é a forma mais frequente de retardo mental devido a 

um atraso global do desenvolvimento, diante do inicio da apresentação dessa nova 

situação, o contexto familiar sofre rupturas imediatas na medida em que há alterações 

das suas atividades rotineiras e transformação do clima emocional do qual se vive. A 

chegada de um filho traz consigo a representação simbólica das realizações emocionais 

e sociais familiares, a expectativa do bebe perfeito que represente sua continuação. Ao 

nascer uma criança com Síndrome de Down, a família percebe-se frágil, a aceitação do 

filho é um processo vulnerável que requer tempo para o luto do filho desejado e a 

consequente conformação com o filho real. Objetivo: Identificar a atuação da 

enfermagem no processo de adaptação familiar relacionado à Síndrome de Down. 

Metodologia: Pesquisa do tipo revisão bibliográfica de arquivos digitais disponíveis 

nos sites da BVS, Scielo, utilizamos como critérios de seleção o período de 2010 a 

2013, abrangendo oito artigos, selecionadas as palavras-chave: Síndrome de Down, 

Enfermagem, adaptação familiar. Resultados e Discussões: A conduta do Enfermeiro 

deve ser especifica e de qualidade, ofertando mudanças, intervenções sistematizadas que 

possam ser executadas pelos pais ajudando seu filho a progredir a cada dia. Apoiar a 

família durante a crise inicial ajudando-a a atravessá-la, sem o núcleo familiar 

desagregar-se, incluindo todos os integrantes. Nesse processo é de suma relevância a 

participação da equipe de saúde na atenção as dificuldades cotidiana da família, 

proporcionando segurança para que estes possam cuidar da criança com SD em suas 

necessidades ampliadas, esclarecendo dúvidas sobre a deficiência e encorajando a 

buscarem qualidade de vida dentro dos limites impostos a criança. Considerações 

Finais: Concluímos que a família da criança com SD dispondo do apoio contínuo e 

integral da equipe de enfermagem, aos poucos vai adaptando-se, excluindo o sentimento 

de medo, rejeição, obtendo um novo olhar para a situação antes atípica, aceitando o 

novo ser e inserindo-o normalmente no contexto social. 

 

Palavras-chave: Adaptação familiar; Síndrome de Down; Enfermagem 
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Introdução: A hidrocefalia geralmente acontece como conseqüência de uma obstrução 

do fluxo de líquido cefalorraquidiano (LCR) causando uma impossibilidade de o LCR 

ser drenado para o sistema sanguíneo, essa obstrução pode ocorrer em vários locais do 

cérebro, como no forame de Monro, no aqueduto de Sylvius, no forame de Magendie, 

no forame de Luschka, ou no espaço subaracnóideo. Objetivo: Realizar assistência de 

enfermagem a um recém-nascido com diagnóstico médico de hidrocefalia. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório-descritivo, com 

abordagem qualitativa, realizado na cidade de Sobral, em um Hospital Referência da 

Região Norte do Ceará, A coleta de dados se deu através de análise e leitura do 

prontuário, visitas e entrevistas semi-estruturada a genitora, no período de 10  a 19 de 

Novembro de 2014. O estudo obedeceu todos os aspectos éticos que rege a resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Discussões: A.J.R.R, recém 

nascido, sexo feminino, cor parda, brasileira,  natural e residente em Macaraú. Admitida 

na sala de parto do referido hospital no dia 10 de Novembro de 2014, logo após o seu 

nascimento de parto cesáreo, com diagnóstico de hidrocefalia. Diagnósticos de 

enfermagem identificados: Capacidade adaptativa intracraniana diminuída; Interação 

social prejudicada; Padrão ineficaz de alimentação; Volume excessivo de líquidos; Dor 

aguda. Para uma melhor assistência orientamos a mãe, quanto a posição pra deitar o 

recém nascido, a importância da  amamentação, quanto pega correta da criança no seio e 

pedimos pra ela estimular o recém-nascido à sucção, e com isso melhorar o vínculo 

materno. A partir das intervenções observamos que a criança ficou mais calma, a mãe se 

mostrou satisfeita com as orientações, atingindo nossas expectativas quanto a 

amamentação e cuidados com o recém nascido, criando assim um vínculo entre os dois. 

Considerações Finais: Percebemos então que o profissional enfermeiro é um educador 

por natureza, individualizando o cuidado e não se centrando apenas na doença, mas 

fazendo que o paciente sinta-se realmente cuidado, dentro de todo o seu contexto, e com 

isso realmente chegando ao principal objetivo que é prestar uma assistência de 

qualidade. 

 

Palavras-chave: Cuidado de enfermagem; Hidrocefalia; Recém nascido. 
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Introdução: O diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que apresentam como alteração comum a hiperglicemia. Essa hiperglicemia 

está relacionada a defeitos na ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambos. O 

DM é considerado uma condição crônica de saúde, e a adesão do paciente ao seu 

tratamento só será possível se o mesmo participar efetivamente dele, mediante a 

obtenção de informações e treinamento apropriados junto aos profissionais de saúde.¹ 

Contudo, a falta de conhecimento do indivíduo  com diabetes sobre sua doença, bem 

como das complicações que a mesma pode acarretar na sua vida, implica na necessidade 

dos profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, em investir na qualificação do 

processo do cuidado prestado a esses pacientes. Logo, acredita-se que o conhecimento 

sobre a doença, a realização adequada do tratamento e da importância de manter um 

hábito alimentar adequado, são fatores de fundamental relevância para uma melhor 

qualidade de vida da pessoa com DM. Objetivo: Descrever a aplicação do processo de 

enfermagem junto ao paciente com Diabetes mellitus do tipo I.  

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo 

estudo de caso, realizado no período 13 a 17 de Outubro de 2014, no domicílio do 

paciente situado no bairro Sinhá Saboia na cidade de Sobral-CE. Foi realizado um 

levantamento de dados clínicos através de um formulário com perguntas fechadas, 

conforme processo de enfermagem e diagnóstico NANDA. Resultados e discussões: 

Segundo Maio a realização do processo de enfermagem, foram encontrados cinco 

diagnósticos de enfermagem, bem como, traçadas cinco intervenções, a fim de melhorar 

a qualidade de vida da mesma, evitando assim outras complicações. Contudo, um 

processo de enfermagem sistematizado é crucial para promoção da saúde e prevenção 

de agravos de todo e qualquer indivíduo, sendo assim, obtivemos resultados positivos 

durante a realização do mesmo. Considerações Finais: É necessário que as pessoas 

com DM tenham consciência da seriedade da sua condição e da extrema importância do 

autocuidado no tratar com a doença, para que assim possam levar uma vida mais 

tranquila e evitar o surgimento de complicações. Entretanto, a enfermagem, através da 

utilização do processo de enfermagem tem papel fundamental nos cuidados desses 

pacientes, orientando-os sobre a doença e tratamento, deixando-os cientes que cuidando 

adequadamente da diabetes, os mesmos podem ter um estilo de vida normal. 
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Introdução: A obesidade infantil é definida como um excesso de gordura corporal 

relacionado à massa magra, e o sobre peso maior que a desejável para a altura. Estudos 

apontam a obesidade mais prevalente nos países desenvolvidos, chegando a afetar um 

terço da população geral e 15% a 20% das crianças. Ocorre mais frequentemente no 

primeiro ano de vida, entre 5 e 6 anos e na adolescência. A Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) se concentra prioritariamente no combate à desnutrição infantil e assimila 

novos conceitos para ampliar suas ações no tocante às doenças metabólicas da infância. 

Objetivos: Analisar os conhecimentos e práticas de enfermeiros da atenção básica 

voltado para a obesidade infantil. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória 

descritiva do tipo revisão bibliográfica. Realizada durante o mês de agosto de 2014, 

feita uma investigação nos meios virtuais de publicações cientificas da SciELO, 

utilizando como descritor Obesidade Infantil, tendo sido encontrado 96 estudos, sendo 

selecionados os que apresentam pesquisas nacionais 74, utilizando em idioma português 

60, no ano de publicação de 2012 e 2013 (10). Dos dez, três foram selecionados, pois 

respondiam o objetivo do estudo. Resultados e Discussões: Os enfermeiros da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), que possuem um domínio em puericultura, levando 

um importante papel na promoção de hábitos e alimentação saudáveis para prevenção 

de riscos e detecção precoce de obesidade da criança. Entende-se que o investimento na 

prevenção da obesidade infantil nas primeiras etapas da vida, através da detecção de 

fatores de risco é como a incidência de coronariopatias e dislipidemias na vida adulta. O 

cuidado e a promoção da saúde infantil devem ser planejados na perspectiva holística de 

visões interdisciplinares. Profissionais que trabalham com a criança obesa devem buscar 

a autorreflexão sobre os próprios conceitos e conhecimentos a respeito da obesidade, o 

que proporciona maior capacidade para ação. O engajamento do enfermeiro está sujeito 

à representação na atuação da atenção básica nessa problemática, assegurando uma 

melhor qualidade na assistência dessas crianças. Considerações Finais: Faz-se 

necessário o investimento em programas de educação continuada para os enfermeiros da 

ESF, como forma de viabilizar a resolubilidade dos problemas da comunidade em nível 

básico, reduzindo a demanda do usuário a estados mais complexos de atendimento. 

 

Palavras-chave: Obesidade Infantil; Atenção Básica; ESF; Práticas de Enfermagem. 
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Introdução: A otite média aguda é uma infecção localizada na orelha média, sendo 

uma das principais infecções mais comuns na infância, com um pico bimodal onde a 

maior prevalência é entre 6 e 32 meses, e ainda existe um segundo pico de incidência 

dos 4 a 7 anos. A sintomatologia é clássica, revelando otalgia, febre, náuseas, e vômitos 

(MARANHÃO, 2013). Os principais fatores de risco que ajudam na colonização de 

vírus e bactérias no ouvido médio e a otite média aguda são as infecções viróticas 

previas do trato respiratório superior, fumaça de cigarro no ambiente domiciliar, história 

familiar de doença da orelha média, contato com pacientes infectados, amamentação 

com a criança em decúbito horizontal. O diagnóstico da otite média aguda é 

essencialmente clinico. Objetivos: Investigar os principais pilares do tratamento da 

otite média aguda na infância e os cuidados da enfermagem. Metodologia: Consiste em 

uma pesquisa bibliográfica realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) - BIREME, 

utilizando como descritor: Otite Média Aguda, sendo encontrado  um total de 3.657 

estudos. Consideramos como critérios de inclusão: Artigos que apresentassem texto 

completo sendo encontrados 521, tendo como assunto principal otite média aguda, 

foram encontrados 402 estudos, estivessem limitado a criança, foram encontrados 210 

estudos, apresentassem idioma em português 14 artigos, publicados entre os anos de 

2006 a 2013 foram encontrados 6 estudos. Critérios de exclusão utilizados, artigos que 

não se relacionassem com a temática proposta pelo presente estudo. Resultados e 

discussões: Os medicamentos usados no tratamento de otite média aguda são 

vasoconstritor nasal tópico. Na otite média aguda bacteriana usa-se amoxilina, ou 

amoxilina com clavulanato (PORTO, 2007). As medidas recomendadas nos cuidados 

prestados ao paciente pelo enfermeiro estão presentes a limpeza das vias aéreas com 

soro fisiológico 3 a 4 vezes ao dia, ofertar calor local nos ouvidos, além de analgésicos e 

antitérmicos (SAKANO, WECKY, SAFFER, BERNARDO, 2006). Considerações 

Finais: Os resultados demonstram a importância da equipe multiprofissional no 

tratamento de otite média aguda na infância, além dos cuidados de enfermagem nos 

pacientes com OMA atendidos na Unidade Básica de Saúde (UBS), no reconhecimento 

dos sintomas e no acompanhamento durante o tratamento, proporcionando atenção 

adequada. 
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Introdução: As parasitoses intestinais são doenças cujos agentes etiológicos são 

helmintos ou protozoários que pelo menos em uma fase de seu ciclo evolutivo vão se 

localizar no intestino do ser humano. A maioria das parasitoses é transmitida pela 

alimentação ou pela água. As parasitoses intestinais são consideradas problema de saúde 

pública, principalmente nos países em desenvolvimento, onde são mais frequentes. A 

prevalência de infecções por parasitoses é um dos melhores indicadores do status 

socioeconômico de uma população e pode estar relacionada a diversos determinantes, 

como instalações sanitárias irregulares, poluição fecal da água e de alimentos ingeridos, 

fatores socioculturais, contato com animais, ausência de saneamento básico, além da 

idade do hospedeiro e do tipo de parasito infectante. Objetivo: Identificar quais os 

principais tipos de parasitas que acometem as pessoas residentes no Bairro Pedrinhas, 

além de conhecer os fatores de riscos associados e ações realizados pela equipe de saúde 

do Centro de Saúde da Família. Metodologia: O estudo é descritivo-exploratório, de 

abordagem qualitativa, foi realizado no mês de janeiro de 2015, no Centro de Saúde da 

Família (CSF) do Bairro Pedrinhas, em Sobral - CE e fez parte da atividade acadêmica 

do módulo de Mecanismos de Defesa e Enfrentamento no Processo de Saúde Doença, 

presente na grade curricular do terceiro período do curso Bacharelado em Enfermagem 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA. O número de habitantes do Bairro é 

aproximadamente 10.000 pessoas, dessas apenas 6.000 são cadastradas, gerando 1639 

famílias registradas no CSF. A pesquisa foi feita com base em um questionário 

direcionado a gerente do CSF, que continham perguntas sobre a incidência de 

parasitoses no Bairro e fatores de risco. Resultados e Discussões: As informações 

colhidas mostram que a população se caracteriza pelo alto nível de instrução, 

principalmente por ser um bairro de classe média. Quase não apresenta problemas de 

saúde relacionados a parasitoses intestinais. Constatou-se que geralmente a transmissão 

é através da falta de higienização das mãos, alimentos ou pelo contato direto com os pés 

no chão. As parasitoses mais frequentes são enterobíase ou oxiurose conhecido por 

causar coceira na região do ânus, principalmente à noite, nas meninas também pode 

causar corrimento vaginal. Os outros tipos prevalentes no bairro causam diarreia. A 

água é tratada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE. Toda semana os 

dados sobre quadros de usuários com diarreia é enviado para a Secretaria de Saúde. O 

Programa Saúde da Família do Bairro das Pedrinhas apresentava os seguintes dados 

referentes ao mês de dezembro de 2014: menos de cinco pessoas apresentaram diarreia, 

e um caso de hanseníase. Residem nessa localidade cerca de 600 pessoas, nesse local 

ainda não há água tratada, forçando o CSF a providenciar saídas alternativas para esse 

problema, como a distribuição de cloro para tratamento da água. Considerações Finais: 

Dessa forma pode - se perceber com base em observações e dados colhidos, que o bairro 

das pedrinhas não apresenta muitas epidemias de parasitoses intestinais pelo fato de ser 

um bairro de classe média.   
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Introdução: Para as gestantes o exame hematológico é imprescindível, o qual acusará 

se a gestante tem doenças como anemia, alguma infecção ou deficiência de plaquetas. 

Pelo aumento da necessidade de ferro e folatos a grávida é vulnerável às anemias 

ferroprivas e megaloblásticas, de modo que deve receber atenção nutricional e 

suplementação medicamentosa. Objetivo: Descrever o perfil hematológico de gestantes 

atendidas em um Centro de Saúde da Família na cidade de Sobral, Ceará. Metodologia: 

Pesquisa descritiva do tipo estudo de campo com abordagem qualitativa. O cenário foi o 

Centro de Saúde da Família Dr. Estevam Ferreira Ponte, localizado no bairro Junco na 

sede do município de Sobral, Ceará. A amostra do estudo foi de dez gestantes. Estudo 

desenvolvido nos meses de maio e junho de 2014. Utilizou-se para coleta de dados 

revisão dos prontuários, hemogramas realizados e conversa com a enfermeira 

responsável pelo pré-natal dessas gestantes. Resultados e Discussões: Observaram-se 

alterações em sete (70%) resultados do número de hemácias que apresentavam valores 

abaixo de 4,00 milhões/mm³, em seis (60%) resultados da dosagem de hemoglobina 

apresentaram valores abaixo de 11,5 g/dL, sete (70%) resultados de hematócrito com 

valores abaixo de 36%, e seis (60%) resultados de RDW com valores acima de 14,5%. 

Dos 10 hemogramas analisados, quatro apresentavam índices de hemácias, 

hemoglobinas, hematócrito abaixo dos níveis normais e RDW acima do normal. As 

alterações observadas nos resultados analisados segundo estudos, não tem extrema 

importância para o diagnóstico de uma anemia relevante, visto que as alterações são 

mínimas e no estado gravídico torna-se fisiológica essa discreta redução dos níveis de 

eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Além disso, algumas dúvidas em relação ao 

perfil dessas gestantes foram sanadas com a enfermeira responsável pelo pré-natal. 

Conclusões: Ainda há muitas controvérsias em dimensionar uma anemia fisiológica e 

patológica na gestação. As modificações fisiológicas tornam difícil o reconhecimento de 

condições patológicas e assim consideram que o adequado diagnóstico de anemia na 

gestação exige, por vezes, extensa investigação laboratorial. Ainda assim, se faz 

necessário considerar o perfil epidemiológico onde a gestante está inserida. 
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Introdução: As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são transmitidas, 

principalmente, por contato sexual sem o uso de camisinha com uma pessoa que esteja 

infectada. Essas doenças têm gerado grandes complicações como risco de infertilidade, 

aborto, infecções congênitas e infecção por HIV. Dessa forma percebe-se a necessidade 

da inserção da educação em saúde na saúde do homem, a Enfermagem destaca-se por 

estar intimamente ligada ao ser humano e preocupada com o seu bem-estar, enquadra-se 

no desafio de incentivar à reflexão crítica de sua realidade. Essas devem contemplar a 

saúde sexual e reprodutiva, dúvidas e medos acerca da temática abordada e, além de 

tudo, a identificação do contexto cultural o qual está inserido, pois as estratégias devem 

condizer com sua realidade de modo a serem efetivas. Objetivo: Descrever a ação 

educativa realizada por acadêmicos de Enfermagem sobre a prevenção de DST‟s. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de 

enfermagem das Faculdades INTA, na busca de uma maior prevenção e esclarecimento 

sobre as DST. Foi realizada uma intervenção preventiva no distrito de Caracará do 

município de sobral, no dia 3 de junho de 2014. Foi realizada em uma obra de um 

Centro de Saúde da Família (CSF). Participaram dessa intervenção 30 funcionários do 

sexo masculino de idade superior a 18 anos.  Resultados e Discussões: Trabalhar a 

saúde do homem tem sido desafiador, pois os mesmos não procuram o CSF por 

preconceito. Então para desenvolver a ação, buscamos um ambiente de trabalho no qual 

poderíamos oportunizar o momento para abordarmos o assunto direcionado aos homens. 

O canteiro de obras tornou-se um espaço de educação, e iniciamos uma roda de 

conversa falando sobre as DST, que em sua maioria, são doenças curáveis e que podiam 

ser prevenidas, comentou-se sobre a importância do uso do preservativo para a proteção 

e da relevância de procurar atendimento quando no surgimento dos sinais e sintomas 

comuns das DST. Utilizamos o álbum seriado para melhor compreensão das DST. 

Considerações Finais: Desenvolver ações de promoção da saúde do homem tem sido 

importante tanto para o desenvolvimento acadêmico e profissional quanto para a 

prevenção de doenças. 
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Introdução: A prostituição é um fenômeno social reconhecida como um dos mais 

remotos produtos de comércio da humanidade. O estigma e o reconceito ferem direitos 

humanos e contribuem para maior vulnerabilidade desse grupo à doenças e agravos à 

saúde de um modo geral. A sociedade e as diversas instituições, especialmente as do 

setor saúde, precisam romper essas barreiras para a promoção do respeito e do acesso a 

ações e serviços dignos a essas pessoas. Por razões como esta necessita de ações de 

promoção e prevenção de agravos específicos para essas mulheres. Objetivo: 

Desenvolver estratégias de articulação entre profissionais do sexo e a equipe do Centro 

de Saúde da Família (CSF), atuando na promoção da saúde e redução de danos. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de natureza descritiva e abordagem 

qualitativa, desenvolvido com cinco profissionais do sexo que desempenhavam suas 

atividades em uma casa de prostituição situada no bairro Expectativa, Sobral, Ceará, e 

expressaram seu desejo de participar do estudo através da leitura e assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Todos os princípios éticos foram respeitados. 

Utilizamos a abordagem grupal como ferramenta facilitadora dos encontros, de modo 

que sua estruturação ocorreu com pactuação de temas, dias e horários com as 

participantes do estudo. Para caracterização das participantes foi aplicado questionário 

socioeconômico. A coleta das informações ocorreu nos meses de maio a julho de 2014. 

Resultados e Discussões: Realizamos quatro momentos diferenciados que tiveram 

como princípio o acolhimento das mulheres pela equipe de saúde da família e abertura 

de prontuários. Nas abordagens subsequentes, foram discutidos os respectivos temas: 

autoestima, métodos contraceptivos, Doenças Sexualmente Transmissíveis e prevenção 

do câncer de colo uterino. Além de inserir questões de autocuidado e ética profissional. 

Na seção de avaliação da abordagem grupal as participantes referiram o uso de condom 

feminino em caso de recusa do cliente usar método de barreira, e o número crescente de 

mulheres que trabalham na mesma casa de prostituição, mas que não participaram do 

estudo, procuraram atendimento no CSF. Considerações Finais: Com o estímulo de 

acolhida dessa parcela da população percebemos o aumento de assistência direta a essas 

mulheres, e assim indiretamente à seus clientes, mediante promoção da saúde e redução 

de danos. 

 

Palavras-chave: Profissionais do Sexo; Atenção Primária à Saúde; Promoção da Saúde.  
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SÍFILIS CONGÊNITA COMO DETERMINAÇÃO SOCIAL NA PERCEPÇÃO 

DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Valdênia Cordeiro Lima; Raquel Martins Mororó; Maria Valderlanya de Vasconcelos 

Frota; Maria Aparecida Martins; Sâmia Maria Ribeiro; Maria Socorro Carneiro 

Linhares  

 

Introdução: A situação relacionada a conjuntura social expressa um fator de risco 

relevante, condicionando a saúde daqueles que vivem sob condições menos favorecidas 

socialmente. Algumas doenças, tais como a sífilis congênita e a sífilis em gestante 

apresentam fatores sociais que podem predispor a sua aquisição. Os enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) prestam a assistência pré-natal e, portanto 

conhecem a realidade das gestantes e os determinantes sociais envolvidos em seus 

cotidianos. Objetivo: Conhecer a percepção de enfermeiros da Estratégia de Saúde da 

Família acerca da determinação social da sífilis congênita. Metodologia: Estudo 

qualitativo do tipo exploratório realizado no município de Sobral, Ceará. As unidades 

de estudo foram quatro Centros de Saúde da Família que apresentaram mais casos de 

sífilis congênita no ano 2013. Os sujeitos do estudo foram treze enfermeiros 

assistencialistas que atuam na ESF. Utilizou-se um instrumento semiestruturado para 

coleta das informações. As entrevistas foram gravadas e transcritas, com autorização 

dos participantes, sendo respeitados os princípios éticos conforme a Resolução 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde. Esse estudo foi realizado como ação do grupo tutorial 

do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Vigilância em Saúde. 

Resultados e Discussões: Nos relatos ficou claro que as condições sociais precárias em 

que as gestantes vivem representam um fator de vulnerabilidade para a ocorrência da 

sífilis congênita. Eles consideram que ela ocorre em meios onde existem vários 

problemas sociais que facilitam as condições para sua aquisição. Para esses 

profissionais os fatores socioeconômicos são obstáculos para a eliminação dessa 

doença. Relatando que essa população é desprovida de conhecimentos acerca da 

importância da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, dos riscos advindos 

da doença ao filho e do tratamento para evitar as sequelas da sífilis congênita. 

Considerações Finais: É pertinente avaliar as orientações ofertadas a essas famílias, 

para que possam assimilar as informações recebidas e pôr em prática os cuidados ao 

filho. Essa dimensão educativa apresenta-se relevante nas consultas de pré-natal, pois 

além da exigência de um número mínimo de consultas pelos enfermeiros, espera-se que 

estas possam ser de qualidade a partir de um enfoque direcionado as ações educativas. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Determinação social; Sífilis congênita. 
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DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE GESTANTES 

COM SÍFILIS: PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota; Raquel Martins Mororó; Valdênia Cordeiro 

Lima; Maria Aparecida Martins; Sâmia Maria Ribeiro; Maria Socorro Carneiro 

Linhares  

Introdução: Toda gestante que durante o pré-natal, no momento do parto ou curetagem 

apresenta evidência clínica de sífilis, com teste positivo ou não, é considerada infectada 

pelo bacilo Treponema pallidum, ou seja, apresenta sífilis na gestação. Quando essa 

doença não é tratada ou é inadequadamente tratada pode ser transmitida da gestante para 

seu concepto gerando a sífilis congênita (SC). Ambas são relevantes problemas de 

saúde pública de difícil controle. Considerando a dificuldade para a realização do 

tratamento adequado da gestante, faz necessário conhecer a visão dos enfermeiros da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) sobre essa temática. Objetivo: Identificar, na 

percepção dos enfermeiros da ESF, as dificuldades na realização do tratamento 

adequado de gestantes com sífilis, no município de Sobral, Ceará. Metodologia: Estudo 

exploratório-descritivo com abordagem qualitativa, realizado como ação do grupo 

tutorial do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Vigilância em Saúde. 

Os sujeitos foram enfermeiros assistencialistas da ESF, sendo excluídos os profissionais 

da gerência das unidades. As informações foram coletadas por entrevistas gravadas. 

Alguns enfermeiros não foram encontrados ou não estavam disponíveis para entrevista 

por três tentativas ou negaram-se em participar, assim 19 enfermeiros não foram 

entrevistados. O estudo tem como amostra final 43 enfermeiros. Resultados e 

Discussões: A partir dos relatos observou-se que existem muitos fatores ligados ao 

tratamento adequado da gestante. Ficou claro que as condições socioeconômicas e 

ambientais precárias representam uma vulnerabilidade das gestantes, pois muitas, 

segundo os entrevistados,  não compreendem a importância do seu tratamento. O mais 

marcante na fala dos entrevistados foi a dificuldade em tratar o parceiro sexual das 

gestantes, de acordo com os profissionais, esse é o principal empecilho para o 

tratamento adequado da gestante. Considerações Finais: Observou-se que a sífilis na 

gestação apresenta vários fatores que condicionam a sua existência e o conhecimento 

desses fatores pelos enfermeiros podem auxiliar na prática cotidiana do serviço, 

promovendo uma assistência mais integral e resolutiva, evitando assim novos casos de 

sífilis congênita. 

 

Palavras–chave: Enfermeiros; Estratégia Saúde da Família; Sífilis na gestação. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE 

RADIODERMATITES NOS PACIENTES EM RADIOTERAPIA 

 

Wanderson Alves Martins; Francisca Andrea Marques de Albuquerque; Luiza Luana de 

Araújo Lira Bezerra; Fabiane do Amaral Gubert; Mariana Cavalcante Martins; Viviane 

Mamede Vasconcelos  

 

Introdução: A radioterapia constitui-se como uma modalidade clínica de tratamento 

contra o câncer. As complicações decorrente da mesma podem ser agudas ou crônicas, 

dentre essas, as radiodermatites surgem em cerca de 95% dos pacientes. O enfermeiro 

exerce um papel fundamental na prevenção, avaliação e controle dessas através da 

promoção de cuidados sistematizados e pautados na educação em saúde. Objetivo: 

Descrever os cuidados de enfermagem prestados por enfermeiros na prevenção de 

radiodermatites nos pacientes em radioterapia. Metodologia: Trata-se de um recorte de 

um estudo de caso-controle, descritivo, longitudinal e de abordagem quantitativa, 

realizado em um centro de referência em oncologia no estado do Ceará. Os dados foram 

coletados a partir da aplicação de um questionário estruturado em dois grupos, os casos 

e os controles, onde foram abordadas as orientações acerca dos cuidados de prevenção 

das radiodermatites e avaliados em uma consulta de enfermagem de revisão dez dias 

após o início do tratamento. Os dados foram analisados segundo o programa estatístico 

SPSS versão 20.0. O projeto foi aprovado pelo CEP/UECE sob o parecer N º 

630.904/2014. Resultados e Discussões: Os pacientes que estavam iniciando o 

tratamento foram contemplados com uma consulta de enfermagem (casos), onde na 

ocasião foram aplicados questionários com as informações educativas para a 

minimização e prevenção das radiodermatites. Dentre essas informações, constavam 

orientações como o aumento da ingesta hídrica durante o tratamento, evitar exposição 

do local irradiado à luz solar, evitar o uso de produtos químicos de higiene nesses 

locais, a realização da compressa fria com o chá da camomila duas vezes ao dia e a 

hidratação da área irradiada com um produto distribuído no serviço. O segundo grupo 

(controles) foi composto por pacientes que já estavam em tratamento. Ao todo foram 

entrevistados 188 pacientes, desses, apenas 25 apresentaram reações adversas como 

radiodermatites, mucosites e xerostomia. Considerações Finais: Sabe-se que dessa 

maneira, o papel educativo realizado pelo enfermeiro durante a radioterapia é essencial 

para a minimização e prevenção dos efeitos adversos, devendo esses cuidados sempre 

ser sistematizados e pautados na educação em saúde.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Enfermagem Oncológica; Radioterapia. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA 

PACIENTE COM TUMOR CEREBRAL NA FOSSA POSTERIOR 

 

Odézio Damasceno Brito; Mônica Moura Oliveira; Francisco Jandson de Albuquerque; 

Ana Clara Maciel Barroso; Danilo Sousa da Costa; Denise Lima Nogueira 

 

Introdução: O câncer é caracterizado como uma desorganização celular e acometem as 

crianças de uma maneira rara, resultando em tumores que podem gerar complicações, 

comprometimento da vida ou deixar sequelas, como no caso de tumor cerebral de fossa 

posterior. Nessa perspectiva, o enfermeiro tem um papel fundamental no processo de 

cuidado dessa doença, por meio da avaliação do estado clinico e físico e da história do 

paciente. Esse estudo se justifica pela necessidade de realizar assistência de enfermagem 

em pacientes com tumor cerebral. E se torna relevante por proporcionar novos 

conhecimentos. Objetivos: Realizar SAE a um paciente com tumor cerebral de fossa 

posterior internada no Setor Pediatria, do Hospital Regional Norte de Sobral-CE. 

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, caráter 

exploratório e descritivo. Foi realizado no setor Pediatria, do Hospital Regional Norte 

por acadêmicos do curso de enfermagem da UVA nos dias 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro 

de 2015. O sujeito foi S.E.M de 7 anos, internada com diagnóstico de neoplasia na fossa 

posterior. Observou-se o comportamento do paciente e realizou-se uma entrevista 

utilizando-se a SAE, desde o histórico de enfermagem, anamnese e exame físico. 

Resultados e Discussões: Durante o acompanhamento, foram identificados os 

diagnósticos de enfermagem: Conforto prejudicado, Risco de Infecção, Ansiedade, 

Nutrição Desequilibrada: menos que as necessidades corporais, Dor Aguda, Interação 

Social Prejudicada. A partir dos problemas, foi elaborado um plano de cuidados a fim 

de melhorar a assistência e contribuir na qualidade de vida da criança. Considerações 

Finais: Esse estudo nos permitiu compreender a importância do processo de cuidar em 

saúde e o papel da enfermagem no cuidado a uma criança com neoplasia cerebral, 

garantindo um atendimento de qualidade. 

 

Palavras-chave: Tumor; pediatria; assistência. 
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RESISTÊNCIA DAS MÃES AO SEGUIMENTO DA SÍFILIS CONGÊNITA NA 

VISÃO DE ENFERMEIROS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Maria Valderlanya de Vasconcelos Frota; Raquel Martins Mororó; Valdênia Cordeiro 

Lima; Maria Aparecida Martins; Sâmia Maria Ribeiro; Maria Socorro Carneiro 

Linhares  

 

Introdução: A sífilis congênita (SC) vem se mostrando de difícil controle e se 

caracteriza como um problema de saúde pública. Tão importante quanto a sua 

prevenção é o tratamento e seguimento clínico das crianças acometidas por essa doença. 

O seguimento é realizado por profissionais da atenção básica, porém no município de 

Sobral existe uma dificuldade para sua realização em todas as crianças com SC. Os 

enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família (ESF) por prestarem essa assistência 

conhecem essa realidade e a forma como as das mães dessas crianças contribuem ou não 

para que o seguimento seja realizado de forma adequada. Objetivo: Conhecer a 

percepção dos enfermeiros da ESF acerca da resistência das mães ao seguimento da 

sífilis congênita em seus filhos. Metodologia: Estudo qualitativo do tipo exploratório 

realizado com enfermeiros que atuam no âmbito da ESF, realizado como ação do grupo 

tutorial do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - Vigilância em Saúde. 

As unidades de estudo foram 4 Centros de Saúde da Família que apresentaram os 

maiores números de casos de SC em 2013. Na coleta de dados utilizou-se um 

instrumento semiestruturado de entrevistas, essas foram gravadas e transcritas com a 

autorização dos participantes do estudo, através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Resultados e Discussões: Nos depoimentos dos enfermeiros, a resistência 

das mães ao seguimento da sífilis congênita está relacionada a recusa por parte das 

mesmas em lidar com o seguimento a ser dado aos seus filhos com sífilis. Essas 

dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros confrontam com o sentimento de proteção 

das mães aliado a ausência perceptível de sinais e sintomas da doença evidenciados na 

criança, sugerindo estado saudável da mesma. A partir dos depoimentos, percebe-se que 

entre as mães, a ideia de que a doença é manifestada apenas quando os sinais e sintomas 

são aparentes. Essa postura consequentemente dificulta a adesão do processo de 

aceitação e tratamento da sífilis por elas ou até mesmo, pelos seus parceiros.  

Considerações Finais: É necessário se propor formas de organização que promovam o 

envolvimento e a co-responsabilização  entre os serviços oferecidos e clientes. Entende-

se que a prática profissional exercida de maneira isolada, sem a participação e 

compromisso de familiares nos cuidados diários representa um entrave para a 

assistência efetiva e resolutiva das ações prestadas. 

 

Palavras–chave: Enfermeiros; Estratégia Saúde da Família; Sífilis na gestação. 
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ACIDOSE METABÓLICA: APLICABILIDADE DA SISTEMATIZAÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

José Firmino da Costa Júnior; Francisco Ronyérick Mendes Rodrigues; Rafane Rocha 

Miranda; Josefa Mayara de Figueiredo Andrade; Rosalice Araujó de Sousa
 

 

Introdução: A SAE constitui um meio na qual o enfermeiro dispõe para prestar 

assistência aos pacientes de forma humana, individual, planejada e organizada. A 

acidose metabólica é uma acidez excessiva do sangue caracterizada por uma 

concentração anormalmente baixa de bicarbonato no sangue. Objetivo: Realizar a SAE 

em um paciente com acidose metabólica. Metodologia Pesquisa do tipo estudo de caso 

há um paciente com diagnóstico de acidose metabólica, onde foi aplicado o processo de 

enfermagem. Resultados e Discussões: I.V.L.O, 114 dias, nascido  de parto Cesário, 

lactante, até os 4 meses vida apresentou ganho ponderal, iniciou com vômitos pós-

prandiais diários, teve diagnostico inicial de DRGE, iniciado medicação sem melhora, 

houve intensificação dos vômitos, foi internado com um quadro de hipocalemia, sendo 

transferida para UTI pediátrica, dando entrada com hipótese, diagnóstica de  

insuficiência de distúrbios hidro-eletrolíticos, acidose – base grave, hipocalemia, 

hipofosfatemia,  acidose tubular renal e desnutrição grave. Foi entubada e permaneceu 

em ventilação mecânica durante 5 dias, após melhora, estubada com permanência na 

UTI, evoluiu com discreta estridor, com melhora do quadro clínico. Paciente apresentou 

PCR, fibrilação ventricular revestida após 25 minutos com desfibrilação secundaria. 

Com reposições de base administrados endovenoso. Estudado pós 6 dias, evoluindo 

bem a resposta terapêutica. Ao exame físico percebeu-se baixo peso a idade, massa 

corpórea indesejável, pele desidratada. Apresentando os seguintes diagnósticos de 

enfermagem, risco de infecção relacionado a defesas primárias inadequadas, padrão 

respiratório ineficaz relacionado à obstrução respiratória ou a diminuição da expansão 

pulmonar. Com as seguintes intervenções de enfermagem, observar e relatar as 

seguintes complicações: Pulmonares, urinárias, gastrointestinais, vasculares, cianoses, 

edemas e infecção.Verificar sinais vitais; Prescrições de enfermagem para aferir PA, 

FC, FR, T. 3x ao dia, ausculta respiratória de 6/6 hs.Considerações Finais: Foi 

observada uma boa resposta ao tratamento terapêutico, com um desempenho acima do 

esperado.Todos os dados relevantes do estudo, contribuíram para uma boa 

sistematização de assistência de enfermagem e recuperação do paciente, onde 

reafirmamos a importância da aplicabilidade da SAE sabendo-se que ela deveria ser 

implementada em todos os pacientes hospitalizados. 

 

Palavras-chave: Acidose Metabólica, Sistematização, Assistência, Enfermagem.  
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE REPRODUTIVA PARA DOLESCENTES: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Layane Gleice Marques Porto; Maria Liana Rodrigues Cavalcante; Rayane Mara 

Albuquerque De Sá Araújo; Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

Introdução: Estudos apontam que a maioria dos adolescentes é sexualmente ativa, 

havendo a necessidade de cuidados preventivos com relação à saúde reprodutiva. No 

entanto, observa-se que, muitas vezes, o início da prática sexual não está acompanhado 

de uma educação sexual adequada. É de fundamental importância o acesso à informação 

sobre planejamento familiar, pois permite ao adolescente exercer seus direitos, conhecer 

os métodos ofertados pelo Sistema de Saúde e fazer suas escolhas com autonomia. 

Objetivo: Relatar uma intervenção breve de educação em planejamento familiar com 

adolescentes em uma escola do município de Sobral-Ceará. Metodologia: Trata-se de 

um estudo descritivo que relata a intervenção de acadêmicos de enfermagem com 

alunos de uma escola pública de ensino médio de Sobral-Ceará. A ação foi realizada no 

mês de janeiro de 2015, com 34 estudantes do 3° ano do Ensino Médio, com faixa etária 

de 16 a 19 anos. Buscou-se respeitar os princípios da ética em pesquisa, a adoção do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a consonância da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Discussões: Foi realizada uma visita na 

escola do bairro Terrenos Novos, onde foi proposto ao professor ceder um momento 

com os adolescentes para abordagem sobre o tema em questão. Em sala os alunos se 

mostraram bem receptivos. Realizamos uma pequena apresentação em forma de slide 

onde continha assuntos sobre os diferentes métodos anticoncepcionais e suas formas de 

uso, bem como os riscos de uma gravidez precoce e os riscos sociais. Posteriormente 

realizamos uma pequena dinâmica de fixação de conhecimentos sobre mitos e verdades 

de tudo aquilo que tínhamos explicado nos slides. A experiência a qual vivenciamos foi 

bastante enriquecedora, pois percebemos que ao tirarem as dúvidas os adolescentes 

ainda são muito despreparados e carentes neste assunto. Considerações Finais: Houve 

participação e interesse dos sujeitos nas atividades, permitindo concluir que ações 

educativas representam estratégias eficazes para alcançar os objetivos propostos e, dessa 

forma, promover o conhecimento dos adolescentes sobre sexualidade e planejamento 

familiar. Contudo, reforça-se a necessidade de melhorar a qualidade da assistência ao 

planejamento familiar para adolescentes, possibilitando maior acesso as informações e 

aos métodos contraceptivos, permitindo-os desenvolver e praticar uma postura 

consciente e responsável no exercício da sexualidade. 

Palavras chaves: Planejamento Familiar, Adolescente, Gravidez. 
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INFORMAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO 

NA PRÁTICA ASSISTENCIAL A CRIANÇAS 

Maria Alves Soares; Rosalice Araújo de Sousa; Lionete Soares; Rafael Gomes 

 

Introdução: O referido trabalho versa sobre um importante instrumento de intervenção 

de enfermagem no cuidado da criança, que é o uso do brinquedo terapêutico. Estudos 

constatam diversos benefícios proporcionados pelo referido método na assistência 

prestada à criança, em diversificados tipos de atendimento, seja em um período de 

internação, ou na realização de um simples procedimento, pois para uma criança é 

sempre um processo doloroso. A utilização do lúdico proporcionainteração entre a 

criança e o profissional de saúde, favorece sua socialização, autonomia, compreensão e 

contribui na recuperação. A assistência de enfermagem deve dispor de estratégias para 

minimizar ao máximo o sofrimento da criança, durante a realização de procedimentos 

dolorosos e longos períodos de internação.Objetivo: Analisar os benefícios do uso do 

brinquedo terapêutico na assistência de enfermagem à criança.Metodologia: Trata-se de 

um estudo do tipo bibliográfico, realizado durante a disciplina de Clínica II do Curso de 

Enfermagem das Faculdades INTA no semestre 2015.1, associada às informações 

emergidas durante os momentos teóricos das aulas ministradas, que foram registradas 

em tomada de notas e organizadas de forma descritiva.A leitura do material foi 

preponderante para o processo de alcance do objetivo e embasamento para a construção 

desse trabalho. Resultados e Discussões: As crianças representam um público de difícil 

atendimento, devido sua inocência e sensibilidade. O brinquedo terapêutico é uma 

excelente estratégia, pois além de estabelecer vínculo afetivo entre o enfermeiro e a 

criança, causa-lhe empatia, promove relação de confiança entre ambos, ampliando e 

qualificando a assistência de enfermagem. É necessário considerar as necessidades 

emocionais e sociais da criança, procurando interagir ao máximo para que ela não se 

sinta tão distante do seu mundo, resgatando, através da brincadeira, um pouco do seu 

universo simbólico. Considerações Finais: Os estudos bibliográficos analisados, assim 

como as discussões em sala sobre o uso do brinquedo terapêutico na assistência de 

enfermagem proporcionaram a obtenção de uma visão ampla da importância da 

criatividade do enfermeiro na obtenção de meios que possam minimizar ao máximo o 

sofrimento das crianças. O uso do brinquedo terapêutico promove a modificação do 

cenário de atendimento, permitindo a construção de um cuidado humanizado e a 

prestação de uma assistência de qualidade. 

Palavras Chaves: enfermagem, brinquedo terapêutico, criança. 
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CONHECIMENTO DE ADOLESCENTES ACERCA DA PREVENÇÃO DE 

DST/AIDS 

 

Elisângela de Jesus Macêdo Araújo; Lívia Mara de Araújo; Maria Liliane de Araújo; 

Antônia Eliana de Araújo Aragão 

 

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença que 

atinge o sistema imunológico do indivíduo e ocasiona infecção de alta prevalência 

mundial. Objetivo: Averiguar oconhecimento das adolescentes acerca da prevenção de 

DST/AIDS. Metodologia:Pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa 

realizada em setembro de 2014, com 34 alunas, do ensino médiode uma escola 

municipal da cidade de Sobral-CE. Realizada através de formulário semiestruturado. 

Formada uma roda de conversa partilhando conhecimentos com intuito de avaliar a 

percepção das adolescentes sobre o assunto discutido. No decorrer da discussão abriu-se 

espaços para perguntas, logo sendo esclarecidas. Após observado o conhecimento das 

alunas, foi utilizado recursos audiovisuais, panfletos informativos abordando o tema 

HIV/AIDS. Referido projeto foi autorizado sob o parecer de nº 352834. Resultados e 

Discussões: Caracterização dos sujeitos: alunas do ensino médio na faixa etária de 14 a 

16 anos. De acordo com religião: 31 católicos,1 evangélicos, 2 ateu. 25 alunas residem 

com os pais, 01 reside com pais e avós. 06 mora com avós, 01 mora com outros e 01 

mora com a mãe.  12 se consideram de cor morena, 20 de cor pardo, 01 negro e 01 

branca. De acordo com moradia: 24 adolescentes reside em casa própria,10 mora de 

aluguel. Em relação a luz elétrica e água encanada todos descreveram  que possuem. 

Com relação a cigarro e outras substâncias químicas: 02 fazem uso de cigarro e 32 não. 

De acordo com atividades desenvolvidas: 21 não trabalham, 13 ajudam nas atividades 

de casa. Relacionado à atividade física: 22 não praticam esporte, 05 faz ginástica, 06 faz 

academia, 01 faz natação. Local onde é realizada as atividades: Na acadêmia. 

Conhecimentos relacionados à DST/AIDS: 25 relata ser através de relações sexuais, 

transfusão de sangue e partilha de seringa. 03, através de partilha deseringas e relações 

sexuais. 02, através do beijo, transfusão de sangue e relações sexuais Pessoas que 

contraem a doença: 34 relatam que qualquer pessoa que não se previne pode se infectar. 

Prevenção da DST/AIDS: 26 dizem que usando a camisinha e não compartilhar 

seringas, 06 usar camisinha nas relações sexuais, 02 não usar seringas que outras 

pessoas já tenham usado. Considerações Finais: As adolescentes tinham conhecimento 

prévio sobre o assunto, porém, se mostravam tímidas ao falar sobre DST/AIDS. Dessa 

maneira, existe a necessidade de ampliação das informações para esse público. 

 

Palavras chaves: Doenças sexualmente transmissíveis, Adolescentes, Educação em 

saúde. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM A UM NEONATO PREMATURO: UM 

ESTUDO DE CASO 

Alicequel Ferreira Gomes de Paiva; Antonia Jamilly Marques Mesquita; Antonia Carla 

Sousa; Ana de Cássia da Ponte Portela; Luziana de Paiva Carneiro
 

Introdução: Muitos recém-nascidos (RN) de alto risco exigem cuidados em unidades 

de cuidados intensivos neonatais, além de pessoal médico e de enfermagem na Unidade 

de terapia intensiva neonatal, deve oferece completo suporte vital, equipamento de 

reanimação e monitorizarão e extenso serviço auxiliar de apoio(SHCMITZ, 2012).Além 

de todas as exigências supracitadas, faz-se necessário a aplicação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, para que os cuidados se tornem efetivos e satisfatórios na 

terapêutica do recém-nascido prematuro.Objetivos:Aplicar a Sistematização de 

Enfermagem a um neonato prematuro em uma unidade de terapia 

intensiva.Metodologia: Trata-se de um estudo de caso,realizad0 em março de 2015 em 

uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal(UTI NEO) deum Hospital de Grande Porte 

da Zona Norte do Ceará.A Pesquisa foi realizada por quatro residentes de 

enfermagem,que aplicaram a Sistematização de Enfermagem em um recém-nascido 

prematuro com os de acordo com os diagnósticos de enfermagem NANDA,intervenções 

NIC e resultados esperados NOC.Os preceitos éticos da Resolução 466/12 do CNS 

foram respeitados. Resultados e Discussões: RNPT,30 semanas admitido na UTI 

neonatal,em incubadora aquecida, ventilação mecânica, assistida controlada fio2 

a60%,pele cianótica.SOG aberta em dieta 0.Ausculta pulmonar murmúrios 

vesiculares.Abdome flácido com presença de ruídos hidroaéreos.Eliminações vesicais e 

intestinais presentes. Cateter umbilical funcionante com ausência de sinais 

flogisticos.Spo2:96%;T:36graus P:125BPM.Diagnosticos e intervenções de 

enfermagem: Desobstrução Ineficaz das vias aéreas relacionado a ventilação mecânica e 

o tubo,portanto a enfermagem sempre deve checar a posição do tubo e aspirar as 

secreções das vias aeras corretamente.Risco para infecção relacionado a ventilação 

mecânica ,procedimentos invasivos e ao cateter umbilical.O olhar da enfermagem deve 

voltar-se para evitar infecção manuseio mínimo do neonato e utilização técnicas 

assépticas.Integridade da pele prejudicada,mudando de decúbito o RN de 3 em 3 horas e 

realizar rodízio de sensores.Considerações Finais: Os resultados esperados foram 

satisfatórios,pois com os cuidados com a ventilação mecânica,aspiração do tubo do RN 

mantendo a saturação de o2 nos parâmetros adequados e sem secreções nas vias aéreas 

melhorando cianose. A pele se manteve hidratada e integra.  

Palavras chave: Cuidados de enfermagem;Prematuridade;Neonato;Sistematização de 

enfermagem 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM PUERPERAS COM RECÉM-NASCIDOS 

PREMATUROS HOSPITALIZADOS EM UNIDADE HOSPITALAR DE 

SOBRAL 

 

Jamilly Neves de Freitas; Raimundo Nonato Pinho Filho; Samira Hirlândia Carvalho; 

ThaynáBiatriz Farias Muniz; Matheus Eduardo Passos Fontenele; Rosalice Araujo de 

Sousa 

 

Introdução: A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) nas primeiras semanas após 

o parto é fundamental para a promoção e a manutenção da saúde dos mesmos, visto que, 

nesse período, tanto a mãe como a criança são suscetíveis a intercorrências. Para 

melhorar o cuidado e a atenção ao binômio mãe-bebê, criou-se um protocolo de 

puerpério, que por meio de intervenções, qualifica a atenção à saúde da mulher, do RN e 

da família através do fortalecimento do vínculo e da otimização do cuidado 

multiprofissional no âmbito domiciliar durante o primeiro mês pós-parto. Objetivo: 

Relatar a experiência da realização de educação em saúde sobre as práticas dos cuidados 

aos recém-nascidos pré-termos hospitalizados a puérperas de uma unidade hospitalar. 

Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo relato de experiência, através de um encontro 

com mães de bebês internados em UTI neonatal de um hospital da cidade de Sobral, 

Ceará, no mês de abril de 2015, executado por acadêmicos de Enfermagem. Foi feito 

um momento de discussão de cuidados com recém-nascidos, em relação aos primeiros 

cuidados, higiene, aleitamento materno exclusivo, prevenção de infecções, entre outros 

cuidados, subsidiado no conhecimento teórico bibliográfico, bem como a didática de 

sala de aula anteriormente transmitida. Resultados e Discussões: O conhecimento 

prévio da teoria e a apresentação oral da intervenção foram de extrema relevância na 

identificação do conhecimento sobre o os cuidados com o RN pré-termo. Os resultados 

obtidos foram de grande importância para aprendizagem, pois tirou duvidas em relação 

aos primeiros cuidados do bebê e associou a linha afetiva mãe-filho, através das duvidas 

tiradas no momento. As orientações aos pais sobre os cuidados com o RN de risco são 

muitas vezes, negligenciados pela enfermagem. Dentre a intervenção tivemos pontos 

positivos e negativos em relação às duvidas comuns das puérperas, sendo facilmente 

resolvidas no momento. Alguns dos fatores motivadores é que foi dentro de uma 

instituição que abriu as portas para o compartilhamento de conhecimento com as mães. 

Aliam-se também informações fisiológicas relevantes, como dicas para a mãe a voltar 

ao peso anterior, diminuir o tempo de sangramento após o parto, facilitar a eliminação 

de mecônio e proteger contra constipação. Considerações Finais: Diante do estudo, 

percebesse-se que o conhecimento teórico prévio associado à explanação da intervenção 

feita pelos acadêmicos sobre o os primeiros cuidados ao recém-nascido prematuro 

permitiu a construção mútua de conhecimentos para a prática, fortalecendo o 

aprendizado. 

 

Palavras chaves: recém-nascido pré-termo; puérperas; cuidados de enfermagem; 

prematuridade. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM UM PACIENTE COM ACIDENTE 

VASCULAR ENCEFÁLICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Carlos Henrique do Nascimento Morais; Carlos Victor Fontenele Pinheiro; Benedita 

Beatriz Bezerra Frota; Camila Albuquerque Queiroz; Elisangela Sandra de Araújo 

Aragão; Hermínia Maria Sousa da Ponte 

 

Introdução: O acidente vascular encefálico (AVE) constitui um importante problema 

de saúde pública. Dados epidemiológicos estimam que em 2015 o AVE atingirá 6,3 

milhões de pessoas no mundo. A doença pode causar disfunções como, depressão, 

distúrbios do sono e da função sexual, distúrbios motores, sensoriais, cognitivos e de 

comunicação, influenciando negativamente as atividades da vida diária. Logo os 

pacientes dependentes de intervenções de enfermagem. Objetivos: Identificar os 

principais cuidados que a equipe de enfermagem pode implementar no tratamento de 

um paciente com AVE. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura realizada 

em abril de 2015 nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde. Através dos 

descritores “cuidados de enfermagem”, “acidente vascular cerebral” foram encontrados 

1280 artigos, após o filtro por textos disponíveis, idioma português e tempo de 

publicação igual ou inferior a 05 anos apenas 44 estudos permaneceram. Destes, 

somente 07 foram selecionados, analisados e incorporados no presente estudo, pois 

contemplavam o tema proposto. Resultados e Discussões: Os cuidados de enfermagem 

podem ser assistenciais, educacionais e gerenciais. Na assistência, a enfermagem realiza 

reabilitação motora e funcional promovendo independência aos pacientes para que 

desempenhem suas ações de forma segura, outro cuidado de enfermagem destacado é 

administração de medicamentos, principalmente de trombolítico ativador de 

plasminogênio que deve ser aplicado em até 60 minutos após o início dos sintomas, para 

isso o enfermeiro deve ter um bom olhar clínico e, ao mesmo tempo, ser ágil para 

realizar a anamnese do paciente e aplicar a droga conforme a prescrição médica. No 

âmbito das intervenções educacionais o enfermeiro deve realizar a educação do paciente 

e dos familiares sobre o tratamento, informar o que a doença pode ocasionar, educar 

para a prevenção da recorrência de AVE e orientar sobre o repouso no leito. Como 

gerente, o profissional de enfermagem deve estabelecer uma boa coordenação dos 

cuidados, avaliando os tratamentos intra e extra-hospitalar além de possíveis 

transferências para outros setores. Considerações Finais: Tendo em vista as inúmeras 

incapacidades que AVE pode ocasionar, a equipe de enfermagem deve estar preparada 

para dar a melhor assistência possível, seja qual for sua função, ele deve realizá-la de 

forma sistematizada para que o processo de cuidar seja satisfatório. 

 

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Acidente Vascular Cerebral; Manifestações 

Neurológicas. 
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DESNUTRIÇÃO INFANTIL: RISCO PARA CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

Sofiane Viegas Hoover; Priscila Mara Coelho Marques; Mirla Bezerra Moreira; 

Raimundo Gomes Alves; Rosalice Araújo de Sousa 

 

Introdução: A desnutrição é um termo amplo que se refere tanto a subnutrição como 

para a supernutricão, também chamada de obesidade, sendo um estado patológico 

causado pela falta de ingestão ou absorção de nutrientes. Uma dieta pobre em nutrientes 

pode conduzir a uma deficiência de vitaminas e minerais, entre outras substâncias 

essenciais. A OMS acrescenta que a desnutrição na infância geralmente resulta em 

piores condições de saúde e realizações educacionais mais baixos durante a vida adulta. 

Objetivos: Relatar os riscos que a desnutrição causa para o crescimento e 

desenvolvimento da criança. Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo bibliográfica, 

com base em quatro artigos publicados nos arquivos da UNICEF e WHO em fevereiro 

de 2015, que versavam sobre a temática, respondendo sobre por que os riscos de 

desnutrição na infância são prejudiciais no desenvolvimento e crescimento da criança. 

Resultados e Discussões: Os riscos para obter desnutrição infantil são classificados em 

primeiro, segundo e terceiro grau dependendo de sua causa, como também o nível de 

gravidade. As causas primárias são decorrentes a uma alimentação em quantidade ou 

qualidade insuficiente em calorias e nutrientes. Já as causas secundárias há a ingestão 

insuficiente de alimentos por fatores externos, que podem estar demandando um gasto 

energético maior do corpo, ou impedindo a pessoa de absorver os nutrientes e se 

alimentar corretamente. O desmame precoce, crianças provenientes de famílias de baixa 

renda e fatores culturais também estão entre as causas de desnutrição. Mesmo quando 

tratada, a desnutrição pode ter efeitos em longo prazo em crianças, com prejuízos na 

função mental e problemas digestivos persistentes, e em alguns casos para o resto de 

suas vidas. A deficiência nutricional das crianças obesas é consequência do hábito 

alimentar. Considerações Finais: A prevenção é a maneira mais eficaz no combate a 

desnutrição. Ter uma dieta equilibrada e saudável, com alimentos ricos em nutrientes 

necessários para ajudar a criança no seu desenvolvimento e crescimento. Todos os 

dados relevantes no estudo contribuíram para a ampliação do conhecimento acadêmico 

para a prevenção da doença e uma boa assistência de enfermagem. 

 

Palavras-chave: Desnutrição; Subnutrição; Supernutrição; Obesidade; Criança. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM MULHERES NO CLIMATÉRIO 

 

Ana Egliny Sabino Cavalcante; AntoniaRegynara Moreira Rodrigues; Dafne Paiva 

Rodrigues; Natália Frota Goyanna; Letícia da Silva Cabral; Aleide Barbosa Viana 

 

Introdução: Climatério é a transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva 

permeada por modificações biopsicossociais
1
. Entretanto o conhecimento e a 

informação interferem na vivência e experiências desta fase. Nesse contexto, a educação 

em saúde propõe reflexão sobre condição de saúde, adoção de práticas promotoras de 

mudanças e solução dos problemas
2
. Objetivo: Promover ações de educação em saúde 

na atenção primária de Sobral-CE com mulheres que vivenciam climatério. 

Metodologia: Pesquisa-ação realizada entre abril e junho de 2014 com grupo de 22 

mulheres formado pelo Centro de Saúde da Família Dr. Antônio Guarany Mont´Alverne 

em Sobral-CE. Para coleta dos dados utilizou-se grupo focal e desenhos projetistas. As 

ações educativas foram desenvolvidas em seis encontros quinzenais, facilitados pela 

equipe multiprofissional, com perspectiva de contribuir para enfretamento da fase. Após 

os encontros realizou-se avaliação do efeito gerado. Resultados e Discussões: A 

menstruação é associada à saúde e sua ausência vista como agravo. As mulheres que 

passaram pela fase associavam o climatério à velhice, doenças e diminuição do desejo 

sexual, já as que vivenciavam, mostravam-se temerosas, pois não conheciam o processo 

climatérico. Assim, foram identificadas três dimensões: conhecimento, alterações e 

impactos. As intervenções ocorreram através de atividades terapêuticas, de relaxamento, 

compartilhamento de experiências, escuta e esclarecimentos. Após as ações, o 

climatério passou a ser visto como processo natural na vida da mulher e estas afirmaram 

estar confiantes e relaxadas. Considerações Finais:Percebe-se desconhecimento dos 

profissionais das necessidades de atenção à saúde de mulheres no climatério e carência 

de programas direcionados a este público, dificultando a busca e acesso às informações 

para estas mulheres. Estas necessitam de cuidado como momento educativo, como 

possibilidade de reconhecimento, interpretação, decisão e autonomia que as auxiliem a 

vivenciar o climatério de forma saudável. 

 

Palavras–chave: Climatério; Educação em Saúde; Mulheres. 
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA 

FORMAÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS 

Priscila Gonçalves Teixeira; Paula Andréia Araújo Monteiro; Liliana Vieira Martins 

Castro;Luiza Fernanda Araújo Monteiro; Andrea Moreira Araújo Carvalho; Francisco 

Meykel Amâncio Gomes 

 

Introdução:As possibilidades de mudanças das práticas alimentares de crianças podem 

ser limitadas pelas condições socioeconômicas e culturais, assim, discute-se que, 

embora a alimentação humana possa referir-se à necessidade básica para a 

sobrevivência, ela não se limita a um fenômeno natural, na medida em que as práticas 

alimentares encontram-se vinculadas tanto à disponibilidade de alimentos quanto à 

escolha dos mesmos, dependendo dos valores culturais e das bases educacionais. Vários 

fatores influenciam o comportamento alimentar, entre eles: unidade familiar, suas 

características e fatores culturais. A Enfermagem tem papel fundamental na prevenção, 

promoção de saúde, visando isso se faz necessário abordar educação nutricional com 

crianças. Objetivo:Descrever a intervenção sobre educação nutricional crianças. 

Metodologia:Trata-se de um relato de experiência, de natureza descritiva, com 

abordagem qualitativa. Foi desenvolvida uma intervenção grupal sobre orientações 

alimentares na Escola do distrito de Caracará-CE, no período de 20 de maio a 06 de 

Junho de 2014, para isso foram escolhidas 35 crianças da escola, com idades de 04 á 05 

anos. Foram respeitados todos os princípios éticos e morais da pesquisa. Resultados E 

Discussões: As estratégias educativas utilizadas foram de acordo com a necessidade da 

escola e para proporcionar uma maior interação: Esta se deu em quatro momentos: 1- 

Apresentação dos acadêmicos e integração com as crianças; 2- Abordagem com álbum 

seriado; 3- Vídeo infantil para compreender a importância de uma alimentação 

saudável; 4- Dinâmica da alegria; para o desenvolvimento desta os acadêmicos 

vestiram-se de palhaços. Nessa atividade nós acadêmicos, conseguimos desenvolver o 

papel de cuidador e educador, transmitindo de forma dinâmica as informações.  As 

crianças e educadores da instituição conseguiram aprender com a ação e participando de 

forma ativa contribuindo de forma significativa. Considerações Finais: A abordagem 

permitiu aos envolvidos o desenvolvimento do cunho pedagógico, ainda na graduação, 

contemplando um dos focos do curso de enfermagem, que apresenta como área de 

envolvimento a pesquisa, o ensino e a extensão, como também a satisfação em poder 

repassar a importância da prática de uma alimentação saudável as crianças dessa faixa 

etária. 

Palavras-Chave: Crianças; Hábitos Saudáveis; Enfermagem.   
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NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO EM PEDIATRIA: REPERCUSSÕES 

PARA O CUIDADOR 

Samia Freitas Aires; Maria Sinara Farias; Josefa Mayara de Figueiredo Andrade; 

Rosalice Araújo de Sousa; Tamires Maria Silveira Araújo 

Introdução:O surgimento de doença em um membro da família acarreta inúmeras 

alterações na estrutura familiar. O diagnóstico de câncer não afeta somente o indivíduo, 

mas também pessoas significativas e familiares, principalmente quando uma série de 

tarefas de cuidado se fazem necessárias. Assim, é de grande relevância o estudo dessas 

repercussões para os cuidadores pelos estudantes de enfermagem para que possam 

prestar assistência integral por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Objetivos: Apresentar um estudo de caso de uma criança com neoplasia maligna de 

encéfalo. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso clínico, realizado entre os dias 

07 e 09 de Novembro de 2014, durante as Vivências Práticas da Disciplina de Clínica II 

em um Hospital do município de Sobral-CE, com uma criança diagnosticada com 

Neoplasia Maligna de Encéfalo. Os dados foram coletados através do prontuário do 

paciente, anamnese e exame físico, baseados na Sistematização da Assistência de 

Enfermagem, conforme a NANDA (North American NursingDiagnosisAssociation). O 

estudo obedeceu aos aspectos éticos estabelecidos na Resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, que trata de pesquisa com seres humanos. Resultados e Discussão: 

Criança de 9 anos de idade, sexo masculino, estudante. A mãe do mesmo apresentava-se 

bastante angustiada e com sentimento de impotência por não saber como enfrentar essa 

nova situação. Ela relatou que o paciente começou a apresentar cefaleia intensa na 

região occipital acompanhada de náuseas há 3 semanas antes da internação, após 

realização de exames de imagem recebeu diagnóstico médico de Neoplasia Maligna do 

Encéfalo, não especificado e Hidrocefalia. Baseando-se na NANDA, elegeram-se 14 

diagnósticos de enfermagem dos quais se destacou o Risco de tensão do papel de 

cuidador que teve como fatores relacionados a alta hospitalar de um membro da família 

com necessidades importantes de cuidados em casa, a complexidade das tarefas de 

cuidado, o fato do cuidador ser mulher e a falta de descanso do cuidador. 

Considerações Finais: Por meio da realização desse trabalho, foi possível concluir que 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é fundamental no cuidado aos 

pacientes hospitalizados, pois propicia a visualização integral do caso o que tornou 

possível perceber a necessidade de atentar também para os cuidadores. Assim, é 

importante que a enfermagem inclua o cuidador também no plano de cuidados como 

forma de garantir uma assistência de qualidade. 

Palavras-Chave: Cuidadores; Neoplasias; Pediatria; Cuidados de Enfermagem. 
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O ALEITAMENTO MATERNO SÃO FLORES QUE PODE HAVER 

ESPINHOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Patrícia Pimentel Alves; Juliane Souza de Almeida; Raquel Xavier Guimarães; Eliany 

Nazaré de Oliveira
 

Introdução: O aleitamento materno é um alimento essencial e mais completo para 

criança, além de ser uma prática natural que traz benefícios para a mãe. A 

responsabilidade do enfermeiro está no apoio psicológico de preparação daquele 

momento, estimulando a confiança e tentando amenizar as dificuldades que venha a ser 

acometido tal processo, principalmente se este acontecer com puérperas adolescentes 

que passa por um período crítico do ser humano, no qual acontecem intensas 

transformações psicológicas e biológicas. Objetivo: Relatar o acompanhamento de uma 

puérpera adolescente no processo de estabelecimento da amamentação. Metodologia: 

Trata- se de um relato de experiência de vivências propiciadas pelo o PET Redes de 

Atenção/ Rede Cegonha, através de visitas domiciliares, que ocorreram em abril de 

2015, com uma puérpera adolescente. Resultados e Discussões: A partir do primeiro 

contato com a adolescente, encontramos uma puérpera com dificuldades na 

amamentação, demonstrando vínculos afetivos enfraquecidos com a criança, 

apresentando fissura mamilar, mamas ingurgitadas e em estado febril. O âmbito familiar 

afetado com preocupações com a saúde da puérpera e da criança e enfretamento para tal 

situação, pois a adolescente verbaliza que não queria amamentar, mesmo a condição 

socioeconômica pouco favorável para tal escolha. O momento vivenciado pela 

adolescente era correlacionado a dor, dificultando o vinculo com a criança, pois os 

momentos de amamentação eram dolorosos e suas condições gerais eram sugestivas de 

mastite, dificultando as orientações e a compreensão da mesma que aquela fase era 

transitória e que aos poucos os momentos se tornariam algo prazeroso e 

proporcionariam uma maior qualidade de vida para seu bebê. As dificuldades 

permaneceram e a opção da mulher foi o fator preponderante para optar em alimentação 

artificial, finalizando um processo que não era o intuito inicial da equipe de saúde. 

Considerações Finais: A divulgação de casos em que retrata fracasso no 

estabelecimento do aleitamento materno traz diversas reflexões para as práticas 

profissionais. As dificuldades e até o ato de desistir de amamentar deve ser encarada 

pelo profissional de uma forma holística, sem juízo de valor, pois os sentimentos e 

frustações de cada mulher são singulares e ela tem o poder decisório. Porém, o 

profissional precisa formular estratégias para que os casos como esses sejam remotos e 

que a promoção da saúde materna e infantil seja estabelecida com êxito. 

Palavras Chaves: Aleitamento materno; Saúde da Mulher e Criança; Adolescência.  
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SISTEMATIZAÇÃO DE ENFERMAGEM EM PACIENTE COM 

PNEUMOMIA, DERRAME PLEURAL E PNEUMOTORÁX SUBMETIDO À 

DRENAGEM PLEURAL NO PULMÃO DIREITO 

 

Luciana Magalhães Mesquita; Maria Danara Alves Otaviano; Denise Lima Nogueira; 

 

Introdução: A pneumonia é uma das infecções mais comuns na faixa etária pediátrica e 

um dos principais diagnósticos que resulta em internações hospitalares, sendo o derrame 

pleural uma complicação potencial, principalmente nos países em desenvolvimento, 

onde existem sérias limitações de recursos diagnóstico-terapêuticos (SANDORA TJ, 

HARPER MB, 2005). Objetivos: Realizar a sistematização de enfermagem em um 

paciente com pneumonia, derrame pleural e pneumotórax submetido à drenagem pleural 

no pulmão direito que se encontrava em estado pré - pós-operatório. Metodologia: O 

estudo se trata em uma pesquisa qualitativa, descritiva do tipo estudo de caso clínico. 

Foram realizados estudo e analise do prontuário, exame físico completo e procurou-se 

identificar no paciente suas necessidades humanas básicas comprometidas baseando-se 

na teoria de Wanda Horta (1979). Utilizou-se também a classificação Internacional dos 

Diagnósticos de Enfermagem segundo a Taxonomia II da NANDA, além da 

Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC, 2010) e a Classificação dos 

Resultados de Enfermagem (NOC, 2010). Respeitando os aspectos éticos e legais da 

resolução 466/12. Resultados e Discussões: Por meio deste estudo torna-se possível a 

compreensão da importância do processo de enfermagem na execução de uma 

assistência capaz de garantir o atendimento da satisfação das necessidades humanas 

básicas do indivíduo como um todo, ou seja, buscando uma visão holística da 

sistematização. Considerações finais: Nesta perspectiva evidenciamos a complexidade 

e a importância do adequado acompanhamento de enfermagem a um paciente, que tem 

como objetivos principais oferecer orientações, diagnosticar e prevenir agravos e 

realizar as possíveis intervenções, garantindo com isso o transcorrer de uma vida 

saudável, assegurando também uma melhora de estado geral do paciente. 

 

Palavras- chave: Pneumonia, Derrame Pleural, Pneumotórax, Sistematização de 

Enfermagem.  
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO SEXUAL COM ADOLESCENTES: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Tairine Araújo Moura; Danielle d‟Ávila Siqueira; Jomar Costa Bezerra; Amanda 

Thalyta Oliveira; Joelma Ripardo; Angeline Paiva Nascimento 

 

Introdução: A sexualidade é uma das características mais importantes do ser humano, 

está presente desde o princípio da vida. Ela começa na adolescência com o 

aparecimento dos hormônios no início da puberdade. A sexualidade na adolescência, 

contudo, é uma questão de grande preocupação para pais, educadores, sistema legal e 

para a sociedade em geral. Parece irônico e tornou-se um assunto que necessita 

investigação aprofundada urgente para se verificar por que um comportamento humano 

natural causa tanta polêmica e preocupação para tantas partes interessadas a ponto de se 

tornar algo patológico, imoral ou, até mesmo, criminoso. Objetivo: Orientar 

adolescentes sobre sexualidade na fase em que os permeiam. Metodologia: Trata-se de 

um relato de experiência com abordagem epistemológica, realizado no dia 4 de 

novembro de 2014 utilizando como ambiente instrucional de cuidado em saúde, a 

Escola Netinha Castelo, os materiais de ensino utilizados foram os impressos, 

expositores e cartazes, através do método expositivo. Resultados e Discussões: A 

intervenção principiou com discussão inicial com a gestão da escola para escolha do 

tema, seguido da escolha dos materiais e métodos a serem aplicados. A exposição 

aprofundou-se com a definição de adolescência, métodos anticonceptivos, gravidez na 

adolescência, participação familiar e DST. Abordados os assuntos, também foi realizada 

uma dinâmica abordando os órgãos sexuais masculinos e femininos, com distribuição 

de folders. Considerações Finais: Concluiu-se que abordar a sexualidade é 

essencialmente necessário dentro do contexto social contemporâneo dado que a 

ausência dessas informações podem ter resultados irreversíveis como gravidez precoce, 

condições de risco à DST, além de danos de ordem psicológica. Nesta perspectiva, o 

enfermeiro enquanto promotor da saúde tem papel imprescindível, visto que ações de 

conscientização e de orientação devem fazer parte das práticas do Enfermeiro Educador.  

 

Palavras-Chave: Adolescente; Sexualidade; Enfermeiro Educador. 
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ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO 

PUERPÉRIO IMEDIATO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

   

Amanda Souza Barbosa; Antonia Analice Braga De Oliveira; Cyntia Maria De Freitas; 

Luana Vasconcelos Araújo; Rosalice Araújo De Sousa 

 

Introdução: O aleitamento materno favorece o vínculo mãe-filho e facilita o 

desenvolvimento emocional, cognitivo e do sistema nervoso, um alimento inimitável, 

sendo o único que pode ser ofertado direto de mãe para filho. As primíparas são as 

mulheres que tem mais dificuldades de efetivar o aleitamento materno, visto que são 

inexperientes e receosas este processo. Objetivo:Relatar a vivência de acadêmicos de 

enfermagem sobre a orientação do aleitamento materno a mulheres primíparas na 

Clínica Obstétrica de um hospital de referência situado na cidade de Sobral-CE. 

Metodologia:Pesquisa descritiva do tipo relato de experiência vivenciado por 

acadêmicos no estágio supervisionado na disciplina Clínica II, do curso de graduação 

em Enfermagem das Faculdades INTA, no período do mês de novembro do ano 2014. 

Baseada em um repasse de conhecimentos sobre dúvidas e informações sobre a técnica 

da pega correta na amamentação, realizado através de palestras com exposição de 

banner nas enfermarias da clínica obstétrica do hospital referenciado. Resultados E 

Discussões:Por meio da vivência, foi perceptível a insegurança que as puérperas 

primíparas apresentavam, relatando medo, sensação de não saciedade, posição e pega 

incorreta do bebê, além de poucas orientações quanto ao aleitamento exclusivo e 

confusas crenças repassadas por seus familiares. Expõem temor quanto à nova 

experiência, incertezas, porém, um sorriso tímido, monstra a emoção de sentir e ver seu 

filho pela primeira vez. Com atenção em ouvi-las, o diálogo proporcionou um 

acolhimento distinto, em um momento de dúvidas e descobertas entre estudantes e 

puérperas. Considerações Finais: Baseado na vivência e nos conhecimentos obtido em 

sala de aula, concluímos que existe certa carência na maioria das puérperas ouvidas, 

problema que pode ser evidenciado por falhas assistencial do pré-natal das mesmas, no 

entanto, a necessidade de um conversa, garante benefícios quanto ao aleitamento 

materno e na recuperação puerperal, avaliando a classificação de risco de todas, e assim 

propor cuidados generalizados e específicos, visando o bem estar da mãe e do bebê. 

 

Palavras-Chave: Aleitamento Materno; Primíparas; Promoção da Saúde. 
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GUIA DE ALTA PARA AS PUERPERAS DA CASA DA MAMÃE: ATENÇÃO A 

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO 

SuêniaÉvelyn Simplício Teixeira; ElianyNazaré Oliveira; Flávia Vasconcelos Teixeira; 

Albertina Iara do Nascimento Lopes; Átilla Maria Albuquerque Machado; Manoel 

Alves Teixeira 

 

Introdução:O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde-PET tem por 

finalidade a inserção dos acadêmicos de Saúde na rede SUS. A rede Cegonha tem como 

objetivo assegurar os direitos da mulher e da criança e prestar uma assistência de 

qualidade, tendo em vista uma melhoria da saúde no atendimento pré-natal, parto, 

puerpério e puericultura(BRASIL, 2011). Sendo assim, é de fundamental importância 

conversar sobre esses assuntos para explanação do conteúdo e exposição das dúvidas 

das puérperas como uma forma de apoio, promoção e eficácia para uma boa prática dos 

cuidados. Objetivo: Descrever a experiência de ações educativas para a promoção dos 

cuidados com o recém-nascido para uma melhor assistência prestada a saúde binômio 

mãe e filho. Metodologia:Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido na Casa 

da Mamãe, albergue vinculado a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, com as 

puérperas cujos bebês encontravam-se internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal a partir do desenvolvimento da preceptoria em serviço implementada pelo 

PET-Saúde Redes de Atenção Rede Cegonha, durante o semestre 2015.1. Utilizou-se 

um folder, elaborado para facilitar a exposição do assunto e uma dinâmica para reforçar 

os conhecimentos obtidos. Resultados e Discussões: Este tipo de atividade com as 

puérperas foi bastante significativo, e notório o interesse e participação de todas 

durantes das rodas de conversa. As temáticas abordadas geraram em torno de alguns 

cuidados especiais que não podem deixar de ser realizados, devido à importância para 

um melhor desenvolvimento do RN, como, o aleitamento materno exclusivo até os seis 

meses de vida, vacinação e cuidados com a higienização do bebê. Além do que, 

tentamos esclarecer que as consultas de puericultura não são realizadas apenas em casos 

de doenças, mas sim para crianças sadias, para avaliar o crescimento e desenvolvimento 

infantil. Durante as rodas de conversas surgiram várias dúvidas em relação à 

prematuridade do bebê, alimentação e necessidade de cuidados especiais. 

Considerações Finais:Essas vivências favorecerem momentos de aprendizado que 

muito colaborou para o desenvolvimento de habilidades para construção de ações 

voltadas para este grupo específico. Esta vivência acadêmica proporcionará no futuro 

assertivas no processo de cuidados com grupos desta natureza. 

Palavras-Chave: Puérpera; Recém-nascido; Rede Cegonha 
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ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PRÉ-NATAL: 

INCENTIVANDO O ALEITAMENTO MATERNO  

Thaianny Cordeiro de Sousa; Rosalice Araújo de Sousa; Antonia Samara Monção 

Setúbal; Dayara Nara do Nascimento Cordeiro; Isaelly Cristina de Moraes Borges; 

Francisca Alanny Araújo Rocha 

 

Introdução:O aleitamento materno é o único alimento vital para o lactente, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) é o que acarreta o desenvolvimento completo, 

natural e adequado para o lactente
1
. Recomendando-o essencial por dois anos ou mais, 

sendo exclusivo nos primeiros seis meses
2
. O leite materno possui um importante papel 

na imunidade dos bebês, pois contém células de defesa e fatores anti-infecciosos 

capazes de proteger o organismo do recém-nascido. Desta forma a elaboração de ações 

educativas de incentivo a esta prática é de suma importância no decorrer de todas as 

etapas do ciclo grávido-puerperal e principalmente durante o pré-natal, pois este 

esclarecimento reduz intercorrências na lactação, diminui risco de complicações e 

aumenta o índice de sucesso na amamentação
3
. Objetivo: Identificar as estratégias de 

educação em saúde de incentivo ao aleitamento materno no pré-natal. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica feita nas bases de dados LILACS e 

SciELO, que tiveram como critérios os estudos seguintes; pesquisa na íntegra, 

apresentando contextualização a cerca da temática; publicações na língua portuguesa, 

disposta nos últimos cinco anos.E como critério de exclusão os artigos que não tenham 

correlação com o tema. Totalizando seis artigos. Foi proposto um instrumento de coleta 

de dados identificando as principais estratégias conforme a literatura. Resultados e 

Discussões: Os artigos encontrados abordam três principais estratégias de incentivo ao 

aleitamento materno durante o pré-natal. 1) Encontro de gestantes no terceiro trimestre; 

2) Grupo educativos de gestantes e nutrizes; 3) Visita domiciliar pós-parto. Além das 

estratégias os artigos em sua maioria, demonstraram dificuldades similares ao incentivo 

do aleitamento materno principalmente aqueles que relacionam o conhecimento 

deficiente dos profissionais em abordar a temática e incorporação de metodologias 

tradicionais para ações educativas, com pouca efetividade. Considerações Finais: Este 

estudo é relevante porque denota reunir subsídios que valorizem as estratégias de saúde 

no pré-natal para a manutenção da amamentação e ampliação do conhecimento dos 

profissionais sobre a temática. Portanto é importante que a enfermagem como principal 

envolvida desse processo, cabe desenvolver no pré-natal, estratégias por meio de 

oficinas com inserção tecnológica, para assim propiciar a prática, reflexão e manutenção 

do aleitamento materno exclusivo. 

 

Palavras-Chaves: Estratégias de saúde; enfermagem; aleitamento materno; pré-natal. 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA 

CRIANÇACOM LEISHMANIOSE VISCERAL: ESTUDO DE CASO 

Elisângela de Jesus Macêdo Araújo; Alana Mara Lima Feijão; Maria do Socorro 

Segundo; Rosalice Araújo de Sousa
 

Introdução: A Leishmaniose Visceral é considerada um problema de saúde pública, 

sendo uma doença de notificação compulsória, caracterizada como endêmica pelo 

envolvimento sistêmico que afeta milhões de pessoas em regiões tropicais e subtropicais 

do globo (OLIVEIRA 2010).  Objetivo:Realizar a sistematização da assistência de 

enfermagem a uma criança com diagnóstico de leishmaniose visceral.Metodologia: 

Trata-se de um estudo de caso desenvolvido através das vivências práticas da disciplina 

de Clínica II. De caráter descritivo com abordagem qualitativa. Realizado em dezembro 

de 2014, com a criança P.H.R.R, 02 anos, reside no distrito de Groaíras, município de 

Sobral-CE, internada em um hospital de referência da região Norte do 

estado.Resultados e Discussões: Criança com quadro de febre a mais ou menos quinze 

dias, dor abdominal e vômito. Anamnese: a genitora relata que no local onde mora tem 

saneamento básico, a casa é de alvenaria, localiza-se na zona urbana. Afirma não ter 

cachorro em sua residência, entretanto diz que na casa do seu pai tem e a criança 

costuma brincar com o mesmo. Exame físico geral: encontra-se consciente, eupneico, 

respirando em ar ambiente, hipocorado, desidratado, pele integra, apresenta palidez 

cutânea, hipertermia, vômito. Ausculta pulmonar: murmúrio vesiculares presentes, 

abdômen distendido e doloroso a palpação, ruídos hidroaéreos diminuidos, diurese 

presente e evacuações ausentes. T:39°
C
; FC:122 bpm; Fr:47rpm Após diagnosticado 

L.V através dos resultados de exames alterados é realizado a SAE. O enfermeiro utiliza 

a SAE como instrumento de realização do cuidado que proporciona uma ação interativa 

entre profissional e o paciente. Logo essas atividades são desenvolvidas “para” e “com” 

o paciente. A utilização da SAE agiliza o tratamento reduzindo a incidência das estadias 

hospitalares e, também, melhora à comunicação e ajuda a prevenir erros, omissões e 

repetições desnecessárias no cuidado ao paciente. Após 12 dias de tratamento com a 

implementação da SAE, criança apresenta-se, sem presença de hipertermia, náuseas e 

dor,abdômen flácido, órgãos normais sem alterações aos resultados de exames. 

Resultados de exames dentro dos parâmetros normais. Criança em condições favoráveis. 

Orientado a mãe para o autocuidado da criança e sobre medidas de prevenções. 

Considerações Finais:Conclui-se que a sistematização da assistência de enfermagem é 

necessária para avaliar e acompanhar o paciente e sua patologia.  

Palavras-chave: Criança, Enfermagem, Cuidado de enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
ANAIS DA II SEMANA SOBRALENSE DE ENFERMAGEM. ISBN: 978-85-5551-023-6 

EXAME FÍSICO GERAL DA CRIANÇA: UM ESTUDO DE REVISÃO 

Matheus Eduardo Passos Fontenele; Rosalice Araújo de Sousa; José Henrique Moreira 

Albuquerque; Kelly de Oliveira Lima; Raimundo Nonato Pinho Filho; Hártélio Arruda 

Caxias
 

 

Introdução: A identificação e a intervenção precoces são fundamentais para o 

prognóstico de danos e agravos à saúde, especialmente em crianças, cuja condição 

biológica necessita de mais atenção. Dito isso, o Exame Físico Geral da Criança 

(EFGC) se caracteriza como essencial aos profissionais da saúde encarregados dessa 

função. Este estudo visa fortificar a prática com um texto descritivo e exploratório, 

destacando as impressões subjetivas de sua aplicação. Objetivos: Revisar na literatura 

os princípios básicos sobre o exame físico da criança como forma de detecção de 

alterações clínicas de saúde, salientando-o como forma de prevenção, detecção e 

intervenção precoce. Metodologia: Um estudo de revisão bibliográfica, realizado 

majoritariamente por acessos à Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) e 

ScientificElectronic Library Online (Scielo), com os descritores: exame físico da 

criança, enfermagem, prevenção de agravos, e diagnósticos de enfermagem. Foram 

analisados sete artigos selecionados pelos critérios de: contemplar a temática, 

disponibilidade gratuita, área de atuação do enfermeiro e publicados entre 2010 a 2014. 

Resultados e Discussões: É evidente que a semiologia e clínica, neste caso a pediátrica, 

constituem a maior parte da identificação de sinais e sintomas. A técnica engloba 

aparatos manuais e instrumentais e segue embasamento científico. Deve-se ter cuidado 

extra na criança, já que más avaliações afastam a relação ainda iminente, dificultando o 

processo. Discorre-se que a prática realizada no colo das mães é mais bem aceita, assim 

como começar o exame por práticas não ameaçadoras. Preconiza-se a avaliação 

principalmente de estruturas indicadoras de distúrbios agudos, como Gânglios 

Linfáticos, e no caso de neonatos e infantes, as Fontanelas. No mais, estimula-se o 

seguimento das designações comuns, como ordem céfalo-caudal, realizar Palpação e 

Percussão delicadamente e adaptar o exame para cada etapa do desenvolvimento. 

Considerações Finais: O exame físico requer conhecimento técnico-científico, 

habilidade e prática para reconhecer sinais e sintomas que signifiquem anormalidades 

clínicas para a enfermagem e que expressem alterações do estado do paciente, 

constituindo um desafio para o enfermeiro, por envolver tantas variáveis relacionadas 

diretamente com o usuário. Enfatiza-se a realização do EFGC, já que tais achados 

subsidiam os cuidados e o direcionam, estabelecendo prioridades para o 

restabelecimento da saúde da criança. 

 

Palavras-chave: exame físico da criança; consulta de enfermagem; criança; infante 
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE 

COM SÍFILIS: ESTUDO DE CASO 

 

Francisca Sandra da Ponte; Antônio Francisco de Sousa; Lina Maria Ribeiro Carneiro; 

Amanda Maria Chaves Albuquerque; ThaynáBiatriz Farias Muniz; Sara Cordeiro Eloia 

 

Introdução:A sífilis consiste em uma infecção causada pela bactéria Treponema 

pallidum e se transmite pela via sexual e verticalmente durante a gestação. É 

considerada um problema de saúde pública, tendo impacto na morbimortalidade infantil. 

A doença pode acometer praticamente todos os órgãos e sistemas. Quando adquirida 

durante a gravidez, pode ocasionar aborto, morte fetal e neonatal, prematuridade e 

danos à saúde do recém-nascido, repercutindo, desta maneira, em alterações 

psicológicas e sociais.Objetivo: Realizar a assistência de enfermagem a gestante 

portadora de sífilis. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo do tipo estudo de caso 

com abordagem qualitativa, desenvolvido num Centro de Saúde da Família de Sobral- 

CE.Foi realizada a assistência de enfermagem a uma gestante portadora de sífilis. 

Seguiram-se as etapas do processo de enfermagem: histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, planejamento da assistência, implementação da assistência 

e avaliação. A paciente foi avaliada nas necessidades humanas básicasde Horta. A 

coleta de dados foi realizada a partir da história clínica, observação do participante e 

diário de campo. A análise dos dados foi feita com base na Classificação Internacional 

dos Diagnósticos de Enfermagem (NANDA), na Classificação das Intervenções de 

Enfermagem – NIC e na Classificação dos Resultados de Enfermagem – NOC. O 

estudo obedeceu aos princípios éticos definidos na resolução nº466/12. Resultados e 

Discussões: Gestante, 32 anos, casada, 20 semanas de gestação no momento do estudo, 

G3A0P2. No pré-natal foi diagnosticada a sífilis. Os diagnósticos de enfermagem 

foram: fadiga, medo e sedentarismo. Como intervenção, orientou-se a prática de 

exercícios físicos moderados, bem como momentos de repouso para aliviar as dores nas 

pernas, a procura por terapeuta ocupacional, evitar situações estressantes e aconselhou-

se para o tratamento da sífilis a fim de assegurar o nascimento saudável do bebê. 

Percebeu-se a adequação da gestante às orientações propostas. Considerações Finais: 

No presente estudo perceberam-se resultados os quais demonstram que a enfermagem 

tem um compromisso indiscutível na assistência às gestantes. É através desses 

profissionais e de um cuidado sistemático que se torna possível encontrar os problemas 

de saúde ou socioeconômico e elaborar um plano de cuidado. 

Palavras-chave: Sífilis; Gestante; Assistência de Enfermagem. 
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QUALIDADE DAASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO 

PARTOVAGINALHUMANIZADO NA PERSPECTIVA DE SUA EFICÁCIA – 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Cinthya Gameleira Silva; Francisco Meykel Amâncio Gomes; Matheus Eduardo Passos 

Fontenele; Joelma Amarante Sousa; Antônia Vilane de Sousa Moura; Francisca Rejane 

Martins de Souza 

 

Introdução: Historicamente a assistência ao parto era de responsabilidade 

exclusivamente feminina, visto que apenas as parteiras realizavam essa prática. Sabe-se 

que eram conhecidas na sociedade por suas experiências, embora não dominassem o 

conhecimento científico. Atualmente o modelo de assistência obstétrica no Brasil é 

caracterizado por excesso de intervenções no parto, o que tem contribuído para o 

aumento de taxas de cesáreas.Assimo parto passou a ser vivenciado como um momento 

de intenso sofrimento, o medo, a tensão e a dor das parturientes nesse modelo de 

assistência, que impedem o processo fisiológico do parto normal, o que pode culminar 

com práticas intervencionistas que, na maioria das vezes, poderiam ser 

evitadas.Objetivo: Analisar a assistência de enfermagem prestada no parto vaginal 

humanizado a partir de produções científicas. Metodologia: Estudo descritivo, do tipo 

revisão bibliográfico, realizado nas bases de dados LILACS e SCIELO que abrangeu as 

publicações de 2009 a 2012, sendo analisados 15 artigos que compuseram a amostra da 

pesquisa na qual se sobressaíram as seguintes temáticas: atuação do enfermeiro e 

cuidados de enfermagem na assistência humanizada e avaliação das práticas de 

humanização do parto. Resultados e Discussões: A equipe de enfermagem possui um 

papel fundamental na humanização do parto, pois no processo do nascimento é ela que 

esta mais próxima da mulher. No entanto, o enfermeiro deve conhecer a situação da 

parturiente, para poder interpretar e obter uma compreensão do seu estado.Portanto é 

importante a assistência de enfermagem para promover participação da mulher no parto 

vaginal, eliminando as sensações de medo, dor, angústia,pânico, por meio de uma 

comunicação efetiva, assim proporcionando-lhe uma experiência menos amedrontadora, 

gerando sentimento de confiança e segurança.Considerações Finais: Humanizar a 

assistência implica, primeiramente, em humanizar os profissionais de saúde e para isso 

cursos e palestras não adiantam, tem que ocorrer mudança na atitude, na filosofia de 

vida, na percepção de si e de seus semelhantes como seres humanos, em que a 

informação, a decisão e a responsabilidade deverão ser compartilhadas entre o cliente e 

o profissional de saúde. No entanto, a contribuição da enfermagem, enquanto uma 

profissão comprometida com o cuidado humano profissional é resgatar esse cuidado na 

sua forma humanizada, com vistas à revalorização da mulher e abrir espaços para a 

autonomia no processo de parturição. 

 

Palavras-chave: Parto Humanizado; Parto normal; Assistência de enfermagem; 
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ATENDIMENTO HUMANIZADO NA ENFERMAGEM 

 

Francisco Igor Vale do Nascimento; Amâncio Sousa Silveira; Beatriz Gomes de 

Alcântara; Rosalice Araújo de Sousa 

 

 

Introdução: Diversos sentidos podem ser atribuídos a "humanização", de um modo 

geral, ela surge como a imperativa redefinição das relações humanas na assistência e 

mesmo da captação da condição humana e dos direitos humanos, conforme a 

compreensão de que os utentes têm o direito de conhecer e resolver sobre os seus 

exames de saúde e tratamentos. A humanização na saúde pode ser compreendida como 

técnica, filosofia ou maneira de proporcionar amparo.Objetivo: Este estudo tem por 

objetivo propor uma reflexão sobre a humanização da saúde e enfermagem. 

Metodologia: O presente estudo caracteriza-se por do tipo bibliográfico.Realizou-se um 

levantamento bibliográfico na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, a partir dos 

descritores “humanização da saúde e enfermagem” selecionando-se para apreciação 

artigos que expunham foco na temática. Resultados e Discussões: Na área da saúde, 

mais precisamente na Enfermagem, humanização torna-se tema central, tendo em vista 

que a prática do cuidado em Enfermagem se estabelece entre seres humanos. A ideia de 

"humanização da saúde" demanda do profissional uma atenção ao aspecto relacional, 

sem prescindir da dimensão científica, técnica, social e econômica de seu trabalho estão 

correlacionadas.A enfermagem é uma profissão que evoluiu muito com o passar dos 

séculos, conservando uma estreita afinidade com a história da civilização da sociedade. 

Considerações Finais: A temática a propósito da humanização da saúde e enfermagem 

mostra-se relevante a sociedade, esta passa a existir como uma réplica à necessidade de 

uma máxima interação entre paciente/cliente. A Enfermagem precisa ir à busca de 

reconquistar a humanização, na dinâmica do auxílio e no fortalecimento das afinidades 

interpessoais, bem como no aperfeiçoamento dos sentimentos interiores, no qual 

humanizar não consisti em um evento célere, mágico, porém um ideal que necessita ser 

trabalhado e adolescido em pacto com os interesses de um indivíduo ou grupo.  

Palavras-Chaves: Enfermagem. Humanização. Saúde. 
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HUMANIZAÇÃO EM ENFERMAGEM NO AUXILIO AS MÃES COM 

RECÉM-NASCIDOS EM ADOECIMENTO 

 

Silvana Vasconcelos de Souza; Uilma Silva Sousa; Ana Cláudia Mesquita Andrade; 

Jayane Darla Moreira Pinto; Milena de Melo Abreu; Antônia Eliana de Araújo Aragão
 

 

Introdução: Receber a notícia que seu filho necessita de hospitalização logo após o 

parto, não é uma situação fácil, e principalmente quando há varias anseios a serem 

respondidos e não são correspondidos 
(¹)

. Vivenciar a hospitalização do filho envolve 

questões que vão além da própria recuperação do bebê. Não devemos considerar apenas 

a condição de saúde do recém-nascido (RN), mas toda a rede de relações que se forma 

entre as mães e os objetos que podem influenciar esse processo 
(2)

.Objetivo: Conhecer 

anseios enfrentados pelas mães dos (RNs) em adoecimento. Metodologia: Atividade 

desenvolvida à luz da pesquisa-ação no período de novembro de 2012 a janeiro de 2013, 

com encontros semanais. A coleta foi realizada com 16 puérperas hospedadas em uma 

casa de apoio de um Hospital de Ensino da Região Norte do Ceará, cujo seus filhos 

ficaram hospitalizados logo após o parto. Foi dividida em três momentos, 

primeiramente era captado dúvidas e anseios das mães, em seguida a realização das 

atividades que responderia algumas das indagações, logo mais era acompanhado as 

mães no momento da visita e fechava se o encontro com preenchimento dos 

questionários. Fora utilizado questionário semiestruturado que abrangia a percepção das 

mesmas, as maiores dificuldades no enfrentamento do processo de adoecimento do RN 

e o que as atividades desenvolvidas proporcionava as mesmas. Pesquisa aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de nº 164.036. Os resultados da pesquisa 

elucidaram que grande parte. Resultados e Discussões: Elucidaram que grande parte 

dos conflitos das mães eram solucionados e ou minimizados, a partir, do elo 

comunicativo estabelecido entre as mães e os profissionais de saúde e os acadêmicos de 

enfermagem, ali presentes durante a extensão universitária. Considerações Finais: 

Evidenciou - se que o cuidar em enfermagem reflete a comunicação como ponto forte, 

sendo esta a ferramenta capaz de reduzir e até evitar sentimentos angustiantes.  

 

Palavras-chaves: Cuidados de enfermagem; Comunicação; Hospitalização. 
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TERAPIA DO RISO EM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: 

HUMANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Franciana Gabaglia da Silva; Juliane Souza Almeida; Luisa Stephanie Albuquerque 

Araújo; Monalisa Maria do Nascimento Sousa; Railane David Alves; Andréa Carvalho 

Araújo Moreira   

 

Introdução: O envelhecimento, antes considerado um fenômeno, hoje, faz parte da 

realidade da maioria das sociedades.  Neste contexto, tem crescido o processo de 

institucionalização do idoso. O processo de institucionalização impõe a esse público 

uma série de mudanças, entre elas: a perda dos familiares, adaptação às regras da 

instituição, perda da identidade, baixa autoestima, diminuição de atividades físicas por 

problemas de saúde ou por falta de oportunidades, distanciamento do mundo externo, 

entre outros. Diante desta perspectiva, a terapia do riso ou risoterapia, configura-se 

como uma alternativa de humanização e cuidado aos idosos asilados, permitindo que 

através do riso seja promovida a saúde mental e autoestima dos mesmos, facilitando a 

sua adaptação no processo de institucionalização e melhorando sua qualidade de vida. 

Objetivos: Relatar a vivência de acadêmicos de Enfermagem da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú em uma instituição asilar. Metodologia: Estudo de natureza descritiva, 

abordagem grupal baseada na Terapia do Riso, e de delineamento relato de experiência. 

Realizado no Alojamento dos Idosos Pe. José Edmilson Eugênio Nascimento – Abrigo 

Sagrado Coração de Jesus, nos dias 14 a 17 de abril de 2015. Os participantes da 

vivência são 43 idosos institucionalizados. Durante a vivência foi traçado um plano de 

ações: acolhimento; intervenção junto aos idosos e encerramento das atividades. O 

acolhimento foi momento reservado para o conhecimento das instalações e os idosos. A 

intervenção foram momentos lúdicos de interação com os idosos com dinâmicas e 

descontração. O encerramento foi uma festa com a temática do Dia do Índio. O relato de 

experiência buscou respeitar os princípios bioéticos. Resultados e Discussões: A 

Promoção da Saúde para Lefevre é uma reação “positiva” (positiva de positividade e 

não de positivismo), que conduz para uma percepção ampliada, integrada, complexa, 

inter-setorial, relacionando saúde com ambiente, educação, pessoas, estilo e qualidade 

de vida, dentre outros. Neste sentido, o riso é um elemento que pode ser incorporado 

como ferramenta de promoção de saúde. Segundo Patch Adams, o riso promove saúde 

na direção da integridade humana, usando ferramentas como a gentileza, a brincadeira, 

o encontro, o diálogo, o riso rumo à alegria. Considerações Finais: A Terapia do Riso 

constitui uma ferramenta que potencialmente desenvolve uma integração mais 

humanizada e acolhedora entre os acadêmicos e idosos, evidenciando uma melhor 

qualidade na rotina proporcionando um aumento da autoestima. 

 

Palavras-chave: idosos; institucionalização; risoterapia.   
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A HUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO DO ACOLHIMENTO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Amanda Silva Carvalho; Ita Karly Araújo Soares Bezerra Filizola;
 
Maria Tamara 

Gomes Farias; Rosalice Araújo de Sousa
 

 

Introdução: A política nacional de Humanização propõe medidas que visam melhorar 

as relações entre profissionais e usuários. Dentro da Política Nacional de Humanização 

ressaltou-se a importância do acolhimento em proporcionar mudanças nas relações entre 

profissionais e usuário que chegam ao serviço. O acolhimento é um dispositivo de 

humanização que busca favorecer a construção de relações de confiança e de 

compromisso entre as equipes e os serviços (BRASIL, 2009). Objetivo: Averiguar a 

produção científica sobre a humanização no acolhimento aos usuários dos serviços de 

saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo revisão bibliográfica, realizada 

por meio do acesso na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e ScientificElectronic 

Library Online (Scielo) com os descritores: humanização, enfermagem, acolhimento. 

Foram analisados dez artigos, os critérios de inclusão foram: contemplar a temática, ano 

de publicação entre 2011 e 2014, disponibilidade gratuita e textos na íntegra em 

português. Resultados e Discussões: Foram identificadas duas categorias a primeira 

consiste no fortalecimento das relações entre profissionais e usuários, Guedes (2013) 

traz que a qualidade do cuidado baseia-se nas relações que são desenvolvidas e 

fortalecidas entre profissionais e usuários tornando-os verdadeiros parceiros na busca 

pela promoção da saúde. A segunda consiste na importância da comunicação e da escuta 

como forma de estabelecer vínculo favorecer o acolhimento, Lopes (2014) ressalta a 

importância da valorização dos sujeitos e do processo continuo de construção e 

fortalecimento de vínculos, a partir da escuta qualificada e interessada sobre as 

demandas apresentadas pelos usuários. Considerações Finais: O estudo nos permitiu 

refletir sobre a importância do fortalecimento da relação profissional com o usuário e a 

importância da comunicação desde o primeiro momento, pois muitas vezes o usuário 

adentra o serviço de saúde e não tem conhecimento prévio sobre o sistema de 

funcionamento, desta maneira promove-se a humanização.  

  

Palavras-Chave: Humanização; Acolhimento; Serviços de Saúde. 
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O CUIDADO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA DA HUMANIZAÇÃO 

HOSPITLAR EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

Francisco Pedro De Sousa Xavier; Antonia Eliana de Araújo Aragão; Rosalice Araújo 

de Sousa Albuquerque; Francisco Ariel Santos da Costa; Géssica Lima da Silva; 

Anderson Liniker Saraiva Barros  

 

 

Introdução: As instituições e os profissionais de saúde são responsáveis por assistir, 

cuidar e responder às necessidades do doente,considerando o homem em sua 

integralidade. Face à situação atual da saúde no Brasil se faz necessário intervir com 

novas metodologias,tecnologias e experiências,assim como,valorizar as relações no 

ambiente hospitalar, resgatar o respeito e a dignidade. Desse modo, atender aos usuários 

em todas as dimensões: psíquica, social, espiritual e biológica, a fim de contribuir para a 

qualidade de vida e da assistência humanizada e eficiente. Estas reflexões levaram ao 

curso do desejo de trabalhar com o corpo discente e docente da Instituição, por meio de 

um projeto focado na humanização, com vistas a conduzir os acadêmicos e os 

profissionais de saúde a refletir sobre tal corrente como meio apto ao atendimento 

humanizado, ético e holístico. Ademais, a equipe atende tanto os pacientes, como os 

seus familiares,respeitando-se as individualidades, as necessidades pessoais e da 

família, tendo como pressuposto que esta corrente se dá por meio da realização pessoal 

e profissional dos que a fazem através do processo humanizado da assistência.Objetivo: 

Relatar a experiência do cuidado em saúde na perspectiva da humanização hospitalar, 

voltada para a enfermagem. Metodologia: Relato de experiência de abordagem 

descritiva, realizado no Projeto de Pesquisa e Extensão de Humanização Hospitalar 

“Humanizar-se para humanizar” das Faculdades INTA, durante as vivências da 

extensão nos setores de um hospital de referência em atendimento da macrorregião 

norte do estado do Ceará, ocorridas nos dois semestres de 2014. Resultados e 

Discussões: Observou-se que o cuidado em saúde humanizado no acolhimento e na 

abordagem além do conforto e a atenção prestados, o próprio hospital, enquanto 

ferramenta de saúde, se beneficia no que diz respeito a credibilidade da comunidade 

atendida pelo fato da integralidade do ato do cuidar.Sendo assim o cuidado se mostra 

como um instrumento com impacto positivo na assistência ao paciente.Considerações 

finais:Ao concluir as atividades já descritas,é perceptível a responsabilidade de cada 

extensionista e o comprometimento dos mesmos em cada setor de atuação do projeto, 

bem como a humanização permanece no topo das prioridades na atualidade, nos meios 

acadêmicos e com mais intensidade nas áreas de humanas e da saúde. Contribui, 

portanto, para a melhoria e a integralidade na assistência à saúde no SUS. 

 

Palavras-chave: Humanização Hospitalar; Assistência; Enfermagem. 
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HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR: VIVÊNCIAS PRÁTICAS NO 

ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

Jamily Maria Policarpo Ribeiro; Camila Martins de Oliveira; Taciane Correia dos 

Santos; Milena de Melo Abreu; Antônia Rejânia Ávila 

 

Introdução: A Política Nacional de Humanização entende a humanização como a 

valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Nesta 

Política, o acolhimento é definido como uma ação tecno-assistencial que pressupõe a 

mudança da relação profissional/usuário e sua rede social através de parâmetros 

técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade. Nas unidades de urgência e 

emergência deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante 

treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos, onde visa organizar 

o fluxo, promover assistência individualizada, eficaz e ágil. O seguinte estudo tem como 

objeto o atendimento humanizado dentro do serviço de acolhimento em uma unidade 

hospitalar, partindo do pressuposto da importância do cuidado holístico e mais humano 

principalmente no serviço de urgência e emergência. Objetivo: Descrever as vivências 

de acadêmicas de enfermagem como bolsistas no atendimento humanizado do 

acolhimento com classificação de risco da emergência da Santa Casa de Misericórdia de 

Sobral (SCMS).Metodologia:Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de 

experiência. A vivência ocorreu no mês de abril de 2015 por acadêmicas de 

enfermagem inseridas como bolsistas do acolhimento com classificação de risco da 

emergência adulta da SCMS. Resultados e Discussões: Realizou-se o acolhimento aos 

usuários que procuraram o serviço de emergência, garantindo-lhes a escuta às suas 

necessidades e o atendimento resolutivo, incluindo-se as situações que exigem outros 

encaminhamentos. Priorizou-se o tratamento com dignidade e atenção condizente com a 

necessidade do usuário. Considerou-se além da demanda fisiológica, passando-se a 

levar em conta os sentimentos da pessoa e as necessidades que permeiam a sua vida e a 

sua saúde. Assumindo assim, uma postura ética e de responsabilidade com a 

resolutividade necessária para o atendimento inicial. Considerações Finais: Portanto, 

através do atendimento humanizado proporcionou-se ao usuário o acesso ao serviço de 

emergência por meio de uma abordagem integral e qualificada. Sendo também de 

relevância para nossa formação enquanto acadêmicas e futuras profissionais de 

enfermagem.  

 

 

Palavras–chave: Humanização da Assistência; Acolhimento; Enfermagem em 

Emergência 
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ATIVIDADE LÚDICA COMO FERRAMENTA PARA HUMANIZAÇAO NA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIENCIA. 
 

Silvana Vasconcelos Souza; Uilma Silva Sousa; Jarlan Ted do Nascimento Lima; 

Francisco Valdicélio Ferreira; Claúdia Valéria Colono Rodrigues; Antônia Eliana 

Aragão de Araújo
 

 

Introdução: Segundo Simões et al (2010) a hospitalização é considerada um fator 

estressante ao cliente e sua família, onde realização de atividades lúdicas em hospitais 

constitui uma forma de contribuir para a assistência pautada nos valores humanos, 

minimizando consequências negativas e os efeitos estressores da internação. Nessa 

perspectiva, promover uma assistência de enfermagem humanizada aos idosos constitui 

uma estratégia relevante, pois proporciona um cuidado diferenciado que melhora a o 

bem-estar dos clientes e a qualidade da assistência prestada, auxiliando na recuperação. 

Objetivo: Relatar a experiência da implementação de atividades lúdicas a idosos 

internados em uma clínica médica cirúrgica, cuja finalidade é de promover uma 

assistência humanizada. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma 

atividade correlacionada ao projeto de extensão Humanizando para Humanizar-se em 

comemoração ao dia da Enfermagem, realizada no dia 12 de maio de 2014 no serviço de 

clínica-médica cirúrgica de um Hospital de Referência da Zona Norte do Ceará, onde o 

público–alvo foram pessoas com 60 anos ou mais de idade e pessoas de diferentes 

faixas etárias interessadas nas atividades. Sendo realizadas brincadeiras, teatro, leituras 

bíblicas e cantado músicas. Para produção da metodologia, dispõe-se da 

problematização da vivência, assim como a criatividade diante dos contextos 

observados e as anotações em diários de campo. Resultados e Discussões: A utilização 

de atividades lúdicas à idosos em um serviço de clínica-médica cirúrgica proporciona 

um momento diferenciado de descontração e minimização do sofrimento da internação. 

Uma vez que se integram as atividades, podem experimentar diversos sentimentos e 

conseguem, mesmo que por pouco tempo, tirar o foco da enfermidade e dar risadas, 

brincar e cantar. Atrelado às atividades lúdicas, está o momento de escuta de nossa 

parte, onde permitimos que os idosos falem livremente, pois notamos que no decorrer 

da internação existe a carência de escuta por parte dos profissionais, sendo sua 

utilização de extrema importância para o aumento do vínculo profissional-usuário. 

Considerações: A inserção de atividades lúdicas aos idosos internados em âmbito 

hospitalar como uma estratégia de cuidado diferenciado proporciona a humanização da 

assistência de Enfermagem e do processo do cuidar. Nesse sentido, infere-se a 

necessidade de trabalhos de humanização nos hospitais para tentar amenizar a situação 

do idoso enfermo, afastando o pensamento negativo sobre o hospital, de forma que o 

período de hospitalização não seja tão estressante e traumatizante. Neste interim, 

enfatiza-se a importância da enfermagem como profissão humanizada de compromisso 

social, sensível aos problemas dos usuários do Sistema Único de Saúde, e como ciência 

que busca novas metodologias para proporcionar a melhoria da qualidade de vida e da 

assistência durante a intervenção. 

 

Palavras-chave: Humanização; cuidados de enfermagem; idoso. 
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ATIVIDADE DE RELAXAMENTO COM GESTANTES DE ALTO RISCO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Maria Danara Alves Otaviano; Anna Larissa Morais Mesquita; Ana Egliny Sabino 

Cavalcante; Tiara Bruna Teixeira Teodósio; Ana Claudia Mesquita de Andrade; Maria 

Adelane Monteiro Silva
 

 

Introdução: Segundo Backes (2007) as práticas do cuidado humanizado englobam uma 

assistência que vise além dos cuidados técnicos ao parto e nascimento, novos valores 

subjetivos do prazer e da afetividade, possibilitando a abertura para outras práticas de 

cuidado, como as massagens relaxantes, o uso de óleos aromáticos, musicoterapia. Estas 

técnicas promovem a manutenção de baixo nível de ansiedade por mais tempo na 

parturiente, reduzindo indiretamente a percepção dolorosa e o desconforto. Objetivos: 

Descrever atividades de relaxamento desenvolvidas com gestantes hospitalizadas em 

uma maternidade de referência da zona norte do Ceará.  Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência. O local foi um hospital escola no 

município de Sobral-CE, durante o período de Abril de 2015 nas enfermarias de alto 

risco, os métodos utilizados foram: dinâmica de apresentação e distribuição de três 

placas (rostos tristes, pensativos e felizes) para indicarem como estavam se sentindo, 

atividade de relaxamento com o uso de orientações verbais, música apropriada, 

massagens.  Por fim, foi solicitado que elas demonstrassem por meio das placas como 

estavam após a atividade. O momento foi conduzido por enfermeiras e acadêmicas de 

enfermagem que integram a Extensão em Saúde da Mulher. Resultados e Discussões: 

Durante o encontro, percebemos um nível de relaxamento expresso pelas participantes, 

inclusive, através de trocas de carícias com o feto. Esclarecemos, também, dúvidas 

quanto aos fatores de risco na gravidez e reforçamos o vínculo existente entre o binômio 

mãe-filho, enfatizando a transferência de sensações da mãe para o feto. Para finalizar, 

solicitamos que as gestantes avaliassem o momento em uma roda de conversa, 

utilizando as placas distribuídas. As mulheres consideraram a ação satisfatória e válida, 

sentindo-se confortadas e acolhidas no hospital, muitas vezes, um ambiente hostil. 

Considerações Finais: Evidenciamos a importância de atividades que possibilitem a 

humanização do cuidado como uma ferramenta potencializadora para assistência 

holística, tão necessária em uma gestação de risco.  

 

Palavras-chave: Gravidez de alto risco; Humanização da assistência; Cuidados de 

enfermagem. 
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA TERAPÊUTICA: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Maria Júlia Alexandrino Oliveira; Cryslany Portela de Aguiar; Talita Peres Reial; 

Francisco Plácido Nogueira Arcanjo
 

 

Introdução: A criança hospitalizada pode ficar bastante sensibilizada e fragilizada, pois 

esta se encontra em um ambiente estranho que lhe impõe restrições. A existência de 

atividades que procurem minimizar o sofrimento de crianças hospitalizadas é de 

extrema importância, pois o hospital muitas vezes é visto como um local assustador. O 

lúdico pode ser considerado uma boa alternativa para auxiliar no enfrentamento das 

dificuldades ocasionadas pela internação, pois permitirá que a criança vivencie uma 

experiência positiva durante esse processo, tornando sua passagem pelo hospital mais 

agradável. Objetivos: Relatar a vivência de acadêmica que usam o lúdico como terapia 

para crianças hospitalizadas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência. A 

vivência se deu na Santa casa de Misericórdia de Sobral - CE (SCMS), de Fevereiro a 

Dezembro de 2014, sendo a Pediatria Sinhá Barreto da SCMS o campo adotado. Os 

sujeitos foram crianças hospitalizadas portadoras de qualquer tipo de enfermidade, que 

estejam em tratamento. Dessa forma, as crianças recebem visitas de equipes de 

atividades lúdicas compostas por acadêmicos da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

e Universidade Federal do Ceará. São aplicadas atividades que proporcionaram prazer e 

diversão, como, atividades de pintar, ouvir historias, ler livros. Resultados: O espaço 

hospitalar é um ambiente que pode propiciar muitas mudanças na vida de pessoas, pois 

ao ingressar neste espaço, o sujeito necessita cessar a maioria das atividades que realiza 

rotineiramente. Após as atividades lúdicas, foi possível perceber algumas evidências no 

discurso da maioria das crianças e de seus respectivos responsáveis, que referiram 

melhora significativa dos mesmos, destacando que estes passaram a tratar melhor os 

profissionais de saúde, sem medo ou receio, demostraram estar mais felizes e 

participativos e tiveram uma melhor aceitação da dieta oferecida de acordo com seu 

tratamento e as medicações necessárias.  Assim, as atividades lúdicas no contexto 

hospitalar, puderam contribuir para uma recuperação mais rápida das crianças 

internadas. Considerações Finais: As atividades desenvolvidas mostraram que o 

brincar dentro de um hospital é um elemento de grande relevância no que diz respeito 

ao desenvolvimento, saúde e bem estar da criança hospitalizada e podem contribuir de 

forma bastante significativa, atuando como uma ferramenta facilitadora na evolução do 

tratamento da criança, além de englobar aspectos necessários da infância. 

 

Palavras-chave: Criança hospitalizada; Ludoterapia; Pediatria; Promoção da Saúde. 
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TÉCNICA TRADICIONAL VERSUS TÉCNICA JAPONESA – UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DAS TÉCNICAS DE BANHO NO NEONATO 

 

Marcus Brenno Ferreira da Silva; Laysla de Arruda Fontenele Bezerra; Maria Cleyde 

Brito Furtado; Rosalice Araújo de Sousa
 

 

Introdução: O Período Neonatalcaracteriza-se por apresentar-se altamente vulnerável 

para a vida doRecém-Nascido (RN)
1
, pois encontra-se em adaptação a um ambiente 

diferente ao que ele viveu.
2
 Dentre as manipulações realizadas, encontra-se o banho, 

que visa à limpeza, a proteção do revestimento externo do corpo, e a estimulação da 

circulação geral da pele.
1 

Objetivos: O objetivo desta revisão foi analisar as técnicas de 

banho, tradicional e humanizada japonesa, no recém-nascido. Metodologia: Este estudo 

constitui-se de uma revisão sistemática, realizada em abril de 2015, no qual realizou-se 

uma consulta por artigos científicos selecionados através de busca no banco de dados do 

Scielo, onde foram encontrados 14 artigos que versavam sobre os temas livres deste 

estudo, entre 2009 e 2014.Os critérios de inclusão para os estudos encontrados foi a 

abordagem dos benefícios oriundos das técnicas de banho utilizadas em RN. Foram 

excluídos os estudos que não relatavam as técnicas de banho em RN. Resultados e 

Discussões: Nesses estudos observou-se dois termos utilizados que diferenciam os tipos 

de banhos: o banho tradicional e o banho humanizado com técnica japonesa. Freitas et 

al. (2014) diz que no Brasil, o banho de imersão, assim também conhecido o banho 

tradicional, é a técnica de higienização mais comum adotada nas unidades neonatais.
3
 

Cunha (2013), diz que o momento de transição do meio intrauterino para o extrauterino 

é um período delicado e marcado por diversas mudanças para o neonato.
4
Para Medeiros 

e Mascarenhas (2010), a forma com que o neonato é manuseado durante os cuidados de 

rotina pode afetar sua estabilidade fisiológica e comportamental, resultando em 

episódios de estresse e choro.
1
Cunha (2013) em seu estudo cita o banho de Ofurô ou 

banho humanizado com técnica japonesa, que consiste na imersão do RN na posição 

vertical, objetivando proporcionar relaxamento, segurança e estímulos vivenciados no 

útero materno, além de um retorno ao ambiente intrauterino, onde ele se sentia seguro e 

protegido.
4
Hemkemeieret al. (2012) em seu estudo, ao comparar as duas técnicas de 

banhos, concluiu que a técnica japonesa torna o banho mais humanizado e afetivo
5
. 

Considerações Finais: Os estudos permitiram concluir que a técnica japonesa torna o 

banho mais humanizado, aliando a higienização com a preocupação em proporcionar 

um cuidado menos estressante diminuindo os episódios de choro, permitindo a 

aproximação do RN à realidade intrauterina. 

 

Palavras-chave: Recém-nascido; Banho; Humanização 
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ABORDAGEM GRUPAL SEGUNDO SOCIODRAMA DE MORENO 

 

 

Beatriz da Silva Sousa; Franciana Gabaglia da Silva; Monalisa Maria Sousa do 

Nascimento; Rebeca Sales Viana 

 

Introdução: Moreno criou o “Teatro Espontâneo”, gênero no qual os participantes 

amadores improvisavam acontecimentos do dia-a-dia. Criado a partir do Teatro 

Espontâneo, o Sociodrama trata das questões da relação em grupo, é uma terapia das 

relações nos grupos. A ação, no Sociodrama, centra-se no emergente do grupo, 

trabalhando-o com técnicas dramáticas, focalizando a atenção no aqui e agora, no outro 

e na ressonância que o outro provoca em cada elemento do grupo e o grupo em cada um 

dos seus elementos¹. No Onirodrama, a interpretação está no próprio sonho. Objetivos: 

Descobrir, aprimorar e utilizar os meios que facilitem a convivência grupal, no sentido 

moreniano, de maneira que à medida que as distorções diminuem e que a comunicação 

flui, criam-se condições para a recuperação da criatividade e da espontaneidade através 

do Onirodrama. Metodologia: Estudo de natureza exploratória, abordagem grupal 

baseada no Sociodrama de Moreno, e de delineamento relato de experiência. O estudo 

ocorreu no campus Centro de Ciências da Saúde, na sala cinco, sendo destinada aos 

alunos do quinto semestre do curso de Enfermagem. A abordagem se deu em três 

momentos: aquecimento do tipo inespecífico e em movimento; relaxamento e 

dramatização, utilizando-se a técnica do Onirodrama; e o compartilhar da vivência. O 

tempo previsto para a realização da atividade foi de 60 minutos. Resultados e 

Discussões: Na dinâmica de aquecimento houve bastante descontração e estavam bem 

participativos, atingindo assim, o objetivo desejado com a dinâmica. No momento de 

relaxamento foi solicitado que fechassem os olhos e pensassem em um sonho tendo a 

turma como o centro do sonho; depois partilharam o sonho e montaram uma história. As 

dramatizações envolveram vários cenários. No momento do compartilhar, os alunos 

expressaram o sentimento de diversão pela primeira dinâmica e o interessante tema 

abordado sobre sonhos. Considerações Finais: A metodologia moreniana tem sido 

muito útil para clarificar expectativas e anseios, mas ao mesmo tempo para promover a 

espontaneidade e a criatividade dos grupos. Com o Sociodrama, há aprendizado e 

crescimento no fazer, sorrir, movimentar e refletir, representando as múltiplas 

possibilidades criativas, mesmo envolvendo a consciência da dor, das discórdias, 

contradições, diferenças e oposições grupais, o processo de crescimento se torna mais 

leve e prazeroso. 

 

Palavras-chave: Sociodrama; Moreno; Grupo. 
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ASSISTÊNCIA HUMANIZADA: UMA PRÁTICA LÚDICA COM CRIANÇAS 

HOSPITALZADAS 

 

 

Ronys Gomes de Souza; Rosalice Araújo de Sousa; Danielle d‟Ávila Siqueira; Kariny 

Gomes Marques; Maria Jéssica Melo Marinho; Raimundo Nonato Gomes Filho
 

 

Introdução: Humanização é uma medida que visa, sobretudo, tornar efetiva a 

assistência ao indivíduo criticamente doente, considerando-o como um ser 

biopsicosssocioespiritual. Além de envolver o cuidado ao paciente, a humanização 

estende-se a todos aqueles que estão envolvidos no processo saúde-doença neste 

contexto, que são, além do paciente, a família, a equipe multiprossional e o ambiente 

(BRASIL, 2004). Trazendo essa perspectiva para as crianças hospitalizadas notamos 

que para a percepção da criança, o ambiente hospitalar, muitas vezes, traz experiências 

negativas que afetam seu desenvolvimento físico e psicológico, marcando-as por toda a 

vida. A imagem do hospital como um local de dor, juntamente com o medo natural que 

uma criança tem de ambientes estranhos, permanece arraigado na memória de muitos. A 

humanização tem forte impacto positivo, pois, busca amenizar o medo e propiciar um 

ambiente adequado para a criança. Objetivos: Descrever uma prática lúdica realizada 

com crianças hospitalizadas. Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo relato de 

experiência realizado no Hospital de Grande Porte de Sobral - CE, em prol do natal para 

as crianças, onde foi realizado entrega de presentes e feita atividades Lúdicas como 

contagem de histórias e pinturas de desenhos. Resultados e Discussões: Os acadêmicos 

de Enfermagem das Faculdades INTA do Projeto Saúde da Criança, adentraram no 

Hospital ao setor de Pediatria e UTI pediátrica, caracterizados de Papai Noel, onde 

entregamos brinquedos significativos e educativos, com faixa etária de idade 

correspondente à criança, realizamos atividades lúdicas como, montar quebra cabeça e 

contar historinhas. As crianças foram bem receptivas, interagiram e participaram da 

atividade, foi perceptível a mudança de humor das crianças, o sorriso em seus rostos 

representava o esquecimento da dor e da doença era um ambiente hospitalar feliz. Foi 

possível registrar o momento com o consentimento dos pais. Considerações Finais: 

Podemos perceber a importância de promover alegrias e brincadeiras, com crianças que 

estão hospitalizadas, pois ajuda a amenizar a dor o medo e a ansiedade. Os acadêmicos 

puderam corresponder às expectativas elaboradas para o natal das crianças através das 

intervenções do Projeto Saúde da Criança. 

Palavras-Chave: Enfermagem, Humanização, Crianças. 
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CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMAGEM EM PACIENTE COM 

CÂNCER DE LARINGE 

 

 

Liliana Vieira Martins Castro; Antônia Angélica Vital Fernandes; Paula Andréia Araújo 

Monteiro; Luiza Fernanda de Araújo Monteiro; Maria do Rosário da Silva Sousa; 

Danielle d‟Ávila Siqueira
 

 

Introdução: O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens e é um dos 

mais comuns entre os que atingem a região da cabeça e pescoço. Representa cerca de 

25% dos tumores malignos que acometem essa área e 2% de todas as doenças malignas. 

A ocorrência pode se dar em uma das três porções em que se divide o órgão: laringe 

supraglótica, glote e subglote. O tipo histológico mais prevalente, em mais de 90% dos 

pacientes, é o carcinoma epidermóide (BRASIL, 2015). Logo, a escolha desse tema se 

deu a uma necessidade de aprofundamento acerca dos cuidados de enfermagem em 

relação a um paciente com câncer de laringe que é acompanhado na ESF, pois essa 

temática necessita de atenção especial do Enfermeiro que, através do olhar diferenciado 

e holístico da enfermagem, procura a cada dia mais trabalhar a promoção da saúde na 

Atenção Básica, sem esquecer da reabilitação de casos. Objetivo: Descreveras ações de 

cuidado realizadas a uma paciente com diagnóstico de câncer de laringe. Metodologia: 

Trata-se de um estudo de caso de caráter descritivo com abordagem qualitativa. Foram 

realizadas quatrovisitas domiciliares a uma mulher atendida por um CSF do município 

de Sobral- Ceará, com diagnóstico de câncer de laringe, durante o mês de março e abril 

de 2015.Uma entrevista de perguntas abertas e fechadas subsidiaram as repostas ao 

padrão humano de cuidados que foram planejados.Foram respeitados os princípios 

éticos de acordo com a resolução 466/12, do conselho nacional de saúde. Resultados e 

Discussões: A enfermagem trabalha sempre no contexto da humanização e a pessoa que 

sofre com câncer tem sentimentos de impotência, desesperança e isolamento. Propõe-se 

então um cuidado de enfermagem humanizado, pois o cuidar vai além de executar 

técnicas: ele envolve presença, confiança, para identificar possíveis necessidades e 

proporcionar, melhor qualidade de vida. Deve ser orientado sobre possíveis tratamentos, 

auxiliar no enfrentamento e nas adaptações de possíveis agravos que a doença pode 

causar. Considerações Finais: O papel relevante do enfermeiro da atenção básica no 

tratamento e reabilitação dos seus clientes pautado numa assistência sistematizada 

revela que a atenção, o mostrar interesse, preocupação, desvelo, solicitude, diligência, o 

bom trato é indispensável a essas pessoas que muitas vezes necessitam apenas de uma 

conversa, de alguém que olhe para ela com “outros olhos” que não o de seus familiares.  

 

Palavras-chave: Enfermagem; Humanização; Câncer de Laringe.  
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A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE BUCAL A 

PARTIR DO ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA: A 

EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO 

DE SOBRAL – CEARÁ 

 

Ana Cristina Mesquita Peres; Jacques Antônio Cavalcante Maciel; Katiuscia Furtado de 

Vasconcelos Maia; Mariana Ramalho de Farias; Maristela Inês Osawa Vasconcelos
  

 

Introdução: O Centro de Saúde da Família do território CAIC/Sobral-CE apresentava 

como problema a forma de acesso do usuário ao serviço de Saúde Bucal, que ocorria 

com uma organização caracterizada pela marcação de consultas mensais e atendimento 

baseado pelo critério de ordem de chegada. Isto dificultava a organização da demanda, a 

prática da adscrição de clientela e, consequentemente, a sua resolubilidade. Objetivo:  

relatar a implementação de um processo de acolhimento a demanda espontânea ao 

atendimento das ESB do CSF do CAIC, no município de Sobral, Ceará, em fevereiro de 

2015. Metodologia: A partir da análise dessa realidade e buscando uma forma de 

melhorar o acolhimento dos usuários, foi estruturado um projeto de triagem semanal 

organizado através do fluxograma adequado à realidade deste serviço. Esse processo de 

trabalho foi definido baseado nos problemas identificados pela equipe, construído junto 

aos demais profissionais do CSF e aprovado na reunião de Roda semanal das equipes. 

Resultados e Discussões: A partir da implementação dessa proposta, observou-se 

melhoria na satisfação do usuário acolhido e diminuição das filas de espera e da 

demanda reprimida que havia na unidade. Com essa vivência, ressalta-se a importância 

de organização do processo de trabalho a partir das necessidades dos usuários, com 

vistas a atingir a equidade e a integralidade do serviço. Considerações finais: 

Constatou-se a importância do fluxograma analisador como estratégia útil para análise 

do processo de trabalho, devendo ser implementado no contexto de todas as unidades de 

saúde, uma vez que, a partir da constatação de ruídos no processo de trabalho, pode-se 

intervir com o intuito de sanar problemas expostos e melhorar os modos de produção do 

cuidado.    

 

Palavras-Chave: Processo de trabalho; Fluxograma; Saúde Bucal   
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ANÁLISE ESPACIAL DA HANSENÍASE EM MENORES DE 15 ANOS EM UM 

MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Mariane Menezes Melo; Marcos Aguiar Ribeiro; Alessandra Ponte de Queiroz Miranda; 

Liana Alcântara de Castro; Juliana Solon Furtado; Izabelle Mont‟Alverne Napoleão 

Albuquerque   

 

Introdução: A hanseníase em menores de 15 anos representa um dos indicadores mais 

sensível em relação à situação de controle da hanseníase, uma vez indica a precocidade 

da exposição e a persistência da transmissão da doença. Nessa perspectiva, a utilização 

de técnicas de análise espacial configura-se como uma ferramenta potente para 

vigilância, prevenção e controle da Hanseníase. Objetivo: Analisar a distribuição 

espacial dos casos de Hanseníase em menores de 15 anos em um município do interior 

do Estado do Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa do 

tipo epidemiológico ecológico-transversal de análise da distribuição dos casos de 

Hanseníase em menores de 15 anos em um município do interior do Estado do Ceará, 

no período de 2008 à 2013, utilizando técnicas de geoprocessamento. A coleta de dados 

se deu mediante a fontes documentais e foram sistematizadas através de tabulações no 

software EpiInfo® e mapeamento no software Mapinfo®. A pesquisa possui parecer 

favorável do Comitê de Ética em Pesquisas. Resultados e Discussões: No período de 

2008 a 2013, foram notificados 35 casos de hanseníase na faixa etária de 0 à 15 anos. 

Com relação aos aspectos demográficos, houve predominância do sexo Masculino (n-

20; 57,14%), com distribuição total dos casos nas seguintes faixas etárias: três (8,57%) 

estavam entre 4-6 anos; sete (20,00%) entre 7-9 anos e 25 (71,43%) tinham entre 10-14 

anos. Dessa forma, a média das idades foi de 10 anos. A partir da produção dos mapas 

pôde-se identificar um quantitativo maior de casos com classificação operacional 

Paucibacilar (n=26; 74,29%) se comparado aos casos de classificação Multibacilar 

(n=9; 25,71%). Observou-se também, aglomerados de casos nas regiões periféricas do 

município. Se comparados às distribuições dos Centros de Saúde da Família, verifica-se 

a que os territórios com aglomerados têm a maior incidência de casos e as piores 

condições ambientais e socioeconômicas, dado este que fortalece a importância dos 

determinantes sociais da saúde nos processos de saúde e doença. Considerações 

Finais: O geoprocessamento dos casos de hanseníase em menores de 15 anos possibilita 

o monitoramento, planejamento e a avaliação de ações de saúde pública a esta 

patologia, de forma a reconhecer os determinantes sociais de saúde associados e 

permitir intervenções coerentes a partir do estudo e da análise dos mapas.   

 

Palavras-chave: Hanseníase; Vigilância Epidemiológica; Análise Espacial. 
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O PROCESSO DA TERRITORIALIZAÇÃO NO DIAGNÓSTICO LOCAL DE 

SAÚDE: O CASO DE SOBRAL, CEARÁ – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Ana Cristina Mesquita Peres; Jacques Antônio Cavalcante Maciel; Danielle Maria 

Sousa Melo; Érika Naiara Sales; Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

 

Introdução: O processo de territorialização caracteriza a área adscrita pela Estratégia 

Saúde da Família (ESF) e permite o diagnóstico e o planejamento das ações de saúde. 

Possibilita também a identificação de problemas e necessidades a serem enfrentadas, 

além de revelar as potencialidades locais, pois permite conhecer as características 

geográficas e sociais da área. Objetivos: Apresentar o processo de territorialização e 

diagnóstico local em saúde a partir da experiência das Equipes de Saúde da Família 

(ESF) de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade de Sobral, Ceará. 

Metodologia: Foi utilizado o roteiro de territorialização proposto pelo Sistema de 

Saúde de Sobral e realizado no Centro de Saúde da Família do território do CAIC nos 

meses de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. O processo contou com a participação 

dos profissionais das equipes da ESF e os resultados foram apresentados para a equipe e 

para a gestão. Resultados: Seguindo o roteiro proposto, o processo de diagnóstico foi 

feito com base em um levantamento inicial do histórico do território com 

informanteschave. A partir das informações pesquisadas, foram realizados o 

mapeamento geográfico e social da área, histórico do território, informações de 

indicadores de saúde, informações socioeconômicas e culturais; diário de campo com as 

impressões subjetivas da equipe; material fotográfico e organização do processo de 

trabalho da UBS. Considerações Finais: O instrumento utilizado mostrou-se efetivo na 

elaboração do diagnóstico em saúde do território proposto. A territorialização 

apresentou-se como parâmetro formador de diagnóstico através da visualização crítica 

da área através da construção do mapa geográfico, social e de saúde. Essa ferramenta 

forneceu uma importante quantidade de informações pertinentes à comunidade para 

atuação da ESF.    

 

Palavras-Chave: Territorialização; Diagnóstico; Saúde da Família    
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DESAFIOS DO ENFERMEIRO FRENTE A GERENCIA DOS CENTROS DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Maria Andreia Ximenes Matos; Maria Domitila Sousa Lira; Francisca Ariane Fernandes 

Pereira  

   

Introdução: A Unidade Básica de Saúde (UBS) trabalha dentro de uma nova lógica, com 

maior capacidade de ação para atender às necessidades de saúde da população de sua área de 

abrangência. A função da UBS é prestar assistência contínua à comunidade, acompanhando 

integralmente a saúde da criança, do adulto, da mulher, enfim, de todas as pessoas que 

vivem no território sob sua responsabilidade  (BRASIL, 2011) . Objetivo: Identificar os 

afazeres do enfermeiro gestor  na Unidade Básica de Saúde. Metodologia: O estudo foi 

realizado através de uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos, livros, periódicos, 

internet. O levantamento das fontes de publicações foi realizado através de pesquisa em 

bases de dados de acesso via internet tais como as bibliotecas: SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online) e LILACS (literatura científica e técnica da América Latina e 

Caribe), utilizando os escritores: Saúde Pública foi elaborado um formulário como 

instrumento de coleta de dados com perguntas norteadoras contendo os itens: autores, 

ano, título, tipo de estudo e estado de publicação dos periódicos. Resultados e 

Discussões: Durante a pesquisa foram identificados diferentes olhares acerca do tema 

sob ótica de diferentes abordagens dos autores sobre o tema. Segundo Magalhães (2010) 

o enfermeiro possui diversas atribuições na equipe saúde da família e torna-se de 

extrema importância que o profissional tenha conhecimento correto dessas atribuições. 

Deste modo, o enfermeiro gerencia o processo de trabalho de forma efetiva e promove 

assistência com maior qualidade. Diante dessa perspectiva provocada pela mudança na 

prática assistencial, o enfermeiro surge como um ator social de extrema importância 

para implantar ações de forma resolutiva e com qualidade. Esse profissional inserido na 

Estratégia Saúde da Família torna-se responsável por inúmeras atribuições e é o 

profissional responsável pelo processo de organização no trabalho na Atenção Primária 

e sua prática na saúde pública. Considerações Finais: Para alguns gerentes o que 

percebemos como dificuldade não foi somente a sobrecarga de trabalho, mas o não 

espírito coletivo em participar da gerência da UBS junto ao gerente por outros 

integrantes da equipe de trabalho local. A centralização das ações no gerente e o 

descompromisso e desmotivação de alguns profissionais; a ausência de capacitação dos 

profissionais de nível médio e principalmente do auxiliar de enfermagem, bem como 

falta de apoio advindo da preceptoria causa estresse no gerente. Gerenciar uma Unidade 

Básica de Saúde é um grande desafio. Uma luta diária, difícil em que o enfermeiro 

encara de uma forma corajosa que se faz necessária a fim de que ele sobreviva ao 

mercado de trabalho. 

 

Palavra chave: Gestão, Enfermeiro, Atenção Primária. 
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CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

SERVIÇO DE ENFERMAGEM 

 

Vitória Ferreira do Amaral; Hionara Maria Vasconcelos; Maria Natália Vasconcelos; 

Lilian Gomes Pereira da Cunha; Rithianne Frota Carneiro
 

 

Introdução: Infecção hospitalar (IH) é qualquer infecção adquirida dentro do âmbito 

hospitalar que gera danos a saúde de terceiros, é um grave problema de saúde pública 

que vem tomando espaço nas rodas de discursões, pois de acordo com art. 87, inciso II 

da Constituição, as infecções hospitalares constituem risco significativo à saúde dos 

usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da 

assistência hospitalar, de vigilância sanitária e outras, tomadas no âmbito do Estado, do 

Município e de cada hospital, atinentes ao seu funcionamento. Objetivos: Analisar as 

contribuições do serviço de controle de infecção hospitalar para a assistência de 

enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que 

abrangeu 15 estudos em bases de dados, LILACS, SCIELO e BDENF, tendo como 

critérios de inclusão os artigos publicados em língua portuguesa, disponibilidade de 

texto completo, e, como descritores, infecção hospitalar, enfermagem e segurança do 

paciente, no período de 2008 a 2014. Resultados e Discussões: Durante a analise dos 

artigos percebeu-se que o foco mais específico para o processo de infecção bacteriana 

teve como vetores as mãos, por isso a grande ênfase na higienização das mãos para o 

controle de infecções hospitalares, o grande desafio é a adesão dos profissionais a essa 

prática. Considerações Finais: Deste modo pode se concluir que existe a necessidade 

de se intensifica as práticas educativas com os profissionais de enfermagem e adoção de 

práticas diárias do processo de higienização das mãos, portanto os programas de 

educação permanente deve ser um aliado fiel para a adesão dos profissionais no 

processo de higienização, contribuindo assim para a qualidade da prestação dos serviços 

desenvolvidos pela a equipe de enfermagem na promoção da saúde. 

Palavras-chave: Enfermagem;Infecção Hospitalar; Controle de Infecção Hospitalar.  
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS: INTERVENÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE 

 

Suzana Mara Cordeiro Eloia; Rafaella Marques Vieira; Sara Cordeiro Eloia; Maristela 

Inês Osawa Vasconcelos 

 

Introdução:O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho em saúde é 

fundamental para estabelecer vínculos saudáveis que gerem sentimentos positivos, 

facilitando a harmonia entre as pessoas, a produtividade e a eficácia do trabalho 

realizado. Quando as relações interpessoais não estão bem estabelecidas, ocasionam 

diversas ações e reações entre as pessoas, no que diz respeito ao ato de comunicar-se, 

simpatizar-se ou antipatizar-se, aproximar-se, afastar-se, entrar em conflito, competir, 

colaborar ou desenvolver afeto. Acredita-se que, a partir do desenvolvimento dessa 

temática, muito se tem a contribuir para a melhoria do trabalho em saúde. Objetivo: 

Desenvolver oficinas educativas com profissionais da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) acerca das relações interpessoais em seu ambiente de trabalho. 

Metodologia:Trata-se de uma pesquisa-intervenção realizada durante os meses de 

setembro de 2014 a janeiro de 2015, com trinta e cinco profissionais de um Centro de 

Saúde da Família de Sobral, Ceará. Os instrumentos e procedimentos utilizados foram a 

observação participante, o diário de campo e duas oficinas educativas fundamentados no 

método de Paulo Freire. Resultados e Discussões: Foram identificadas três temáticas 

geradoras: o papel do autoconhecimento nas relações interpessoais; a importância do 

trabalho em equipe; e mudanças no relacionamento interpessoal. Ao trabalhar o 

autoconhecimento, os profissionais ressaltaram a dificuldade de saber ouvir e perceber o 

outro. Na oficina, os participantes afirmaram que esta abordagem possibilitou conhecer 

e refletir sobre a personalidade própria de cada um, além de descobrir novas maneiras 

de lidar com as emoções no contexto do trabalho coletivo. Outras características foram 

reconhecidas pelos participantes como favoráveis para o desenvolvimento do trabalho 

em equipe, tais como a ajuda mútua, o companheirismo, o bom humor, a comunicação 

efetiva e o reconhecimento das limitações e das habilidades dos colegas de trabalho. Ao 

final, os profissionais reconheceram a necessidade de utilizar metodologias ativas e 

inovadoras em seus momentos de roda, a fim de resgatar as relações interpessoais. 

Considerações Finais: O estudo auxiliou na compreensão sobre as relações 

interpessoais no ambiente de trabalho da ESF, assim como considerar a comunicação e 

a troca de saberes entre os profissionais uma importante ferramenta para a construção de 

relações harmoniosas e satisfação mútua no âmbito profissional. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Relações interpessoais; Comunicação; 

Ambiente de trabalho. 
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CICLOS FORMATIVOS TEÓRICOS SOBRE TERRITORIALIZAÇÃO : 

SABERES EXPERIENCIAIS  A PARTIR DE UMA LIGA DE ENFERMAGEM 

 

Elainy Cristiny Silva Ponte; Jéssica Maria Custódio de Oliveira Sousa; Darliane Kelly 

Barroso de Sousa; Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Roberlândia Evangelista 

Lopes; Maria da Conceição Coelho Brito 

 

Introdução: A territorialização é um método utilizado para o conhecimento do estilo de 

vida de uma população, afim de se obter informações e realizar ações vinculadas a 

comunidade. Para que esse conhecimento torne-se mais significativo, fazem-se 

necessárias discussões teóricas que possuam a finalidade de promover a prática mais 

eficiente da territorialização.  Objetivo: Apresentar a experiência sobre o conhecimento 

obtido a partir dos ciclos formativos teóricos da Liga de Enfermagem em Saúde da 

Família- LESF sobre a territorialização. Metodologia: Este estudo consiste em um 

relato de experiência dos ligantes pertencentes à LESF da Universidade Estadual Vale 

do Acaráu em Sobral-CE, no período de janeiro a março de 2015. Participaram das 

abordagens formativas: um mestre em saúde da família, um residente em saúde da 

família, duas Enfermeiras da Atenção Primária a Saúde e 23 Ligantes da Liga de 

Enfermagem de Saúde da Família, pertencentes ao curso de graduação em enfermagem 

da UEVA. As abordagens metodológicas foram divididas em duas vertentes: o 

aprendizado sobre o enfoque temático da territorialização, onde foram utilizados 

suportes multimídias, montagem de painéis sobre as diversas fases do procedimento e 

aula expositiva. Na segunda vertente foi realizada uma roda de conversa para a 

discussão das experiências vivenciadas durante a territorialização por profissionais da 

Estratégia saúde da Família. Resultados e Discussões: A partir das discussões teóricas 

realizadas nos ciclos formativos sobre territorialização, obtivemos um maior 

conhecimento e conseqüentemente um melhor desempenho nas atividades voltadas para 

territorialização, assim como uma melhor inserção nos territórios, enriquecendo com 

isso nossa formação acadêmica. Considerações Finais: Os ciclos em questão, além de 

contribuírem para troca de conhecimentos entre profissionais e estudantes, se mostraram 

bastantes eficazes no processo de aprendizagem sobre territorialização, contribuindo 

para uma melhor inserção dos estudantes no território e influenciando de forma positiva 

na formação acadêmica dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Aprendizagem; Território. 
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 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO CONTROLE 

E NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE EM SOBRAL- CE 

 

Carla Kaiane Aguiar Silva; Izabelle Mont‟ Alverne Napoleão Albuquerque; Vanessa 

Mesquita Ramos; Raiara Aguiar Silva; Ilana Marques Rodrigues;                                                                                                                                  

Marcos Aguiar Ribeiro
 

 

Introdução: O Ceará ocupa a terceira posição em maior incidência deste tipo de câncer. 

A incidência do câncer do colo uterino manifesta-se a partir da faixa etária de 20 a 29 

anos, aumentando seu risco a partirda faixa etária de 50 e 60 anos. A Atenção Primária 

desempenha importante papel, pois atua na prevenção e no controle do câncer de colo 

uterino. Parada et al (2008) destacam a permanente necessidade de qualificação tanto 

dos serviços quanto dos profissionais para que se possa garantir a reflexão sobre as 

práticas e a identificação de falhas e limites a serem corrigidos no processo. Objetivo: 

Analisar a falta de capacitação dos profissionais de enfermagem no controle e na 

prevenção do câncer do colo uterino na atenção primária à saúde em Sobral-CE. 

Metodologia: O estudo é do tipo avaliativo sob o enfoque de Donabedian (1992).Esta 

pesquisa foi realizada em 15 unidades básicas compostas por 33 equipes de saúde. Os 

dados foram coletados nos meses de junho a agosto de 2013. A participação na pesquisa 

se deu pela a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A 

capacitação profissional foi analisada a partir dos discursos de 12 enfermeiros, através 

da realização de entrevistas.Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) tendo sido aprovado. Resultados e 

Discussões: A maioria dos 12 enfermeiros afirmou a não participação em nenhuma 

capacitação que tenha refletido em sua atuação na prevenção e controle do câncer do 

colo uterino. Os processos de educação permanente impõem aos serviços e setores de 

treinamento/capacitação e de educação permanente das instituições de serviço de saúde 

a adoção de concepção pedagógica problematizada, com o propósito de estimular a 

reflexão da prática e a construção do conhecimento (RICALDONI; SENA, 2006).Os 

momentos de educação permanente são considerados importantes instrumentos para 

melhoria da qualidade da assistência e devem fazer parte do cotidiano de trabalho dos 

profissionais da atenção primária(BRASIL, 2009). Considerações Finais: Com isso, 

destacamos que capacitar é uma estratégia para enfrentar os problemas de 

desenvolvimento dos serviços de saúde com o intuito de alcançar a aprendizagem com 

ações intencionais e planejadas que têm como missão fortalecer conhecimentos, 

habilidades, atitudes e práticas (BRASIL, 2009), vem incrementar as possibilidades de 

melhoria na qualidade da assistência tornando os profissionais preparados. 

 

Palavras-chave: Câncer de Colo Uterino; Atenção Primária à saúde; Capacitação 

Profissional; Educação Permanente. 
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PROJETO DE EXTENSÃO SAÚDE DA MULHER: CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO COM FOCO NA ATENÇÃO À SAÚDE DO 

ADOLESCENTE  

 

Camila Martins de Oliveira; Renata Soares Moraes; Emanuella Macêdo Silva; Deline 

Lopes Morais; Maria Adelane Monteiro da Silva 

 

Introdução:A extensão universitária possui características que contribuem para uma 

mudança no processo de ensinar e aprender: possui arsenal metodológico diferenciado; 

é feita de encontros entre alunos, professores e comunidades; tem a possibilidade de 

incorporar outros saberes, de criar um novo senso comum e de ampliar a capacidade de 

reflexão sobre as práticas. O Projeto de Extensão Saúde da Mulher da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú teve início desde o ano de 2013. Tem como uma de suas linhas 

de atuação a saúde do adolescente, tendo em vista que a adolescência corresponde ao 

período da vida entre os 10 e 19 anos, no qual ocorrem profundas mudanças, 

caracterizadas principalmente por crescimento rápido, surgimento das características 

sexuais secundárias, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade, 

adaptação ambiental e integração social. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por 

acadêmicas de enfermagem a cerca da temática saúde do adolescente durante os 

encontros do Projeto de Extensão Saúde da Mulher. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado no mês de abril do ano de 

2015. Deu-se durante os encontros quinzenais de alinhamento teórico-conceitual do 

Projeto de Extensão Saúde da Mulher do curso de Enfermagem da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú – UVA. Resultados e Discussões: A vivência ocorreu em dois 

encontros nos quais foram discutidos: as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à 

Saúde de Adolescentes e Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde e os 

dispositivos de atenção á saúde do adolescente do município de Sobral. Ao início de 

cada encontro fez-se um momento de acolhimento com técnicas de dinâmicas quebra 

gelo, seguidos da discussão das temáticas supracitadas como estratégia de promoção de 

reflexão e troca de ideias. Proporcionou-se uma ressignificação a cerca de como pode 

ser feita a articulação e encaminhamentos dos adolescentes dentro da rede. 

Considerações Finais:Esta vivência possibilitou uma discussão problematizadora 

capaz de despertar a postura crítica dos integrantes do projeto a cerca da importância do 

conhecimento das diretrizes de saúde e dispositivos para propor ações voltadas ao 

cuidado a saúde do adolescente. 

 

Palavras–chave: Saúde do Adolescente; Atenção à Saúde; Assistência Integral à Saúde 
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A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM 

 

Ana Suelen Pedroza Cavalcante; Marcos Aguiar Ribeiro; Izabelle Napoleão 

Albuquerque Mont‟Alverne; Maristela Inês Osawa Vasconcelos 

 

 

Introdução: A formação em enfermagem, mediada pela extensão universitária, mostra-

se como ferramenta fundamental para permitir experiências ampliadas de atuação em 

cenários do trabalho em saúde ainda na graduação. Desse modo, insere-se a relevância 

de se discutir sobre as práticas extensionistas com estudantes. Objetivos: Conhecer as 

percepções de estudantes de enfermagem sobre a extensão universitária.  Metodologia: 

Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, desenvolvido com 11 discentes 

participantes de projetos de extensão do curso de Enfermagem de uma universidade 

pública do interior do Ceará, no período de agosto à dezembro de 2013. Para a coleta de 

informações utilizou-se a técnica do grupo focal, sendo estas informações 

posteriormente categorizadas. Respeitaram-se os princípios éticos da Resolução 466/12. 

Resultados e Discussões: A partir da coleta de informações verificou-se que os 

estudantes possuíam uma forte referência da Extensão Universitária como prática de 

democratização do conhecimento, onde se pode aliar a teoria à prática e se inserir 

antecipadamente no campo profissional. Entretanto, identificaram-se pontos negativos, 

como pontualidade das ações desenvolvidas e forte vertente assistencialista. A extensão 

precisa romper com esse mero assistencialismo identificado em muitos projetos de 

extensão para que se possa almejar a superação dessa dimensão e assim seja ampliada a 

perspectiva para uma relação mais dialógica entre universidade e sociedade. Além 

disso, enfatizaram a falta de recursos financeiros para o desenvolvimento das ações. 

Nesta perspectiva, reafirma-se a necessidade da valorização da extensão e de sua 

indissociabilidade ao ensino e a pesquisa, como forma de garantir uma formação 

integral que contemple o tripé da Universidade. Considerações Finais: A partir do 

exposto, mostra-se a relevância da promoção de discussões sobre extensão universitária 

no próprio âmbito da academia para que se possa potencializar os participantes 

envolvidos nesse tripé da universidade de modo que os mesmos se tornem agentes 

multiplicadores do fazer extensão pautada na troca de conhecimento com a comunidade. 

 

Palavras-chave: Relações Comunidade-Instituição; Universidades; Enfermagem. 
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QUEBRANDO PARADIGMAS: A EXPERIÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

À SAÚDE EM LIGA ACADÊMICA 

Izabel Cristina Loiola Oliveira
; 
Francisco Elionardo de Melo Nascimento

; 
Kelly de 

OliveiraLima;Tairine Araújo Moura;Jander Magalhães Torres;
 

 

Introdução: A Atenção Primária à Saúde é o primeiro nível de contato dos indivíduos, 

da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde, levando a atenção à 

saúde o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, 

constituindo o primeiro elemento de um processo de atenção continuada à saúde (OMS, 

1978). Liga Acadêmica é uma entidade criada e organizada por acadêmicos e 

professores, que apresentam interesses em comum, sem fins lucrativos e que visa 

complementar a formação acadêmica através dos princípios do tripé universitário de 

ensino, pesquisa e extensão. Nas Faculdades INTA, no início do ano de 2014, surge a 

Liga de Atenção Primária à Saúde Professor Rosemiro Guimarães Ximenes Neto 

(LAPROS) idealizada pelos acadêmicos José Flason e Jomar Costa, do Curso de 

Enfermagem das Faculdades INTA. Atualmente é composta por 24 membros dos cursos 

de Enfermagem e Serviço Social. Num espaço predominantemente ocupado por temas 

do campo biomédico, a LAPROS se constitui na primeira Liga Acadêmica 

multiprofissional voltada para APS. O presente estudo busca evidenciar como se deu 

esse processo e que novos cenários foram criados.Objetivo:Conhecer a experiência de 

formação e atuação da primeira Liga Acadêmica da região norte voltada para 

APS.Metodologia:A pesquisa trata-se de um estudo de revisão, de caráter documental a 

partir do material produzido e elaborado pela primeira Diretoria da LAPROS/INTA. 

Foram consultadas atas, registros fotográficos, relatórios, publicações digitais e relatos 

de participantes da primeira gestão da Liga. Resultados e Discussões: A LAPROS 

colabora com eventos tais como: I Simpósio de Saúde Mental das Faculdades INTA, VI 

Jornada de Enfermagem das Faculdades INTA, IV Fórum de Extensão e 

Responsabilidade Social entre outros. Também trabalha na produção de um grande 

projeto de pesquisa de grande porte, na promoção de cursos e atividades de extensão 

como no projeto já iniciado com a Secretaria da Saúde de Sobral, além de uma vasta 

programação para o ano de 2015.Considerações finais:Essas ações contribuíram de 

maneira direta aos acadêmicos que participam da Liga no que diz respeito à integração 

de toda equipe para a concretização desses eventos e criando oportunidades para 

desenvolvimento de trabalhos científicos contribuindo para o desenvolvimento 

científico e aprimoramento da área da saúde, proporcionando vivências ímpares aos 

seus ligantes e beneficiando a população de forma voluntária. 

 

Palavras-chave: Liga Acadêmica; Atenção Primária à Saúde; SUS; Estudantes de 

Enfermagem. 
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A CONTRIBUIÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA PARA FORMAÇÃO NA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Carlos Romualdo de Carvalho Araújo; Suênia Evelyn Simplicio Teixeira; Conceição 

Adryadnner Farias Moura; Roberlandia Evangelista Lopes; Maria da Conceição Coelho 

Brito 

 

Introdução: Compreendidas no rol de possibilidades de extensão universitária ou de 

currículo paralelo, de modo generalizado, as Ligas têm se configurado parte do 

cotidiano dos estudantes, pois em diversas universidades brasileiras e estrangeiras, as 

Ligas têm se mostrado um instrumento útil por meio de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. Objetivo: Refletir sobre a contribuição de uma liga acadêmica para a 

formação do estudante de enfermagem. Metodologia: estudo teórico, do tipo 

bibliográfico, embasado nas concepções Filho (2011), Gonçalves et al (2009), Silva 

(2009) e Ramalho (2012) no período de Dezembro de 2014 a Março de 2015. Valemo-

nos da técnica do fichamento, intentando identificar nas leituras realizadas sobre a 

temática, respostas que sanassem o objetivo desse estudo. A partir da leitura, utilizamos 

um roteiro que direcionou a criação das categorias descritas a seguir. Resultados e 

discussões: a) contribuição no processo ensino-aprendizagem: os teóricos base para 

esse estudo concordam na contribuição de uma Liga para o processo ensino 

aprendizagem, Ramalho (2012) desenvolveu um estudo pela Liga de Anestesiologia, 

Dor e Terapia Intensiva (LADTI), da Faculdade de Medicina de São Paulo, e avaliou 20 

alunos que faziam parte da LADTI, constatou evolução no aprendizado e melhora no 

desempenho cognitivo dos alunos que participavam ativamente das atividades 

propostas, em contra partida os alunos que a participação foi menor, os testes apontaram 

deficiência no desempenho pessoal; b) fortalecimento ensino-pesquisa-extensão: Filho 

(2011) relata que as atividades extensionistas, conceitual e prática inseridas nesse 

contexto, interferem expressivamente no „pensar‟ e no „fazer‟ no interior da 

universidade. Contudo, GONÇALVES et al (2009) complementa que a formação de 

universitários propicia a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades 

de ensino; c) metodologias extracurriculares adotadas pelas Ligas: destacando a fala de 

Silva (2009), as atividades extracurriculares são desenvolvidas em geral como aulas, 

cursos, oficinas, rodas de conversa, pesquisa e assistência em diferentes cenários da 

prática. Considerações Finais: Com base nas informações extraídas nas obras dos 

autores, ora referidas, inferimos que as Ligas permitem o desenvolvimento crítico 

reflexivo e atuante do estudante, garantindo a autonomia e discernimento, para 

assegurar a integralidade da atenção à saúde com qualidade, eficiência e resolutividade. 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Desenvolvimento Pessoal; Aprendizagem Baseada em 

Problemas. 
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LIGA ACADÊMICA COMO TENSIONADORA DO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE – UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: A liga acadêmica desempenha um papel de destaque no aprofundamento e 

desenvolvimento do aluno frente às múltiplas abordagens teóricas, metodológicas e 

práticas dos profissionais em formação. Sendo formada por alunos de graduação, em 

sua maioria, em um caráter multiprofissional, sua supervisão fica a cargo de professores 

colaboradores vinculados à Instituição de Ensino Superior, unidades de saúde ou 

Hospitais de Ensino. Deste modo, a liga acadêmica tem um caráter compensatório do 

tripé universitário: Ensino, pesquisa e extensão. Nesta perspectiva, a liga é facilitadora 

no acesso dos profissionais em formação aos serviços de saúde, já que o olhar crítico da 

formação em saúde decorre do conhecimento da realidade empírica nas etapas do 

cuidado em saúde. Objetivo: Relatar as ações desenvolvidas na Liga Acadêmica de 

Atenção Primária Professor Rosemiro Guimarães Ximenes Neto (LAPROS) e sua 

importância no processo ensino-aprendizagem da formação profissional em saúde. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, utiliza-

se da descrição das atividades executadas pela primeira liga acadêmica das Faculdades 

INTA. As atividades da LAPROS foram vivenciadas no decorrer do ano letivo de 2014 

por 42 acadêmicos de diversos cursos da área da saúde, dentre eles: Farmácia, Serviço 

Social, Nutrição, Fisioterapia e Enfermagem. As reuniões ocorreram quinzenalmente 

com os membros da liga, e as principais atividades desenvolvidas foram: minicurso 

sobre Plataforma Brasil, oficina sobre o preenchimento da plataforma Lattes, realização 

do IEncontro Norte Cearense de Ligas Acadêmicas da saúde (ENCLAS) e participação 

com tenda na Feira das Profissões das Faculdades INTA. Resultados e Discussões: As 

atividades desenvolvidas contribuíram para aquisição de conhecimento, crescimento 

profissional e pessoal do mesmo modo que oportunizaram um aprendizado significativo 

com questionamentos de livre reflexão. Considerações Finais: A atuação da LAPROS 

desempenhoufunção de destaque na formação profissional de seus integrantes, 

possibilitando seus objetivos no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, as quais contribuíram para o desenvolvimento de aspectos cognitivos e do 

posicionamento crítico do processo ensino-aprendizagem dos profissionais em 

formação na área da saúde.  

 

Palavras-chave: Liga Acadêmica; Formação em Saúde; Processo Ensino-

Aprendizagem. 
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DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ENFERMEIROS QUE TRABALHAM 

EM HOSPITAIS PÚBLICOS 
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Introdução: A enfermagem é parte integrante e fundamental nas equipes de saúde e 

constitui-se o maior grupo de trabalhadores na área. É responsável por 60% das ações, 

prestando assistência 24 horas por dia, implementando e cuidando da saúde da 

população, visando à promoção, à prevenção, à manutenção e à recuperação da saúde. 

Os profissionais de enfermagem, atuantes na produção em saúde, estão expostos a 

diferentes agravos à saúde do trabalhador, decorrentes de sobrecarga de trabalho, 

escassez de recursos humanos, exposição a material biológico e manejo de substâncias 

químicas, entre outras(Sancinetti,2009). Objetivos: Destacar as dificuldades 

enfrentadas por enfermeiros que trabalham em hospitais públicos nas pesquisas 

bibliográficas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem 

descritiva, realizada no Banco de dados da Lilacs em abril de 2015. A busca iniciou-se 

pelos descritores, enfermagem, hospitais públicos, como critérios de inclusão adotou-se 

os últimos quatro anos, texto completo, português, artigo, últimos quatro anos (2011-

2014), reduzindo assim, para 20 artigos e como critério de exclusão os artigos que não 

se encontravam contemplados nestes quesitos. Resultados e Discussões: As profissões 

da área da saúde são classificadas em terceiro lugar como campeãs de estresse, em 

decorrência dos processos de trabalho. Assim a enfermagem aparece em 4º lugar no 

ranking do estresse, dentre as profissões públicas. (Springer; 1984). Segundo IIDA 

(1997) o ambiente de trabalho também pode expressar grande fonte de tensão no 

trabalho; ambiente desfavorável com excesso de calor, ruídos, vibrações, causa 

desconforto, aumenta os riscos de acidentes e podem provocar danos consideráveis à 

saúde (enfermidades laborais e acidentes de trabalho) com isso influenciando na 

prestação de serviços prestados pelos enfermeiros. Desde o seu surgimento até os dias 

atuais, o trabalho da equipe de saúde está ligado à dor, doença e morte.(Cooper,1988). 

Considerações Finais: Portanto, o presente trabalho proporciona uma visão ampliada 

dos fatores estressantes relacionados as dificuldades dos enfermeiros em hospitais 

públicos, enfatizando o cansaço físico, que reverbera no desempenho de suas 

responsabilidades e na própria saúde. 

 

Palavras-chaves: enfermagem; hospitais públicos; profissional de saúde. 
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IMPORTÂNCIA DE JOGO EDUCATIVO NA DISCIPLINA DE 

ENFERMAGEM E SAÚDE AMBIENTAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Introdução: A aprendizagem é um processo permanente que começa com o início da 

vida e só acaba quando ela termina. O ser humano está em constante aprendizado, em 

cada situação ele está aprendendo algo. E é através da aprendizagem que o ser humano 

transforma o meio em que vive (Lima 2009). Diante das dificuldades enfrentadas por 

professores para atrair a atenção dos alunos, se faz necessário transmitir os conteúdos de 

maneira dinâmica e atrativa, utilizando-se de aplicação de ferramentas que 

proporcionam facilidade no entendimento do aluno. A criatividade e a dinamização são 

recursos que podem proporcionar a fixação do conteúdo, daí a necessidade de utilizar 

técnicas como o jogo educativo, que caracteriza-se como uma importante ferramenta de 

apoio ao professor, e o aluno na construção do conhecimento. Objetivos: Reconhecer a 

importância da utilização do jogo educativo como metodologia ativa no processo de 

ensino; Auxiliar na fixação de conteúdos da disciplina Enfermagem e Saúde Ambiental. 

Metodologia: Relato de experiência de uma técnica pedagógica realizada em março de 

2015, desenvolvida durante atividade de monitoria da disciplina de Enfermagem e 

Saúde Ambiental das Faculdades INTA. Primeiramente foi explicado aos alunos sobre a 

dinâmica que seria aplicada, iniciou-se falando o nome do jogo que era “jogo das 3 

pistas”, onde seria dado uma pista inicial para cada grupo, e a equipe que acertasse mais 

perguntas em menor número de pistas seria a vencedora. Então a turma foi dividida em 

quatro equipes, em seguida aplicou-se o jogo educativo. Vale ressaltar que, as pistas 

contidas no jogo eram referentes a assuntos discutidos em sala de aula, no que diz 

respeito ao meio ambiente. Resultados e Discussões: Para avaliar os resultados obtidos 

durante a dinâmica, avaliou-se os acertos da turma, ficando explícito o empenho de cada 

equipe. O jogo foi bem recebido pelos alunos, todos se interessaram alcançando assim o 

bom rendimento no processo de ensino e aprendizagem. A função educativa do jogo foi 

observada durante sua aplicação, atingindo os objetivos propostos para ele, conhecendo 

sobre vários temas de saúde ambiental. Considerações Finais: A experiência utilizando 

jogo educativo, mostrou-se promissora, provou que é possível sua utilização como meio 

de apoio ao professor, favorecendo processo de ensino e aprendizagem. O uso de jogos 

didáticos, possibilitam uma aula dinâmica, possibilita a aprendizagem com diversão, 

proporcionando facilidades no ensino de conteúdos mais complicados. 

 

Palavras-chave:Saúde Ambiental; Jogos Educativos; Ensino e Aprendizagem. 
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O SIGNIFICADO DA PUERICULTURA PARA ENFERMAGEM 

 

Ana Lorena Pereira de Lima;Aline Cristina Cavalcante Chaves; Jaciara Pereira Furtado; 

Raimundo Nonato Pinho Filho; Matheus Eduardo Passos Fontenele; Rosalice Araujo de 

Sousa 

 

Introdução: A Puericultura é uma especialidade que se dedica ao cuidado com as 

crianças e que muitos chamam de arte da criação. A puericultura trata de atender a 

criança em seu aspecto físico, psíquico e social durante os primeiros anos de vida. Além 

disso, colocam em prática todas as normas destinadas a prevenir doenças e garantir o 

perfeito desenvolvimento fisiológico de uma criança. Puericultura aborda o tema do 

desenvolvimento da criança, seus cuidados, as principais doenças enfrentadas e também 

os possíveis e melhores tratamentos. Objetivo: Compreender o significado atribuído à 

consulta de enfermagem em puericultura, pelo enfermeiro que atua na Estratégia Saúde 

da Família. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo relato de 

experiência dentro de um trabalho de campo para a disciplina de enfermagem na saúde 

da criança e do adolescente numa unidade de saúde do município de Meruoca – CE no 

período de abril de 2015, onde os acadêmicos do sétimo semestre do Curso de 

Enfermagem foram acompanhados pelo enfermeiro num atendimento a puericultura e 

colocado em pratica à atividade, junto ao auxilio do profissional aprofundando o 

conhecimento teórico bibliográfico, assim crescendo a produção de conhecimentos. 

Resultados e Discussões: O conhecimento prévio da vivência permitiu compreender 

que, ao vivenciar a realização de enfermagem em puericultura, o enfermeiro realiza 

ações sistemáticas e humanizadas no sentido de esta prestando em uma assistência 

abrangente, que permite promover mudanças individuais e coletivas, pois com todo esse 

amparo mostrou que a importância do atendimento a puericultura é de grande 

importância para e influencia o acompanhamento do desenvolvimento do bebê, e sua 

ligação entre a mãe e filho. Dentre os pontos explanados constou-se que a assistência 

em puericultura é fundamental para a prevenção de diversas doenças durante os 

primeiros anos de vida da criança. Conclusão: A assistência à saúde da criança é uma 

atividade relevante, em função da vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de 

vida. Por meio do acompanhamento da criança saudável, espera-se reduzir a incidência 

de doenças, aumentando suas chances de crescer e desenvolver-se para alcançar todo 

seu potencial. Diante do estudo, percebesse-se tamanha a importância do atendimento 

da puericultura e a vivencia teve uma grande influencia na aprendizagem da disciplina. 

 

Palavras chaves: Puericultura; Consultas de enfermagem; acadêmicos. 
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PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE O CÂNCER INFANTIL - RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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Introdução: Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), dentre os diversos tipos de 

neoplasia, o câncer pediátrico representa de 0,5% a 3% das ocorrências sendo, no Brasil, a 

terceira maior causa de morte na população abaixo de 14 anos. Para o período 2008-2009, 

ainda segundo o INCA, é estimada a ocorrência 9.890 em crianças e adolescentes, sendo as 

neoplasias do sistema nervoso, dentre essas, a Leucemia Linfoide Aguda – LLA (ou 

Linfoblástica), responsáveis por 20% das ocorrências, particularmente entre crianças 

menores de 15 anos. Frequentemente é a mãe quem, dentre os membros da família, 

acompanha o processo de hospitalização da criança, confrontando-se, no cotidiano do 

tratamento, ao mesmo tempo, observamos essa mãe submetida a mudanças em seu estilo de 

vida, as quais acabam por privá-la de suas diversas satisfações cotidianas (lazer, trabalho, 

sociabilidade etc.). Objetivo: Demonstrar o relato de experiência relacionado à percepção 

materna referente ao câncer (Leucemia). Metodologia: Pesquisa descritiva do tipo relato de 

experiência, realizado em um Hospital filantrópico de Sobral-CE, em prol de uma atividade 

de campo referente à disciplina Educação em Saúde, onde as genitoras acompanhantes 

foram assistidas de forma holística. Resultados e Discussões: Acadêmicos do curso de 

enfermagem das Faculdades INTA adentraram o setor de quimioterapia da Santa casa de 

misericórdia de Sobral, onde poderão acompanhar a rotina e as dificuldades que as 

acompanhantes genitoras encaram em seu dia a dia. Os resultados revelaram que apesar das 

dúvidas, dificuldades e conflitos no interior da família, as mães cuidam com desvelo e 

se sentem bem em poder fazer isto, e buscam na religiosidade forças para enfrentar a 

situação. Considerações finais: Vimos que as acompanhantes sentem necessidade de 

maior interação com a equipe de enfermagem e que não se sentem à vontade para 

expressar expectativas ou questionamentos, mesmo quando não compreendem as 

orientações, revelando a existência de lacunas no âmbito da função educativo-

assistencial dos profissionais enfermeiros, como subsídio para atuação da 

mãe/cuidadora. 

 

Palavras-chave: Câncer; Criança Hospitalizada; Comportamento Materno. 
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O PAPEL DA MONITORIA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL 

ENFERMEIRO: UM RELATO DE EXPERIENCIA. 

 

Laysla de Arruda Fontenele Bezerra; Perpétua Alexsandra Araújo; 

 

Introdução: A prática de monitoria subsidia e reforça os conhecimentos técnico-

científicos, visando uma maior absorção do conhecimento e promovendo uma 

assistência de maior qualidade. A monitoria é importante, pois recicla conhecimentos, 

visto que assuntos e conteúdos de semestres passados podem ser reforçados, 

contribuindo para uma formação profissional mais consolidada. O Programa de 

Monitoria Acadêmica das IES constitui uma prática didática indispensável para a 

formação do acadêmico, que desde já atua em atividades de ensino, promove um 

vínculo maior entre professor-aluno. Objetivo: Relatar as atividades realizadas na 

monitoria de semiologia e semiotécnica II. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência, da monitoria da disciplina de Semiologia e Semiotécnica II, com os 

acadêmicos do curso de graduação em enfermagem do 5° semestre das Faculdades 

INTA. O relato corresponde aos semestres 2014.2 e 2015.1, com carga horaria de 12 

horas semanais de forma presencial em laboratório ou não presencial, em horários 

destinados para estudo e aperfeiçoamento dos alunos. Resultados e discussões: A 

presença do monitor em sala de aula ou laboratório facilita e potencializa o processo 

ensino-aprendizagem, uma vez que o desenvolvimento das atividades com acadêmicos 

cria um vínculo entre as partes envolvidas, levando assim à construção de um ambiente 

mais propício para a troca de ideias e o aprendizado.As atividades de orientação 

acadêmica envolviam questões básicas de semiologia e semiotécnica, incluindo os 

temas: biossegurança, anatomia e fisiologia da pele, exame físico da pele, feridas, 

ulceras por pressão, curativos, vias de administração, cálculo de administração de 

medicamentos. Desenvolveu-se tanto em sala de aula como em laboratório, seguindo a 

rotina programática da IES, assim como suas ementas respectivas da disciplina. 

Considerações Finais: A experiência requer comprometimento, responsabilidade e 

conhecimento sobre o assunto já antes estudado. Para mim, que também tenho 

perspectivas em docência, é certo que a vivência contribuiu ativamente. Toda a conduta 

pedagógica abordada juntamente com o conhecimento científico inerentes da disciplina 

possibilitou a satisfação por contribuições significativas no processo de crescimento dos 

alunos monitorados.A Monitoria Acadêmica muito contribuiu no desenvolvimento de 

minha autonomia e amadurecimento pessoal e profissional. 

 

Palavras-chave: Semiologia; Semiotécnica; Enfermagem; Monitoria. 
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A LIGA ACADÊMICA E A SUA IMPORTÂNCIA NO „‟SABER FAZER‟‟ DA 

ENFERMAGEM 
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Introdução: As Ligas Acadêmicas (LA) são espaços criados pela união de docentes, 

discentes e profissionais da saúde com o objetivo de ampliar conhecimentos e sair das 

delimitações físicas da universidade. Segundo Salgado Filho (2007), essas atividades 

extracurriculares fazem com que pesquisas e estudos acadêmicos cheguem mais 

rapidamente à comunidade por meio da prática profissional.A extensão universitária 

mostra-se como um meio de complementar a formação do aluno, propiciando a eles a 

possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no âmbito acadêmico no espaço 

social, aprofundando temas específicos e desenvolvendo potenciais intelectuais, afetivos 

e relacionais.Mafra (2006) afirma que a ideia de LA vem sendo deturpada e desviada de 

seu caminho real, muitas vezes entendendo extensão como assistencialismo, e não como 

troca de saberes entre a comunidade e os estudantes inseridos nessa realidade. 

Objetivo: Identificar nas produções científicas, a importância das LAsno contexto da 

saúde. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem descritiva, 

realizada no Banco de dados da LILACS em abril de 2015. A busca iniciou-se pelos 

descritores ligas acadêmicas e enfermagem, como critérios de inclusão adotou-se os 

anos de 2011 a 2014, texto completo e em português, reduzindo assim, para 10 artigos, 

e como critério de exclusão os artigos repetidos e os que não respondiam aos objetivos 

da pesquisa, restando então cinco artigos para estudo. Cada artigo foi lido buscando 

identificar a importância das Ligas Acadêmicas no „‟saber fazer‟‟ da enfermagem. 

Resultados: As LAs são organizadas com atividades que atendam o conjunto de ensino, 

pesquisa e extensão, com o objetivo de complementar estudos realizados no âmbito 

universitário, permitindo dessa forma, a formação de profissionais mais experientes e 

cientes do seu importante papel na sociedade. Mas infelizmente, a ideia de LA vem 

sendo desviado do seu real sentido, pois as atividades nas três vertentes estão se 

resumindo a um só contexto, fazendo com que apenas uma parcela da comunidade seja 

atingida. Considerações Finais: Percebe-se que as LAs têm papel importante na 

formação dos estudantes, na capacitação dos docentes e na atenção à saúde da 

comunidade, no entanto há uma deturpação de real sentido. Para tanto, cabe aos 

docentes responsáveis por esses espaços de ensino-aprendizagem o fortalecimento dos 

reais objetivos das LAs sempre na busca da aprendizagem e da qualidade da saúde da 

população. 

 

Palavras-chave: Ligas Acadêmicas; Formação; Saúde; População. 
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LIGA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA: DISCUSSÃO ACERCA 

DOS MOVIMENTOS DE APRENDIZAGEM 

 

Luisa Stephanie Albuquerque Araújo; Darliane Kelly Barroso de Sousa; Elayne Cristiny 

Silva Ponte; Jéssica Maria Custódio de Oliveira Sousa; Maria da Conceição Coelho 

Brito 

 

Introdução: As ligas acadêmicas são um importante artifício de aprendizagem que vem 

desde muito tempo marcando presença nas Universidades e Faculdades por todo o 

mundo. A primeira Liga brasileira foi criada na década de 1920, na Faculdade de 

Medicina da USP: era a Liga de Combate à Sífilis. Objetivo: Discutir os movimentos 

de aprendizagem fomentados pela Liga de Acadêmica de Enfermagem em Saúde da 

Família – LESF. Metodologia: Estudo descritivo de abordagem qualitativa, do tipo 

relato de experiência, mediante inserção de acadêmicos de Enfermagem da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA na LESF. Resultados e Discussões: O 

conteúdo aprendido pelos ligantes ao longo do período que estão inseridos na LESF é 

um importante artifício para a vida acadêmica, já que as oportunidades de práticas são 

aumentadas com a participação da LESF, além de fomentar a discussão crítico-reflexiva 

acerca de diversos aspectos que se vinculam a Atenção Básica. Salienta-se ainda que a 

LESF proporciona aos ligantes a possibilidade de se ter contato direto com o público 

alvo assistido pela Estratégia de Saúde da Família e criar vínculos com os profissionais 

de cada Centro. Considerações Finais: Inúmeros são os benefícios que a Liga de 

Enfermagem em Saúde da Família proporciona aos seus integrantes, o aprendizado e a 

experiência são aspectos marcantes. Vai para além de um aprendizado teórico, a LESF 

também proporciona aprendizados para a vida, promovendo a humanização e fazendo 

com que os ligantes tenham uma formação acadêmica mais qualificada no campo de 

saúde da família. 

 

Palavras-chave: Liga; Enfermagem; Aprendizagem. 
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OFICINA EDUCATIVA: DIALOGANDO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL 

DE TRIAGEM NEONATAL COM ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

Emanuella Macêdo Silva; Jamila Davi Mendes; Amanda Akemi Ribeiro Naka; Raila 

Souto Pinto Menezes; Maria Adelane Monteiro da Silva 
 

 

Introdução: No Brasil um grupo progressivamente maior de doenças congênitas, 

assintomáticas no nascimento, vem ocupando espaço no foco da atenção ao recém-nato, 

levando a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), atualmente 

instituído em todos os estados brasileiros. Assim, torna-se necessário discutir sobre 

PNTN em instituições de ensino superior com discentes que estão em formação da área 

na saúde. Objetivo: Relatar a experiência dos autores no desenvolvimento de oficina 

educativa acerca do PNTN junto a acadêmicos do curso de enfermagem. Metodologia: 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com abordagem 

qualitativa. Os participantes foram 24 acadêmicos de enfermagem do 4º período da 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) matriculados no módulo de Gravidez, 

Nascimento e Desenvolvimento Infantil. Realizou-se oficina no mês de fevereiro de 

2015, abordando-se a temática Triagem Neonatal. Inicialmente foi realizada uma 

dinâmica de acolhimento, em seguida aplicação de um pré-teste, no intuito de saber o 

conhecimento que os acadêmicos já tinham sobre o assunto. Posteriormente exposição 

dialogada e demonstração prática sobre a temática, finalizando foi aplicado um pós-teste 

com as mesmas questões iniciais para verificar o conhecimento adquirido. A abordagem 

teve duração média de 4 horas. Resultados e Discussões: A partir da aplicação dos 

questionários obtivemos os seguintes resultados: os acadêmicos apresentaram 

conhecimento superficial e distorcido sobre a temática. Após aplicação do pós-teste a 

maioria revelou conhecimento mais aprofundado sobre o PNTN, principalmente 

relacionado às ações realizadas no momento da coleta e sua finalidade. Considerações 

Finais: Percebeu-se que os acadêmicos adquiriam conhecimento acerca PNTN, no 

entanto ainda é preciso que as atividades sejam contínuas de forma a oportunizar a 

formação de profissionais capacitados que possam contribuir na melhoria da qualidade 

do programa no país. 

 

Palavras-chave: Educação em saúde, Enfermagem, Triagem Neonatal. 
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VIVÊNCIA DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NO ACOLHIMENTO COM 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DA 

REGIÃO NORTE DO CEARÁ 

 

Taciane Correia dos Santos; Camila Martins de Oliveira; Jamily Maria Policarpo 

Ribeiro; Milena de Melo Abreu; AntoniaRejâniaÁvila 

 

 

Introdução: O acolhimento com classificação de risco apresenta-se como uma das 

principais diretrizes da Política Nacional de Humanização e foi construído de forma 

coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho. Tem como objetivo a construção 

de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 

trabalhador/equipes e usuário com sua rede sócio afetiva. Nos serviços de Emergência 

utiliza-se o acolhimento com classificação de risco no sentido de garantir acesso aos 

usuários indicados a esse serviço. Objetivos: Descrever a vivência de acadêmicos de 

Enfermagem no Acolhimento com Classificação de Risco de um hospital de referência 

do Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. 

Realizado na cidade de Sobral-CE em um Hospital de Ensino da Região Norte, durante 

o mês de Abril do ano de 2015. Através do Programa de Integração Ensino-Serviço, 

foram acompanhadas e vivenciadas as atividades do Acolhimento com Classificação de 

Risco da Emergência Adulta da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS). 

Resultados e Discussões: As atividades consistiram em coleta da história do paciente, 

registros de enfermagem e verificação de sinais vitais, sendo importante diferenciar os 

sinais clínicos de gravidade e complexidade do paciente para realizar a classificação 

correta. A partir desse contato inicial o usuário recebe uma classificação conforme a 

prioridade de atendimento, nas seguintes cores: vermelho, amarelo, verde e azul 

representando estratos de risco e potencial de agravo. Percebeu-se a importância do 

acolhimento com classificação de risco para a organização e direcionamento do fluxo no 

sentido de melhoria e agilidade da assistência prestada aos usuários. Considerações 

Finais: Percebemos que o acolhimento com classificação de risco é uma estratégia que 

está diretamente relacionada  a garantia de uma assistência adequada, humanizada e 

eficaz para os usuários, bem como a população em geral de acordo com suas 

individualidades.A inserção do acadêmico de enfermagem nesse serviço foi 

fundamental para sua formação gerando reflexões e mudanças acerca dos modos de 

promover assistência.   

 

Palavras–chave: Acolhimento; Enfermagem; Emergência. 
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ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM DIANTE A VIOLÊNCIA SEXUAL 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Cinthya Gameleira Silva; Rosalice Araújo de Sousa
; 
Matheus Eduardo Passos 

Fontenele
; 
José Henrique Moreira Albuquerque

; 
Karla Karyna Rios da Silveira

 

 

 

Introdução: Várias são as formas de maus-tratos contra crianças e adolescentes, não se 

sabe qual é a mais danosa. Questões relacionadas à reação da vítima, à situação da 

família nos casos de denúncia e comprovação dos abusos, bem como o desenrolar dos 

procedimentos policiais e judiciários. Faz-se necessário conhecer as repercussões na 

vida de crianças e adolescentes: alterações da saúde física e mental e a possibilidade de 

desenvolverem distúrbios comportamentais. Crianças sofrem diante deste 

acontecimento e crescem em um ambiente que as reprime e não contribui para o seu 

pleno crescimento e desenvolvimento. Objetivo: Refletir sobre as formas de violência 

contra crianças e adolescentes, praticadas na família, e a importância da assistência dos 

profissionais de enfermagem diante desse fenômeno. MetodologiA: Para a realização 

desta revisão bibliográfica, buscou-se embasamento teórico em dissertações, teses e 

artigos, usando os descritores „violência sexual contra a criança ou adolescente‟, 

„assistência de enfermagem diante da violência‟, portanto foram selecionados 10 

artigos, através de pesquisa nas bases de dados, sendo 06 publicados na SCIELO e 04 

na LILACS, pois os contemplava o interesse da pesquisa, sendo relevante a violência 

sexual contra a criança e adolescente e o papel do enfermeiro. Vale ressaltar que o 

período de publicação foi incorporando aos anos de 2009 a 2013. Resultados e 

Discussões: As formas de violência às quais crianças e adolescentes podem ser 

submetidos são classificadas em: violência física, violência sexual, violência 

psicológica, negligência e etc. O reconhecimento dos sinais das várias formas de 

violência contra crianças e adolescentes deve fazer parte da rotina dos profissionais da 

saúde, assim como a abordagem dessas situações que são de extrema complexidade. 

Estar atento para suspeitar ou comprovar a existência de maus tratos requer, além de 

habilidade, sensibilidade e compromisso com essa questão.  Considerações Finais: O 

problema do abuso sexual na infância é comum, embora pouco diagnosticado e 

notificado, tanto pela negação dos familiares geralmente envolvidos na questão, como 

pela falta de conhecimento por parte dos profissionais. Portanto, é fundamental que os 

profissionais de enfermagem sejam preparados, no que se refere à prevenção e 

diagnóstico das crianças vítimas destes tipos de maus tratos, assim como no 

planejamento de uma sistematização da assistência de enfermagem, dando suporte aos 

envolvidos com a problemática. 

 

Palavras-chave: Violência Infantil; Abuso Sexual; Família; Assistência de 

Enfermagem. 
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A INICIAÇÃO A DOCÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO 

QUALIFICADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DISCENTES DE 

ENFERMAGEM 

 

Dandara Martins Amarante Silva; Helton Silva Arcanjo; Thais Lira da Silva; Francisco 

Luã Teixeira Braga; Jeferson de Lima Costa; Edson Batista dos Santos Júnior 

 

Introdução: a inserção do egresso no ensino superior fornece várias experiências 

(projetos de ensino, pesquisa e extensão, grupos de estudos, etc.). Além das atividades 

curriculares desenvolvidas em sala de aula e laboratórios, o aluno poderá vivenciar 

atividades relacionadas ao ensino como bolsista de iniciação a docência. Verifica-se que 

essa oportunidade além de contribuir com o aprendizado, reflete também na qualidade 

do profissional enfermeiro que irá atuar nos serviços de atenção à saúde. Objetivos: 

relatar a experiência dos discentes de enfermagem como bolsistas de iniciação a 

docência. Metodologia: trata-se de um relato de experiência vivenciado no período de 

25 de fevereiro a 25 de abril, com discentes do 3º ao 9º semestre do curso de graduação 

em enfermagem como bolsistas voluntários na monitoria da disciplina de Anatomia 

Humana. Resultados e Discussões: a partir das vivências teóricas e práticas na 

disciplina de anatomia humana, como monitor bolsista voluntário, pôde-se descrever 

alguns aspectos importantes, tais como: melhor aprendizado dos conteúdos abordados; 

vivências relacionadas à docência; diferentes metodologias de ensino; compartilhar 

experiências, desafios e conquistas durante a monitoria e; crescimento profissional. 

Considerações Finais: a inserção do aluno de enfermagem na iniciação a docência é 

uma oportunidade ímpar e proporciona novas vivências que vão contribuir para uma 

formação qualificada do discente e futuro profissional de saúde. 

 

Palavras-chave: Discente; Enfermagem; Anatomia Humana. 
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A MONITORIA COMO ELO FUNDAMENTAL NO DESENVOLVIMENTO DO 

PROCESSO EDUCACIONAL 

 

Renan Cunha da Costa da Silva
; 
Maria Laiza de Souza

; 
Francisco Elinaldo 

Santiago Bastos
; 
Francisco Ricardo Miranda Pinto

 

 

Introdução: Este versa sobre a monitoria e suas contribuições na formação do futuro 

profissional docente. O monitor deve exercer funções que compreendam o auxílio ao 

orientador na sistematização do conteúdo para ensino através da coleta/captação de 

materiais e recursos pedagógicos, sugestões de bibliografias complementares ao estudo 

proposto, confecção e organização dos materiais para aulas teóricas e práticas além da 

dedicação aos estudos acadêmico-científicos solicitados pelo orientador. Objetivo: 

Relatar a vivência teórica e prática na monitoria voluntária do componente curricular 

Fisiologia Humana, enfatizar a importância da mesma como instrumento de 

aprendizagem e ensino, reforçar a monitoria como forma de estreitar a compreensão da 

prática docente no processo ensino-aprendizado. Metodologia: trata-se de um relato de 

experiência de atividades de monitoria junto ao docente na disciplina de Fisiologia 

Humana do curso de Enfermagem das Faculdades INTA, durante o semestre 2014.2 a 

partir do acompanhamento teórico e orientação aos discentes durante as aulas teóricas e 

práticas, participação e orientação durante eventos (work shop de Fisiologia Humana), 

momentos de discussão acerca da atualização das rotinas e normas para a realização das 

aulas práticas em laboratórios e estudos em contra turno no sentido de contribuir 

significativamente com a aprendizagem dos discentes. Resultados e Discussões: A 

vivência trouxe ao monitor um novo olhar sobre a prática pedagógica visto que estreitou 

a relação entre o mesmo e seu orientador. Esse contato direto com a prática docente 

permitiu visualizar o planejamento como essencial na elaboração de atividades a serem 

desenvolvidas em sala de aula e/ou práticas laboratoriais. Por outro lado foi possível, 

também, compreender as dificuldades encontradas pelos acadêmicos da disciplina e 

orientar no sentido de superar as dificuldades de aquisição do conhecimento. 

Considerações Finais: A monitoria proporcionou compreender elementos envolvidos 

na prática pedagógica, a necessidade de desenvolver um novo olhar sobre as atividades 

docentes, o conhecimento e aprendizado construído durante a disciplina. A experiência 

foi contributiva para o crescimento profissional, corroborando com a necessidade de 

formação do profissional enfermeiro comprometido com a arte de cuidar, 

desmistificando a prática de saúde hospitalocêntrica e reforçando a visão holística, visto 

que o ser humano é o resultado de diversas interações.  

 

Palavras-chave: Monitoria; Iniciação à Docência; Ensino-Aprendizagem; Enfermagem; 

SUS. 

 

 


