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ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS 

 
Maria Júlia Braga Rodrigues de Figueiredo 

Iara Gabrielle Ferreira de Moura  

Pâmela Gabriela Josué Dias 

Milena Nunes Alves de Sousa 
 

RESUMO  

Introdução: Em uma perspectiva atual, a estética vem angariando esferas complexas. 

Há algum tempo, a Odontologia desprendeu-se de um ideal mutilador e extracionista, 
como era retratada há décadas e assumiu um papel importante na reabilitação e no 

desenvolvimento de técnicas que promovem a valorização da beleza. Objetivo: Analisar 

a atuação de profissionais da odontologia nas intervenções estéticas. Material e 

métodos: Tratar-se-á de um estudo feito através de um survey não supervisionado, com 
aplicação de questionários, os mesmos serão aplicados virtualmente em todo o estado da 

Paraíba. A população do estudo contemplará os Cirurgiões Dentistas do estado da 

Paraíba. Será adotada uma amostra não-probabilística, por acessibilidade e conveniência, 

definida pelo critério de inclusão:  atuar no estado da Paraíba e ser especialista na área 

de estética facial, como a Harmonização Orofacial. Resultados esperados: Espera-se 
encontrar mais clareza no que diz respeito ao limite de atuação do profissional da 

odontologia em procedimentos estéticos. Portanto, com base nesta identificação, será 

possível alertar os profissionais sobre o que permitido e, consequentemente, será evitado 

o prejuízo para o mesmo e também para o seu paciente, uma vez que os esclarecimentos 
evitar-se-á imperícia. 

 

Palavras-Chave: Odontologia; Estética; Ética. 
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A ESCOVAÇÃO DENTÁRIA E SUA IMPORTÂNCIA NA REDUÇÃO DE DOENÇAS 

PERIODONTAIS E DA CÁRIE 
 

Bárbara Fernandes de Alencar 

Emanoel Soares de Lira 

Eryson Ramon Oliveira da Silva 
Maria Renata Lorrany Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Introdução: Manter dentes e gengivas saudáveis é fundamental para o bem-estar geral 

das pessoas. Os cuidados diários preventivos, como uma boa escovação e o uso correto 

do fio dental, ajudam a evitar que problemas dentários se tornem mais graves. A 

prevenção é a maneira mais econômica e menos dolorosa de se cuidar da saúde bucal, 
evitando o tratamento de problemas que poderiam gerar incômodos. Objetivo: 

Identificar a importância da escovação dentária para a redução das doenças periodontais 

e da cárie. Materiais e Métodos: Pesquisa levantamento, quantitativa, realizada em 

supermercados, Clínicas Odontológicas e Residências na cidade de Uiraúna, sertão do 

estado da Paraíba, a partir de questionário, cujos dados serão analisados 
quantitativamente. O estudo respeitará a Resolução 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde. Resultados Esperados: Espera-se possibilitar o acesso à informação sobre o 

tema para a população, evidenciando que a escovação regular é a forma mais barata e 

eficaz de proteger os dentes, consequentemente, prevenindo o surgimento de cáries e 
doenças periodontais. Ademais, pode-se corroborar com a promoção do incentivo à sua 

prática, principalmente após as refeições. 

 

Palavras-Chave: Odontologia; Escovas Dentárias; Prevenção de Agravos. 
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ODONTOPEDIATRIA EM CRIANÇAS ESPECIAIS 

 
Allecia Souto Duque de Abrantes 

Marlon Oliveira da Silveira Junior 

Patrícia Almeida Maciel 

Vitória Barreto da Silva 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Introdução: A abordagem odontológica de pacientes com necessidades especiais ainda 
apresenta grandes dificuldades e especialistas na área ainda são escassos. Objetivos: 

Identificar a importância da intervenção odontológica lúdica e precoce em crianças 

especiais, uma vez que as mesmas estão duas vezes mais propensas a problemas 

dentários. Especificamente, propõe-se elaborar uma cartilha de orientação aos cuidados 
odontológicos direcionados aos pacientes com necessidades especiais. Materiais e 

Métodos: Será realizada uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa, por meio da utilização de questionários aplicados aos odontopediatras para 

coleta de informações. O estudo será realizado em três consultórios odontológicos do 

município de Cajazeiras-PB. Os participantes serão avaliados de acordo com a percepção 
de melhora na qualidade do atendimento de crianças com necessidades especiais quando 

se faz uso de técnicas lúdicas. Resultados Esperados: Espera-se comprovar que o 

apoio de técnicas lúdicas durante o atendimento a crianças com necessidades especiais 

pode diminuir sensações de medo e ansiedade durante a assistência odontológica. Além 
disso, as técnicas lúdicas parecem eficazes para orientar e estimular as crianças a 

realizar a higiene bucal de forma adequada. 

 

Palavras-chave: Deficiência; Ludoterápica; Odontopediatria. 
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA 

 
Luana Bezerra Sampaio 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como propósito direcionar as ações 

de prevenção e promoção da saúde nacional e para isso seus princípios doutrinários e 

organizativos precisam estar presentes tanto nos serviços quanto na formação dos 

profissionais. A principal agenda do SUS é garantir que a oferta de saúde abarque as 
necessidades da população a que se destina e a Saúde Bucal dentro desse contexto tem 

o seu papel enfatizado através da publicação da Política Nacional da Saúde Bucal (PNSB) 

no ano de 2004. A finalidade da PNSB é ampliar e assegurar a prestação de serviços 

odontológicos para toda população brasileira trazendo esses serviços como essenciais na 
Atenção Básica. Objetivo: Verificar como se dá a atuação do profissional de Odontologia 

na Atenção Básica. Metodologia: Tratar-se-á de um estudo de natureza básica  do tipo 

exploratório com abordagem qualitativa dos dados, realizado nas Unidades Básicas de 

Saúde localizadas no Município de Cajazeiras no estado da Paraíba. A coleta de dados 

será realizada através de um questionário de dados sociais e demográficos e uma 
entrevista estruturada com questionamentos acerca da atuação do profissional de 

Odontologia na Atenção Básica. A análise dos dados seguirá o modelo de análise de 

conteúdo proposto por Bardin. Resultados Esperados: Demonstrar a realidade da 

atuação do profissional de Odontologia no contexto da Atenção Básica demonstrando os 
êxitos e dificuldades da prática profissional. 

 

Palavras-Chave: Atenção Básica. Sistema Único de Saúde. Odontologia. 
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PROCESSO DE GESTÃO EM ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR: O CASO DA 

PROJETARE SOCIAL 
 

Maria Aparecida Cavalcanti de Oliveira 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Introdução: O Terceiro Setor é uma nomenclatura utilizada para designar organizações 

da sociedade civil sem fins lucrativos que executam atividades de utilidade pública e vem 

ganhando destaque na sociedade atual. Este setor é composto quase que, em sua 
totalidade, de mão-de-obra voluntária. Objetivo: Analisar a efetivação das funções 

administrativas pela Projetare Social do município de São José de Piranhas. Método: 

Estudo de caso qualitativo realizado no município de São José de Piranhas-PB, a partir de 

entrevista com o gestor da Projetare Social contemplando o processo administrativo. 
Resultados: A Projetare Social realiza as suas ações mediante planejamento prévio, e 

mantém uma organização pautada na participação, na qual o gestor direciona tarefas e 

mantém-se a hierarquia, considerando a autonomia do gestor. Assim, a direção da 

equipe preconiza os processos comunicativos como fundamental para o exercício ideal de 

cada função. Quanto ao controle, baseia-se na transparência e justiça, a partir de 
controle periódico de giro de capital, tendo em vista que se trata de instituição social. 

Conclusão: é possível concluir a partir dos resultados encontrados que a Projetare Social 

mantém um processo de gestão baseado nos princípios do planejamento para execução 

das ações da organização, valorizando a participação e função diretiva como condutoras 
das demais lideranças, baseando-se no controle financeiro e valorização da equipe. 
 

Palavras-Chave: Terceiro Setor; Gestão; Projetare Social. 
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EMPODERAMENTO FEMININO: O PROCESSO DE EXPANSÃO DA PARTICIPAÇÃO 

DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Aleska Ketley Feitosa Ferreira 

Milena Nunes Alves de Sousa 
 

RESUMO 

Introdução: O empoderamento feminino tem ganhado destaque nos últimos tempos, 

pois a mulher vem ingressando em diversas áreas da sociedade e demarcando seu nome 
em um território, antes machista e patriarcal. Objetivo: Reconhecer a expansão da 

participação da mulher no mercado de trabalho da administração de empresas. É um 

tema instigante de grande relevância social, tendo em vista que apresenta um panorama 

conceitual do papel desenvolvido pela figura feminina frente à administração de 
empresas na sociedade contemporânea. Método: Realizou-se pesquisa bibliográfica, de 

natureza qualitativa, a partir de materiais disponíveis publicamente. Resultados: 

Demonstraram que a mulher percorreu um longo caminho, cuja trajetória foi marcada 

por avanços e retrocessos no que se refere ao seu posicionamento em cargos de grande 

valia. Conclusão: Mesmo enfrentando preconceitos e desigualdades salariais, hoje a 
mulher tem respaldo em ocupar grandes postos, com capacidade para gerenciar grandes 

empresas e ter poder de decisão. 

 

Palavras-Chave: Empoderamento Feminino; Administração; Mercado de trabalho. 
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CUSTO DE ARMAZENAGEM: UM ESTUDO DE CASO NA LERIO´S DESTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS NA CIDADE DE SANTA CRUZ/PB 
 

Cleilson Morais Da Silva 

Rafael Andrade Lins de Almeida 

 
RESUMO  

Objetivo: Apresentar o custo de armazenagem de uma empresa distribuidora de bebidas 

localizada em Santa Cruz/PB. Metodologia: Caracterizou-se como um estudo de caso, 

descritivo, quali-quantitativa. Os dados foram obtidos através de documentos da 
empresa e através de uma entrevista realizada com o gestor da empresa. Os resultados 

foram compilados através do Microsoft Office Excel. Resultados: Evidenciam que o custo 

de armazenagem na empresa que foi analisada para cerveja lata foi o produto que mais 

contribui para o faturamento da empresa com 35,58% do faturamento da empresa. 
Referente ao custo de armazenagem do produto estudado obteve um valor de duto 

estudado obteve um valor de R$ 1.232,19. Conclusão: O estudo mostrou o custo de 

armazenagem de um produto da empresa tendo em vista a melhoria da gestão e a 

aplicação correta dos recursos investidos. Por fim, espera – se que estudo contribua para 

empresa que foi analisada, já que foi apresentada a importância da gestão de estoque 
em uma empresa, onde foi evidenciado o item que apresenta maior representatividade 

nas vendas da empresa.  

 

Palavras-Chave: Custo de armazenagem; Classificação ABC; Gestão de estoque. 
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PEQUENAS EMPRESAS E A NECESSIDADE DE GESTÃO PARA O SUCESSO DO 

NEGÓCIO 
 

Daniel Ferreira Sousa 

Denilson Costa de Carvalho 

 
RESUMO 

Introdução: Com o contexto da atualidade do século XXI tem-se visto um grande 

crescimento na complexidade do mercado, as necessidades de constantes atualizações 

de conhecimento e a busca pela inovação tem se tornado foco das empresas que buscam 
lidar com as adversidades e se desenvolver. Objetivo: Conhecer como realmente 

acontece o gerenciamento e o estilo de liderança que prevalece nas organizações a 

serem pesquisadas, com a finalidade de entender a forma de que cada gestor conduz sua 

organização. Método: O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa descritiva 
e exploratória. Resultados: Foi possível identificar que os funcionários das empresas 

pesquisadas não tem liberdade para opinar e expressar suas ideias, com isso à 

organização deixa de aderir possíveis oportunidades. O bom gerenciamento de uma 

organização deve girar em torno de todos os setores, com participação de todos os 

integrantes que compõe este grupo, se uma parte não anda bem, pode comprometer 
todo o resto, dessa forma, o gestor deve buscar melhorias continuas. Conclusão: 

Constata-se, portanto, que o tema abordado – Pequenas empresas e a necessidade de 

gestão para o sucesso do negócio – têm relevância e um déficit de gerenciamento 

notável que gera grandes impactos para a economia da cidade. 
 

Palavras-Chave: Inovação; Organização; Gerenciamento. 
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MARKETING DE VENDAS: ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES PELOS 

PRODUTOS DA EMPRESA ISIS – SOUSA/PB 
 

Geraldo Vieira de Figueiredo Neto 

Rafael Andrade Lins de Almeida 

 
RESUMO 

Objetivo: Analisar a percepção dos clientes em relação à satisfação pelos produtos da 

empresa de lacticínios Ísis. Metodologia: Estudo de campo, exploratória e descritiva, 

com abordagem quantitativa. A coleta de dados se deu por intermédio de entrevistas 
com 40 clientes da referida empresa, por meio de um questionário semi-estruturado. Os 

dados foram coletados nos meses de setembro e outubro de 2020. E os dados foram 

tratados com o auxílio do Microsoft Office Excel. Resultados: evidenciaram que os 

clientes estão satisfeitos com os produtos atendimentos e produtos da empresa. Mostram 
também que o marketing realizado pela empresa está no nível de bom. Assim com as 

promoções e preços praticados. Conclusão: Entende-se que os clientes, de uma maneira 

geral, mostram-se satisfeitos com a qualidade no atendimento e entrega feita pela 

empresa Ísis, pois o resultado obtido no questionário aplicado obteve proposições que 

correspondem a satisfeitos. 
 

Palavras-chave: Satisfação; Marketing de vendas; Cliente. 
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O PLANO DE NEGÓCIO PARA A ABERTURA DE UM VAREJO DE MATERIAIS 

ESPORTIVOS E ACESSORIOS 
 

Gladysthon Kelsen Batista Dias 

Rafael Andrade Lins de Almeida 

 
RESUMO  

Objetivo: Identificar a oportunidade de criação de uma empresa de artigos esportivos 

através do plano de negócios como uma ferramenta de apoio ao processo de 

planejamento e criação do novo negócio. Metodologia: Utilizou-se de uma pesquisa de 
campo, exploratório, e descritivo de cunho qualitativo. Dessa forma, foi elaborada uma 

matriz de SWOT, para identificar os pontos positivos e negativos do negócio, assim como 

as oportunidades e ameaças que poderiam influenciar positivamente e negativamente o 

negócio. Por seguinte foi elaborado as diretrizes organizacionais, na sequencia o plano de 
marketing, finanças. Resultados: Mostraram que apesar das despesas consideradas 

altas existe uma viabilidade no plano de negócio. Através da elaboração desta pesquisa 

de campo foi possível observar a importância de analisar, refletir e conhecer o espaço 

mercadológico em que a empresa está localizada. No mercado atual as transformações 

acontecem a cada instante, ou seja, a todo o momento, o consumidor cliente está cada 
vez mais exigente no que se refere ao produto/serviço e preço, o que ainda torna-se 

mais competitivo o mercado. Conclusão: A realização do trabalho possibilitou a 

identificar a viabilidade do negócio de forma positiva.  

 
Palavras-chave: Administração; Empreendedor; Planejamento. 
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FLUXO DE CAIXA: INSTRUMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO DE UMA EMPRESA 

HOTELEIRA NA CIDADE DE SOUSA – PB 
 

Jonathas Patricio Lopes  

Afrânio Souto Duque de Abrantes  

 
Resumo  

Introdução: O fluxo de caixa compreende uma ferramenta fundamental nas mais 

diversas empresas, pois desde o início do comércio houve a necessidade de realizar o 

pleno controle, a fim de evitar perdas de capital, e saber se o negócio está obtendo lucro 
ou prejuízo. Método: A pesquisa realizada trata de um estudo qualitativo-exploratório 

comprometido em expor as influências resignadas pela conta caixa na administração 

financeira da empresa, distinguindo as políticas financeiras adotadas em seu âmbito, 

analisando as circunstâncias que influenciam nas entradas e saídas do caixa, possíveis 
riscos financeiros e construindo uma demonstração de fluxo de caixa. A coleta de dados 

na organização em estudo ocorreu por meio de um questionário direcionado ao gestor 

financeiro da empresa, que também disponibilizou relatórios financeiros para análise. 

Todas as informações trabalhadas utilizaram os programas de computador Word e Excel 

para a criação de textos, gráficos e planilhas. Resultados: O estudo apresentou a real 
situação financeira com relação a suas políticas financeiras, influências do fluxo de caixa 

e gestão de riscos, sendo assim, a DFC uma ferramenta eficiente e importante para a 

organização estudada, porém não é a única que deve ser aplicada. Conclusão: No 

entanto, apesar da importância do fluxo de caixa para a empresa, não se pode limitar 
apenas a essa ferramenta, mas também se faz necessário, para um melhor 

acompanhamento e crescimento da organização, o uso métodos de controle variados de 

acordo como as necessidades constatadas pela administração. 

 
Palavras-chave: Fluxo de Caixa; Finanças; Gestão de Riscos; Controle Financeiro.  
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ESTUDO SOBRE A SATISFAÇÃO NO PÓS VENDA DOS CLIENTES DE LOJA 

VAREJISTA DE CAJAZEIRAS-PB 
 

Josineuda Vieira de Freitas 

Jean Alencar de Oliveira 

 
RESUMO 

Objetivo: Apresentar a satisfação de clientes no pós-venda da Loja Magazine Luiza, filial 

na cidade de Cajazeiras-PB. Métodos: Pesquisa exploratória e descritiva e um estudo de 

campo com aplicação de um questionário com a amostra por tipicidade de 40 clientes. Os 
dados foram apresentados por meio de gráficos e analisados de acordo com os 

pensamentos de autores que discorrem sobre o tema da satisfação do cliente no pós-

venda. Resultados: As informações geradas na pesquisa demonstram que mais de 60% 

dos clientes entrevistados se dizem satisfeitos com os produtos e serviços prestados pela 
referida empresa, bem como ficaram entusiasmados para regressarem ao 

estabelecimento em busca de mais produtos. Os resultados demonstram a satisfação dos 

clientes no pós-venda de loja varejista do comércio de Cajazeiras. Sendo que o tempo de 

compra, revelado no estudo, sendo há mais de três anos, afirmam terem sido bem 

atendidos e admitem que há uma compatibilidade entre a propaganda do produto e sua 
efetiva qualidade. Conclusão: Dessa forma, o presente estudo obteve a confirmação de 

que, a amostra entrevistada evidencia a satisfação dos clientes em relação aos produtos 

e serviços adquiridos na loja assim como o bom atendimento que se manteve como fator 

decisivo para a fidelização dos clientes, assunto a ser tratado em uma futura pesquisa.  
 

Palavras-chave: Satisfação; Cliente; Pós-venda.   
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AS PEQUENAS EMPRESAS E OS DESAFIOS NO MUNDO DIGITAL: UM ESTUDO 

FEITO NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DA CIDADE DE UMARI – CE 
 

Juscileudo Lucas Belo 

Denilson Costa de Carvalho 

 
RESUMO  

Introdução: O período digital mostra a maneira como a sociedade vem progredindo 

através da internet, que tem sido uma dessas maneiras de progresso e que promovem a 

comunicação e aumento do elo entre as empresas e seus clientes ou potenciais clientes. 
O Marketing Digital como meio de comunicação via internet, tem sido uma das maneiras 

nas quais as empresas buscam obter o seu diferencial competitivo e as mídias sociais 

tornam-se uma fonte de pesquisa indispensável às empresas que a utilizam como meio 

de introdução ou desenvolvimento e divulgações de produtos, campanhas e marcas. 
Objetivo: Avaliar a utilização das mídias sociais das pequenas empresas em Umari – CE. 

Método: O presente trabalho é um estudo de caso, no qual, os resultados foram 

extraídos através de análise descritiva que tem como forma de abordagem do tipo quali-

quantitativa. A área de estudo é o município de Umari - CE está localizada no centro-sul 

cearense. O universo da pesquisa é formado pelos pequenos e microempreendedores da 
cidade. A amostra é formada por quinze proprietários, selecionados de forma aleatória, 

na cidade. Foram aplicados questionários entre os meses de setembro a novembro de 

2020. Resultados: a pesquisa aponta que a maioria dos empreendedores respondentes 

são do sexo feminino e que os mais velhos ainda resistem às tecnologias em seus 
negócios e a maioria dos empreendedores estão mesclando entre o on-line e o presencial 

e não têm muito tempo de mercado. Poucos investem na divulgação e a paga é a menos 

utilizada, mas todos utilizam ao menos uma rede social e a sua preferida é o instagram. 

os comerciantes esperam mais das redes sociais em relação ao engajamento dos 
clientes, o que demostra confiança e os mesmos ainda não retribuem a interação como 

deveriam com postagens e marcação dos produtos nas redes sociais. A absoluta maioria 

dos empreendedores se espelha em outros empreendedores, mas há falta de preparo por 

grande parte dos empreendedores em relação ao conhecimento sobre marketing digital. 

Por fim, apesar de a loja virtual ter maiores vendas, a loja física vende praticamente nas 
mesmas proporções, o que pode indicar que os empreendedores podem estar cometendo 

erros na disposição dos produtos na rede. Conclusão: O marketing digital, a partir das 

mídias digitais, têm sido uma ferramenta bastante poderosa de engajamento social, bem 

como comercial, principalmente, os meios digitais gratuitos como as redes sociais, o que 
proporciona inúmeras vantagens, especialmente, às micro e pequenas empresas.  

 

Palavras-chave: Marketing digital; Estratégia; Empresas. 
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COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL NAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO 

REALIZADO EM INDÚSTRIA NO MUNICÍPIO DE SOUSA – PB 
 

Kelly Simonne Sarmento de Oliveira 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Introdução: A temática Comunicação Interpessoal nas Organizações tem sido palco de 

debates e vêm em discussão desde períodos passados, por contemplar a importância e a 

troca de informações no ambiente de trabalho, tornando-o mais eficiente. Objetivo: Esta 
investigação propõe analisar como a comunicação interpessoal contribui para diminuir os 

conflitos internos em indústria localizada no município de Sousa, Paraíba (PB). Método: 

Pesquisa de caráter descritivo com abordagem quantitativa, do tipo estudo de caso, 

realizada em uma indústria localizada em Sousa-PB. A empresa conta com 100 
funcionários, entretanto, a coleta de dados foi realizada com uma amostra de 20 pessoas 

(20% do universo de pesquisa). Resultados: Indicaram, conforme amostra, que a 

Comunicação Interpessoal têm a função de diminuir possíveis conflitos internos, como 

má compreensão das informações, baixa produtividade e motivação na execução das 

tarefas, falta de conhecimento sobre quais propósitos a empresa pretende alcançar. 
Conclusão: Sendo assim, para a diminuição destes deslizes, é necessário adotar a 

comunicação como algo permanente e indispensável na organização para assim alcançar 

os fins traçados. 

 
Palavras-chave: Comunicação; Interpessoal; Organização. 
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A 

RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS 
 

Myllene Dantas da Silva 

Larissa Araújo Batista Suárez 

RESUMO 
Objetivo: Analisar o recrutamento de pessoas com deficiência nas organizações 

empresariais. É um tema instigante, o qual possui relevância social no sentido de 

vislumbrar a ampliação dos horizontes do administrador de empresas acerca da inclusão 

social. Método: Foi adotada a pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa. Os 
resultados apontam que há um desafio constante na recepção e acolhimento do mercado 

de trabalho no tocante a oferecer vagas às pessoas com alguma deficiência. 

Resultados: Há uma crescente demanda para cumprimento da lei na oferta de vagas 

que as empresas se adequem ao paradigma da inclusão social. Com isso, o setor 
empresarial se respalda na garantia de promoção de uma maior responsabilidade social, 

tendo em vista que a sociedade contemporânea tem a incorporação social como meta 

máxima a ser atingida. Conclusão: A tomada de decisões por parte dos dirigentes de 

empresas, no sentido de fazê-la sobreviver aos embates e imprevistos, próprios do 

mercado, são realizadas com base nos dados e no gerenciamento de seu pessoal. Hoje já 
se fala em larga escala da função social da empresa com vistas à promoção da inclusão 

social. 

 

Palavras-Chaves: Inclusão; Empresas; Responsabilidade social; Recrutamento.  
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AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NOS 

PEQUENOS NEGÓCIOS DA CIDADE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB 
 

Redjane Gonçalves Duarte 

Denilson Costa de Carvalho 

 
RESUMO 

Introdução: Ao longo dos anos o conhecimento tem se tornado numa ferramenta que 

contribui de forma relevante no aperfeiçoamento da gestão dos negócios 

independentemente do tamanho da empresa. Objetivo: Analisar a utilização da gestão 
do conhecimento como diferencial em meio a competitividade dos pequenos negócios na 

cidade de Poço de José de Moura. Método: pesquisa de campo que se deu através da 

aplicação de um questionário onde foram selecionados aleatoriamente 6 (seis) 

participantes com micro e pequenos negócios atuantes na cidade, onde duas pessoas se 
recusaram a contribuir com o estudo. Resultados: 75% dos proprietários não realizaram 

cursos de capacitação e apenas 50% dos seus funcionários passaram por alguma 

qualificação. Isso demonstra que os proprietários não buscam uma gestão do 

conhecimento mesmo, 75% afirmando que investem em conhecimento. Contudo, o 

diálogo com seus funcionários é bom e aberto ao recebimento de sugestões, inclusive, na 
resolução de problemas. Além disso, os participantes afirmaram buscar informações com 

seus concorrentes e fornecedores. Tal conduta demonstra a construção de estratégias na 

gestão por meio do compartilhamento de informações e experiências. Na 

contemporaneidade pequenas empresas e micro negócios necessitam investir na gestão 
do conhecimento para atenderem as demandas dos clientes e estar em vantagem para 

não perder suas posições no mercado competitivo. Conclusão: Os proprietários precisam 

empregar esforços na gestão do conhecimento para possibilitar a seus mercados e micro 

negócios do município o desenvolvimento do capital intelectual das organizações para 
que seja possível atingir suas metas.  

 

Palavras-chave: Conhecimento; Pequenas empresas; Gestão de empresas; Mercado 

competitivo. 
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EMPREENDEDORISMO NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES DO CURSO DE 

VESTUÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB 
 

Robério Vieira de Menêses 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Objetivo: Identificar a percepção de empreendedorismo entre os estudantes de 

vestuário da Escola Cidadã Integral (ECIT) Professora Nicéa Claudino Pinheiro, localizada 

no município de Cajazeiras, Paraíba. Método: Foi realizada pesquisa exploratória, 
descritiva, do tipo levantamento, com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado 

com estudantes de vestuário da Escola ECIT Professora Nicéa Claudino Pinheiro, de 

Cajazeiras. Participaram da pesquisa 37,2% do universo populacional (80 indivíduos) das 

turmas de 1º a 3º ano de ensino médio/integral. Resultados: Os achados indicaram que 
os estudantes eram majoritariamente do sexo feminino (61%), na faixa etária de 16-17 

anos (42,5%). Referindo-se as características próprias de um bom empreendedor, 

destacaram boa comunicação (48,8%), coragem e atitude (48,8%). Sobre o maior 

desejo como empreendedor, enfatizaram a realização pessoal e foco no negócio (50%), e 

sobre o ramo de atividade a empreender, para empreender, destaque para o ramo 
alimentício (17,5%) e vestuário (25%). Conclusão: Os achados referentes à perspectiva 

de estudantes do curso de vestuário de Cajazeiras-PB indicaram que entre as 

características próprias 

que julgam necessárias para um bom empreendedor, destacaram boa comunicação e os 
principal ramo de atividade que desejam empreender é o de vestuário. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Perfil Profissional; Desempenho; Experiência; 

Estratégia. 
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PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: ASPECTOS E DESFECHO 

CLÍNICO EM UMA UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 
 

André Luís Gonçalves Fernandes 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica é definida como uma infecção pulmonar 

que surge entre 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal e a instituição da 

ventilação mecânica invasiva (VMI), como também até 48 horas após a extubação. É 
uma das infecções hospitalares (IH) mais incidentes nas unidades intensivistas, com 

taxas que variam de 9 a 40 % das infecções adquiridas nesta unidade. Portanto, 

configura-se como um dos eventos adversos mais temíveis no ambiente de terapia 

intensiva. Este trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, com 
procedimento de revisão bibliográfica, com objetivo de conhecer os fatores de risco para 

o desenvolvimento de PAVM em unidade de terapia intensiva, com vistas adquirir e 

fomentar conhecimentos disseminados na literatura sobre os aspectos da PAVM e seus 

desfechos clínicos em UTI, visando socializar e apresentar as diversas reflexões e 

abordagens literárias sobre as ações preventivas. Conclui-se que os conhecimentos 
obtidos neste estudo, auxiliam os profissionais de saúde a desenvolverem estratégias de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e seu desfecho clínico, bem como possibilitam o 

suporte adequado e direcionado às necessidades do paciente com pneumonia, 

otimizando a prática do serviço e a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. 
 

Palavras-chave: Pneumonia. Unidade de Terapia Intensiva. Ventilação Mecânica. 
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PERFIL ENDÊMICO NA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PARAÍBA 

 
Augusto César Lopes Agostinho 

Maria Carmem Batista de Alencar 

 

RESUMO 
Objetivo: o presente trabalho objetiva, de maneira geral, avaliar o perfil endêmico de 

Tuberculose no município de Cajazeiras-PB, e especificamente: verificar as faixas etárias 

mais frequentes de ocorrência de Tuberculose; analisar as variáveis de incidência, 

prevalência, mortalidade e abandono do tratamento da tuberculose Método: A pesquisa 
trata-se de um estudo documental quantitativo. Os dados das variáveis foram coletados 

através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil – 

DATASUS, em outubro de 2020, e foram dispostos em tabelas no formato Excel, 

construindo-se gráficos que permitem a análise dos mesmos, compreendendo o período 
de 2001 a 2019. Resultados: Mostrou ser uma doença de alta prevalência no município, 

especialmente em indivíduos do sexo masculino, com idade entre 50 a 59 anos. Dentre 

os grupos de vulnerabilidade social, a população privada de liberdade é a que está mais 

susceptível ao acometimento da doença. No quesito desfecho, a cura ainda não atinge os 

níveis preconizados pelo MS. Conclusão: Faz-se necessário a adoção de medidas que 
visem a utilização de métodos diagnósticos mais precisos nos pacientes suspeitos, além 

de rastrear os indivíduos mais susceptíveis, bem como acompanhar o tratamento de 

maneira efetiva, a fim de evitar recidivas, complicações e até mesmo a morte. 

 
Palavras-chave: Tuberculose; Estatística; Tratamento. 

 

  



 

25 

 

 

 
v. 5, n. esp. 2, dez. 2020 

ISSN 2448-1394 

 
 

DETECÇÃO DO MANEJO DE COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS EM PACIENTES SOB 

VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 

Erica Aline Pereira Silva  

Enyedja Kerlly Martins de Araújo Carvalho  

 
RESUMO 

Este trabalho fez uma abordagem acerca da Ventilação Mecânica (VM), uma técnica 

usada para realizar a substituição total ou parcial da ventilação espontânea. O objetivo 

desse estudo é verificar o manejo das complicações expiratórias em pacientes sob 
Ventilação Mecânica. Para isso, essa pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica da 

literatura, com abordagem qualitativa, sobre o manejo realizado com pacientes em 

prótese ventilatória. O método utilizado para a obtenção dos dados consistiu na seleção 

de artigos científicos e publicações de revistas eletrônicas realizadas na Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS). Ao final deste estudo, evidenciou-se ser preciso que pesquisas nesse 

âmbito sejam intensificadas, com a finalidade de elevar a qualidade prestada pela equipe 

de saúde, em especial, enfermeiros, atenuando as ameaças de complicações oriundas ao 

paciente sob Ventilação Mecânica. Assim, é possível minimizar os riscos de complicações 

oriundas deste procedimento terapêutico, promovendo a garantia precisa ao paciente no 
decorrer da internação hospitalar, bem como reconhecer o trabalho dos profissionais 

responsáveis pelo manejo dessa técnica.  

 

Palavras-chave: Manejo; Ventilação Mecânica; Desmame; Complicações Respiratórias.  
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O PROTAGONISMO DO ENFERMEIRO NO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO 

 
Hevylla Ingrid Furtunato dos Santos 

Ariadne Pereira Pedroza 

 

RESUMO 
O presente texto tem como objetivo identificar como ocorre o trabalho do enfermeiro no 

cumprimento dos aspectos e características do pré-natal de alto risco. Método: trata-se 

de uma revisão de bibliográfica realizada por meio da seleção de artigos científicos 

publicados em periódicos indexados nas bases de dados do SCIELO (The Scientific 
Electronic Library Online) e LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências 

e Saúde), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana em 

Ciências de Saúde (LILACS), tendo a busca ocorrida entre os meses de setembro, 

outubro e novembro de 2020, utilizando os descritores extraídos dos Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS). Resultados: Os resultados apontam, a partir dos autores aqui 

consultados, a necessidade de acompanhamento pré-natal para gestantes de alto risco 

com consultas de enfermagem, as quais devem ter regularidade e conter intervenções 

complexas com base no histórico da gravidez de cada mulher. Conclusão: O pré-natal de 

alto risco possui uma grande relevância para prevenir e acompanhar o bem-estar da 
gestante, bem como o desenvolvimento do feto em gestações que apresentem a 

necessidade de mediações de enfermeiros e equipes médicas no sentido de promover 

uma gestação segura, tendo a capacidade de que o parto ocorra de forma tranquila.  

 
Palavras-chave: Cuidado Pré-natal; Gravidez de Alto Risco; Enfermagem.  
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COBERTURA VACINAL DO SARAMPO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A 

REEMERGÊNCIA NO BRASIL EM 2019 
 

Isabel Pereira Marques de Sousa 

Kelly Alencar de Souza 

 
RESUMO  

Introdução: O sarampo é uma doença infectocontagiosa com disseminação oral, o seu 

vírus possui um período de incubação curto entre 08 a 12 dias, os sintomas são febre, 

como em outras infecções, conjuntivite, mal-estar, tosse e coriza, além do rash 
maculopapular eritematoso, tendo seu melhoramento no inicio do exantema, em casos 

graves podem ocorrer pneumonia, cegueira, encefalite e óbito. Com a eficácia da 

cobertura vacinal contra o sarampo no Brasil, em 2016, a região das Américas se 

encontrava livre do sarampo, devido a mais de 20 anos de ampla administração da 
vacina contra a doença no continente, após a cobertura houve a prevenção de mais de 

03 milhões de casos entre os anos de 2000 e 2020. Objetivo: Analisar através de uma 

revisão integrativa da literatura a cobertura vacinal do sarampo e suas implicações para 

a reemergência no Brasil em 2019. Método: A pesquisa trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura (RIL), a fim de responder a questão norteadora “Quais são as 
implicações da cobertura vacinal do sarampo, para a sua reemergência em 2019?”. O 

levantamento bibliográfico aconteceu nos meses de fevereiro a novembro de 2020. Para 

tanto os critérios de inclusão foram: artigos em português e inglês, disponíveis 

gratuitamente nas referidas bases de dados, publicados entre os anos de 2016 e 2020. 
Foram excluídos do processo investigativo trabalhos não disponíveis, material não 

convencional, de congressos, aulas ou conferências; bem como, artigos que não 

abordavam a temática do trabalho. Resultados: Em 2019 o Brasil evidenciou o maior 

número em 22 anos de sarampo, totalizando 16.000 novos casos, mas ao mesmo tempo 
ocorreu algo interessante uma vez que nos anos anteriores o Brasil não conseguia 

alcançar a meta de 95% da população imunizada, mas incrivelmente em 2019 o Brasil 

antes da finalização do ano conseguiu ultrapassar, isso demonstra que a maior estratégia 

infelizmente continua sendo a atemorização da sociedade apenas em momentos de 

surtos e epidemias, com isso é demonstrado através dessa atitude à preocupação com os 
benefícios da vacina apenas quando se há uma coação visível, deixando-a para trás e 

não dando sua importância em tantos outros momentos, sendo assim a educação em 

saúde continua sendo a principal estratégia para o programa de imunização, tendo como 

objetivo fornecer o conhecimento dos benefícios da vacina, corroborando para o principal 
objetivo que é a eliminação da doença e sua não reemergência. Conclusão: A cobertura 

vacinal do sarampo é extremamente necessária, uma vez que atingindo suas metas 

percentuais, oferta a população segurança e bem estar, através disso é possível bloquear 

todas as lacunas que permitem a entrada não só do sarampo, mas de muitas outras 
doenças. Além disso, é possível refletir que o surto de 2019, pode servir apenas como 

um alerta para possíveis eventos futuros, pois com as baixas taxas de imunização, 

movimentos antivacina e não colaboração da população, os mesmos sempre serão 

rotineiros e presentes na sociedade.  
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FACE À PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO 

TRABALHADOR 
 

Isaias Raimundo da Silva 

Kelly Alencar de Sousa 

 
RESUMO 

Objetivo: Este estudo tem como objetivo analisar as características da organização do 

trabalho, a qual o trabalhador está submetido, apontando os fatores causadores de 

sofrimento mental no ambiente de trabalho e suas estratégias de controle. Método: O 
método trata de uma pesquisa bibliográfica, descritiva com abordagem qualitativa, o qual 

buscou descrever a eficácia da atuação da enfermagem na promoção de saúde mental, 

procurando evidenciar se ações realizadas, nesse âmbito, configuram na melhora do 

paciente em sofrimento mental. Resultados: O estudo apresentou a saúde do 
trabalhador e os resultados dos modos de organização social da produção. Com efeito, a 

composição de múltiplos fatores que acarretam o sofrimento psíquico, evidenciando as 

ações da promoção da saúde que se configura pela potencialidade em estratégias que 

visam a superação de uma lógica da cultura de medicalização presente na concepção dos 

sujeitos. Conclusão: Portanto, conclui-se a relevância da abordagem da promoção da 
saúde, no âmbito da saúde mental, na atuação da enfermagem, uma vez que sua 

intervenção está voltada ao cuidado, visando assim à promoção, proteção e recuperação 

em saúde, numa perspectiva do processo saúde-doença que são os fatores 

determinantes e condicionantes da produção da saúde.  
 

Palavras-Chave: Enfermagem; Trabalhador; Saúde mental; Políticas públicas.  
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CONSIDERAÇÕES ETIOLÓGICAS DA DOENÇA DE ALZHEIMER E SEU IMPACTO NA 

QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES 
 

Jaqueline Tavares de Abreu 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

Objetivo: Determinar os fatores etiológicos da Doença de Alzheimer e qual o seu 

impacto na qualidade de vida dos pacientes. Método: Trata-se de uma pesquisa com 

abordagem do problema qualitativa, de caráter descritivo, com procedimento de revisão 
bibliográfica. Resultados: A qualidade de vida do paciente com Alzheimer torna-se 

prejudicada em virtude das manifestações clínicas derivados da doença, dessa maneira, 

os principais desafios que intervêm as atividades diárias estão associados a perda da 

memória e o não reconhecimento da família, sendo que a pessoa acometida por esta 
doença sente-se excluído da sociedade. Conclusão: A DA é consideravelmente grave, e 

que acomete principalmente os idosos, na forma de demência, comprometendo o bem-

estar, e atingindo a sua qualidade de vida de seus familiares e cuidadores.  

 

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer; Qualidade de vida; Patologia.  
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ABORTO PROVOCADO: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E RISCOS QUE ENVOLVEM A 

PRÁTICA 
 

Juliana Ferreira Alves Araújo 

Maria Carmem Batista de Alencar 

 
RESUMO 

Objetivo: analisar os aspectos que envolvem o aborto provocado no Brasil. Método: 

trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com escopo descritivo e com abordagem 

qualitativa de análise dos dados. Resultados: o Brasil apresenta como peculiaridades a 
ilegalidade do aborto, excetuando-se alguns casos, o que amplia a possibilidade de que 

as mulheres busquem a prática ilegal da sua realização, colocando suas vidas em risco, 

bem como influindo em déficit de registros fidedignos dos casos, e na ausência de 

discussões acerca da temática no âmbito da assistência na saúde pública. Conclusão: 
De tal modo é possível perceber que o aborto provocado não é facilmente debatido por 

ser um assunto problemático para a sociedade. O aborto induzido causa uma série de 

complicações para as mulheres que o praticam, envolvendo questões morais, éticas, 

religiosas e econômicas. A educação sexual deve ser promovida esclarecendo dúvidas 

relacionadas à gravidez indesejada e sobre os riscos que um aborto provocado pode 
ocasionar. 

 

Palavras-Chave: Aborto induzido; Feminino; Gravidez. 
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ACOLHIMENTO À GESTANTE PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA ESTRATÉGIA 

DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

Lisandra Mendes de Araújo Beserra 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

A gravidez é uma fase que merece ser vivenciada a partir de regras que obedecem ao 

parâmetro de qualidade e bem-estar físico, psíquico e social da mulher. Dessa forma, a 

Estratégia Saúde na Família colabora com a implementação de um conjunto de 
profissionais multidisciplinares, na perspectiva de promover os cuidados e atenção 

necessários para às gestantes, desde o pré-natal, até o pós-parto. Este estudo trata-se 

de uma pesquisa descritiva, do tipo bibliográfica, com objetivo de analisar os 

procedimentos no acolhimento da gestante pela equipe multidisciplinar na estratégia 
saúde da família. Com um acompanhamento sistemático mediado por uma equipe 

interdisciplinar, a gestante pode ter condições suficientes para gestar o feto e obter êxito 

no tocante ao combate de possíveis circunstâncias que venham a dificultar o parto. 

Concluíram que é de extrema importância manter um processo de direcionamento no 

sentido de procurar os profissionais de saúde que atuam em tal programa para ter um 
esclarecimento nas práticas de adesão a um estilo de vida que seja condizente com os 

requisitos necessários à saúde da gestante.  

 

Palavras-Chave: Acolhimento; Gestante; Estratégia de Saúde da Família.  
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PARTICIPAÇÃO PATERNA: DO PRÉ-NATAL AO PUERPÉRIO 

 
Maria Sayllym Ribeiro Rolim 

Marianna Leite Barroso 

 

RESUMO 
Introdução: A participação paterna durante o período gestacional, parto e puerpério se 

faz relevante para a tríade – mãe, bebê e pai. A experiência de gerar um novo membro 

interfere diretamente na vida dos futuros pais, com mudanças bem significativas na vida 

de ambos. Objetivo: A presente pesquisa busca destacar a importância do envolvimento 
paterno desde o pré-natal até o puerpério e como a presença paterna pode ser benéfica 

ao desenvolvimento da criança que está chegando para compor a família. Metodologia: 

A metodologia utilizada foi a revisão integrativa da literatura, com buscas nas bases de 

dados disponíveis na internet, a partir de estudos disponíveis completos em português, 
dos últimos 11 anos. A busca resultou em oito estudos que foram dispostos em tabela de 

acordo com autor, ano, periódico e título. Resultados: Foi possível perceber, nas 

informações encontradas, que apesar de garantido na lei, a presença do acompanhante 

durante a gestação parto e puerpério, ainda existem fatores que impossibilitam essa 

prática. Destaca-se também a relevância desse envolvimento, uma vez que a mulher 
vivencia períodos de instabilidade e insegurança, podendo a figura paterna transparecer 

sentimentos melhores com seu apoio. Conclusão: Desta forma, é papel da sociedade, 

especialmente dos profissionais de saúde, incentivar esta prática, além de gerar 

situações favoráveis na efetivação da mesma, visando a garantia dos direitos das 
mulheres, bem como a saúde e qualidade de vida familiar, em especial do triênio pai, 

mãe e bebê.  

 

Palavras-Chave: Participação paterna; Gestação; Informação.  
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DOENÇAS RESPIRATÓRIAS PREVENÍVEIS POR VACINAÇÃO EM IDOSOS 

 
Matheus Fernandes Dantas 

Maria Carmem Batista de Alencar 

 

RESUMO 
Introdução: com o envelhecimento, evidencia-se o crescimento da frequência e 

severidade das doenças infecciosas. As vacinas são ótimas alternativas para prevenção 

de tais agravos. Objetivo: analisar as doenças respiratórias preveníveis por vacinação 

que acometem a comunidade idosa. Método: trata-se de uma Revisão da literatura. As 
bases de dados utilizadas foram: BIRENE, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e MEDLINE. Os critérios de inclusão foram os estudos publicados nos 

últimos anos e escritos em Português. Conclusão: as vacinas contra doenças 
respiratórias em idosos constituem a estratégia mais eficaz no que diz respeito à 

prevenção da morbimortalidade relacionada às doenças respiratórias. Os profissionais de 

saúde devem estar preparados para informar a população e incentivar à prática da 

vacinação, ampliando assim a cobertura e os benefícios dela advindos. 

 
Palavras-Chave: Vacinação; Idosos; Influenza; Pneumonia. 
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ASPECTOS DE CORRELAÇÃO ENTRE NÚMERO DE INTERNAÇÕES E INFECÇÃO EM 

HOSPITAL DE REFERÊNCIA DA 10ª REGIÃO DE SAÚDE NA PARAÍBA, 2015-2019 
 

Mychelle Marques Fernandes 

Ariadne Pereira Pedroza 

 
RESUMO 

Um serviço de saúde deve ter por objetivo, prestar assistência a indivíduos da população 

seja na prevenção, no tratamento, recuperação e/ou na reabilitação de um agravo em 

saúde, tendo como ponto central a qualidade na assistência á saúde, preservando 
iniciativas e medidas para prevenção e controle da infecção hospitalar. Desse modo, o 

objetivo deste estudo é realizar uma análise da correlação entre o número de internações 

e infecção hospitalar ocorridas nos anos de 2015 a 2019 no hospital de referência da 10° 

região de saúde na Paraíba. Trata-se uma pesquisa de campo, aliada a estudo de caso, 
com pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, análise quantitativa e método dedutivo. 

Os resultados apresentam que durante os cinco anos analisados nesse trabalho houve 

um progressivo aumento dos índices de internações e durante 2019 esse total foi ainda 

mais acentuado. Percebe-se que o hospital em questão possui médio porte e atende 

tanto a 10° Região de Saúde, como também, municípios de regiões circunvizinhos e isso 
demonstra seu potencial no tocante a quantidade de leitos.  
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ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ALTA TAXA DE INCIDÊNCIA DE 

CÂNCER DE MAMA EM MULHERES 
 

Rafaella Moreira Duarte  

Maria Carmem Batista de Alencar  

 
Resumo:  

Introdução: o câncer de mama é o tipo que mais ocorre em mulheres em todo o 

mundo, inclusive no Brasil, mostrando-se como um sério problema de saúde pública, 

visto que o número de mortos por esse tipo de câncer é alto. Objetivo: analisar os 
fatores que contribuem para essa elevada taxa de óbitos por câncer de mama. 

Metodologia: realizou-se uma pesquisa bibliográfica e exploratória, bem como uma 

pesquisa analítica com coleta de dados realizada através de artigos científicos de domínio 

público sobre o tema, bem como foram utilizadas a base de dados do Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) para melhor compreender as taxas de 

incidência e mortalidade pelo câncer de mama. Resultados: as taxas de mortalidade por 

câncer de mama são mais elevadas em mulheres que se encontram em situação 

econômica menos favorável, principalmente pela difícil localização de centros de saúde 

para diagnóstico e tratamento precoce. Destaca-se, também, que fatores sociais, 
culturais e regionais dificultam o acesso a tratamento e informações, bem como a baixa 

escolaridade contribui negativamente, visto geram uma dificuldade de compressão do 

tema devido ao baixo conhecimento sobre a área, sendo necessária a implementação de 

políticas públicas de saúde adequadas. Conclusão: contata-se que há uma premente 
necessidade de promover um estudo sistemático de distribuição dos serviços de saúde 

para diagnóstico e tratamento do câncer de mama, propiciando redução da mortalidade 

por ele causada.  

 
Palavras-Chave: Câncer de mama; Saúde; Mortalidade. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES IDOSOS COM DIABETES MELLITUS 

 
Carla Cristiane Nobre da Silva 

Luennia Kerlly Alves Rocha de Araújo 

 

RESUMO  
Introdução: A diabetes mellitus tipo 2 é um tipo de diabetes que ocorre devido a 

resistência do corpo a insulina, hormônio que coloca a glicose no interior das células. 

Gerando aumento no perfil glicídico do portador, podendo ocasionar outras patologias 

associadas. Objetivo: Apresentar o perfil nutricional de pacientes idosos diagnosticados 
com diabetes mellitus tipo 2 nas redes de saúde municipais. Identificar os principais 

hábitos alimentares no tratamento de pacientes idosos com DM2; Verificar o papel do 

Nutricionista e os cuidados particulares com o paciente idoso com DM2. Método: Revisão 

da Literatura. O estudo foi realizado nas plataformas virtuais Scientific Eletronic Library 
Online e Biblioteca Virtual em Saúde. Utilizou como critérios de inclusão artigos de 

estudos transversais e de análises clínicas que abordassem o perfil nutricional de 

pacientes idosos com diabetes mellitus tipo 2. Resultados: O perfil nutricional de idosos 

portadores de diabetes mellitus tipo 2 é caracterizado pela riqueza em frutas, legumes e 

peixes, principalmente quando comparado ao consumo exacerbado de frituras e 
alimentos embutidos, em que aquele é o fator mais vantajoso para esta modalidade de 

paciente por proteger e desenvolver a tolerância à glicose e a síndrome metabólica. 

Conclusão: Pode constatar a presença das dietas normoglicídica, normoproteica e 

normolipídica, com destaque ao consumo de alimentos integrais e das vitaminas C, D, E, 
consumo de zinco e magnésio para aqueles que têm hábitos alimentares baseados em 

frituras e alimentos embutidos.  
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A IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D NA CONSTRUÇÃO DA IMUNIDADE DA 

GESTANTE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Flávio Erick Moura da Silva 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Introdução: A vitamina D é um hormônio que age no metabolismo do cálcio e do 

fósforo. Seus receptores podem ser encontrados em quase todos os tecidos do 

organismo. Na gestação, a deficiência de vitamina D pode ser um fator de risco para 
eventos negativos para a gestante e para o recém-nascido. Objetivo: Esta revisão visou 

relatar a importância da relação da vitamina D com a imunidade, assim como a influência 

da deficiência dessa vitamina na prevalência de doenças autoimunes, alérgicas e 

infecções. Método: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, 
abrangendo artigos e periódicos compreendidos entre os anos de 2015 e 2020, 

disponíveis nas bases de dados através de busca pelo World Wide Science. Porém, 

levando em consideração os critérios de inclusão e após trabalhos em outros idiomas, 

permaneceram 10 artigos. Também foram buscadas referências clássicas citadas pelos 

trabalhos das bases de dados. Resultados: Estudos recentes mostram que existe alta 
prevalência de deficiência (25% a 29%) e insuficiência de VD em mulheres e recém-

nascidos (RN) e a associação entre o estado nutricional materno da VD e o estado de VD 

dos seus RN. Conclusão: A DVD nas gestantes e seus filhos é importante problema de 

saúde, com potenciais consequências adversas à saúde global. Estratégias de prevenção 
devem assegurar a suficiência de ViD nas mulheres durante a gravidez e a lactação.  
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ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 

E LONGEVIDADE 
 

Francisco Cássio dos Santos 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO  

Introdução: O processo de envelhecimento é um percurso progressivo que ocorre 

durante a vida afetando todos os organismos, resultando em alterações dos padrões 

fisiológicos de um indivíduo, em uma relação mútua de fatores sociais, culturais, 
biológicos e psicológicos. Vários problemas comuns no envelhecimento alteram os 

componentes fundamentais da ingestão dietética ou as necessidades nutricionais, 

podendo afetar negativamente o estado nutricional. Dentre esses problemas, as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) fazem parte dos mais importantes, dado seus 
elevados índices de morbidade nesse público. Objetivo: Analisar a importância da 

alimentação no envelhecimento saudável e longevidade. Metodologia: Trata-se de um 

estudo de revisão integrativa da literatura. A pesquisa foi realizada com artigos 

publicados no período de 2016 a 2020 disponível no idioma português e na Scientific 

Eletronic Library Online e Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde, utilizando 
os descritores: idoso, nutrição, alimentação e doenças crônicas não transmissíveis. 

Resultados: Foi demonstrado que questões biológicas e sociais influenciam qualidade de 

vida da pessoa idosa e que a alimentação saudável tem um grande impacto positivo na 

manutenção da saúde do idoso e no controle das doenças crônicas não transmissíveis. 
Conclusão: A adoção de uma alimentação saudável tem papel decisivo e bem colocado 

na prevenção das DCNTs e no aumento da qualidade de vida do idoso.  
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ANÁLISE DO PERFIL NUTRICIONAL DOS IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÃO 

DE LONGA PERMANÊNCIA: UM ESTUDO DE REVISÃO 
 

Francisco Lucas Nicolau Alves 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO  

Introdução: A institucionalização pode trazer inúmeras consequências, tanto positivas 

quanto negativas. Objetivo: Identificar na literatura o perfil nutricional dos idosos 

institucionalizados. Método: Esse trabalho foi realizado no formato de revisão integrativa 
da literatura, sobre análise do perfil nutricional dos idosos residentes em instituições de 

longa permanência, no qual realizou-se uma busca eletrônica com as palavras chaves: 

Perfil nutricional, idoso, envelhecimento, instituição de longa permanência. Nos 

periódicos eletrônicos: Scientific Eletronic Libray Online (SCIELO), Literatura Latino 
Americana em Ciências da Saúde (LILACS), e Medical Literature Analysis and Retreval 

Sistem Online (MEDLINE). Resultados: Os resultados encontrados neste trabalho 

durante as pesquisas realizadas indicam que o estado nutricional de idosos 

institucionalizados é de desnutrição, sendo essa ocasionada por diversas causas. 

Conclusão: Diante disso, é necessária a identificação precoce da desnutrição para 
melhor qualidade de vida desse público e consequentemente redução da mortalidade. 

Entretanto ainda há escassez de dados sobre o perfil nutricional de idosos 

institucionalizados e estes, quando encontrados são bastante heterogêneos, dificultando 

dados comparativos. Assim, há a necessidade de mais estudos que se aprofundem nas 
questões elencadas com vistas a fornecer dados mais fidedignos sobre o perfil nutricional 

de idosos institucionalizados.  
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MUDANÇAS DE HÁBITOS COMO ESTRATÉGIA DE QUALIDADE DE VIDA DE 

INDIVIDUOS HIPERTENSOS 
 

Hedenizya Braz Gomes 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 

RESUMO 
A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica com alta prevalência na 

população brasileira e mundial, que acarreta elevado custo econômico e social, 

principalmente em decorrência das suas complicações. Por ser, na maior parte do seu 

curso, assintomática, seu diagnóstico e tratamento são frequentemente negligenciados, 
somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao tratamento prescrito. O 

objetivo deste trabalho é descrever a Hipertensão Arterial Sistêmica, enfatizando a 

qualidade de vida e mudanças de hábitos no controle e tratamento. O percurso 

metodológico empregado foi uma pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, com 
abordagem de revisão da literatura, realizada por meio de pesquisas em bases de dados, 

com base em critérios de inclusão e exclusão e descritores definidos previamente. A 

coleta dos dados foi feita através da leitura integral dos estudos e os resultados foram 

analisados com base na interpretação das conclusões de todos os estudos inclusos na 
análise, apresentando uma síntese contextualizada com as opiniões de diversos autores. 

Assim, frente ao exposto conclui-se que a Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença 

crônica que causa impactos desfavoráveis na Qualidade de Vida dos indivíduos 

acometidos, e mudanças de hábitos do paciente hipertenso são tão importantes para o 

tratamento da doença como os medicamentos hipotensores disponíveis, sendo 
fundamental no contexto do paciente hipertenso, estimular e promover mudanças de 

hábitos, estilo de vida e atitudes para prevenir os problemas de saúde que poderão ser 

desencadeados com o passar dos tempos, em decorrência da HAS.  
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DIETAS DA MODA: UMA AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE DIETAS POR ALUNOS 

DE ACADEMIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB 
 

Itamara de Sousa Figueiredo 

Suelen Maria Gonçalves Matias 

 
RESUMO 

Objetivo: Avaliar o uso de dietas da moda de acordo com a necessidade e o perfil de 

alunos praticantes de atividades física de academias do município de Sousa- PB. 

Método: Por meio de um questionário a 50 visitantes regulares, foi realizado um estudo 
transversal com alunos de uma Academia do Município de Sousa-PB. A coleta de dados 

foi realizada por meio de questionários, os quais envolveram as seguintes questões: 

adesão a determinados hábitos alimentares, adesão Dietas da moda, orientação 

profissional, divulgação desses métodos dietéticos, resultados, permanência dos 
resultados e efeitos adversos. Resultados: O público trazido pelo estudo é de 50 

praticantes de exercícios físicos em academias de Sousa-PB, sendo a idade média de 23 

anos (a idade mínima é de 21 anos, a idade máxima é de 67 anos), sendo a maioria 

mulheres. Em relação à escolaridade dos participantes, grande parte das pessoas possui 

ensino médio completo. 24 (48%) relataram ter realizado algum tipo de dieta da moda, 
sendo as dietas mais citadas a low carb, jejum intermitente e outras dietas. A maioria da 

amostra relatou a adesão à dieta com a orientação de um nutricionista. Com a avaliação 

dos resultados foi percebido que os alunos estudados obtiveram acesso as dietas 

principalmente através de mídias digitais representando 52,6%, amigos ou conhecidos 
26,3% e baseado na indicação dos professores personal trainer 10,5% Ao falarmos de 

efeitos adversos, os sintomas mais relatados foram fraqueza (46%), irritabilidade (16%) 

e quedas de cabelo e unhas fracas (14%). Conclusão: Estudos futuros são necessários 

para avaliar a composição das dietas consumidas e alterações metabólicas em curto e 
longo prazo 
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO MATERNO SOBRE A INTRODUÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 
 

Jéssica de Freitas Pereira 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Objetivo: Avaliar o conhecimento materno em relação ao aleitamento exclusivo e as 

razões para o desmame precoce. Método: O estudo trata-se de uma revisão integrativa 

de literatura, as bases de dados utilizadas para a pesquisa foram: Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO), PUBMED e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A pesquisa 

resultou no total de 100 estudos, sendo 44 artigos na PUBMED, 26 artigos na SCIELO e 

30 artigos na BVS. Destes, 87 artigos foram excluídos por não encaixarem nos critérios 

definidos, para análise foram selecionados 13 artigos. Resultados: Todos os artigos 
estudados comprovaram que um dos motivos pelos quais a introdução e manutenção do 

aleitamento materno exclusivo pelas mães na sua maioria é prejudicada, e está 

diretamente relacionada com a falta de conhecimento materno. Conclusão: A prática de 

aleitamento materno exclusivo é importante para o binômio mãe e filho e que o 

conhecimento e apoio advindo de programas disponibilizados por equipes de saúde é de 
fundamental importância para o sucesso do aleitamento materno.  
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FATORES DETERMINANTES DA OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA: REFLEXÕES E 

ABORDAGENS 
 

João Victor Rolim Rodrigues 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

A obesidade tem sido descrita como um importante problema de saúde pública da 

atualidade e vem ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial. Sua 

prevalência aumentou nas últimas décadas em todo o mundo, inclusive nos países em 
desenvolvimento, como o Brasil. O aumento da prevalência da obesidade em idades cada 

vez mais precoces, como os adolescentes, tem despertado a preocupação de 

pesquisadores e profissionais da área de saúde, em razão dos danos e agravos à saúde. 

O objetivo deste trabalho foi discutir os fatores determinantes da obesidade em 
adolescentes, fundamentando-se em uma revisão de literatura sobre o assunto. Para a 

revisão do tema foram consultadas as principais bases de dados, de livre acesso na 

internet, sendo as seguintes: Biblioteca Virtual de Saúde – BVS (que inclui LILACS, 

MEDLINE, MEDCARIB, OPAS/OMS, PAHO E WHOLIS), SCIENCE DIRECT, PUBMED e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), compreendendo o período de 2010 à 2019. 
Conclui-se que a adolescência é um período da vida no qual ocorrem intensas mudanças 

físicas e psicológicas, influenciadas por fatores genéticos, étnicos e ainda pelas diferentes 

condições sociais e ambientais e a obesidade aumenta o risco de doença e morte, sendo 

também um evento que vem se convertendo em um problema que causará profundas 
repercussões na saúde pública devido ser uma condição favorável para a ocorrência de 

comorbidades associadas. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NA CRIANÇA: POLÍTICAS DE 

SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
 

Jorge Gabriel Silva Fernandes  

Francisco Ronner Andrade da Silva  

 
RESUMO  

A promoção da saúde, como vem sendo entendida nos últimos 20 anos, apresenta-se 

como uma das estratégias mais promissoras para enfrentar os múltiplos problemas de 

saúde que afetam as populações humanas. A qualidade de vida em crianças está 
intimamente relacionada com a sua saúde mental, social e bem-estar subjetivo. Cada vez 

mais, o estudo do desenvolvimento da criança e da Qualidade de Vida dá mais atenção à 

interação de múltiplas variáveis contextuais na vida da criança em desenvolvimento. Este 

trabalho objetivou analisar, na literatura disponível, as ações voltadas para a promoção 
da saúde e qualidade de vida da criança, tendo como foco as políticas de saúde para o 

desenvolvimento na primeira infância. Metodologicamente, o estudo consiste numa 

pesquisa descritiva, com abordagem de revisão bibliográfica, de cunho qualitativo, 

focando artigos disponíveis em bibliotecas virtuais e bases de dados nacionais e 

internacionais, que possibilitem evidenciar estudos e informações voltadas para a criança 
numa perspectiva da promoção da saúde e qualidade de vida. Conclui-se que os estudos 

mostram, que o investimento feito em programas de promoção da saúde e qualidade de 

vida para a primeira infância tem uma alta taxa de retorno para a sociedade, 

apresentando avanços, e ainda muitos desafios.  
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DESNUTRIÇÃO INFANTIL E SEUS EFEITOS EM CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS NO 

BRASIL 
 

Josefa Tâmara Macedo de Oliveira  

Luennia Kerlly Alves Rocha  

 
RESUMO  

A desnutrição infantil persiste sendo um dos problemas marcantes de saúde pública no 

mundo e, por conseguinte, no Brasil. Devido à falta de instrução básica da importância 

na boa nutrição, pobreza ou desequilíbrio familiar, os responsáveis da criança se tornam 
incapazes de prover os cuidados necessários para a mesma, incluindo uma alimentação 

adequada. A partir desta premissa, o presente estudo objetiva analisar a prevalência de 

desnutrição infantil no Brasil e suas conseqüências no desenvolvimento e crescimento da 

criança. Foi realizada revisão integrativa, que objetivou identificar a prevalência de 
desnutrição no país nos últimos 10 anos. Os achados indicaram diminuição no número de 

crianças caracterizadas como desnutridas, entretanto, regiões como o Norte e Nordeste 

ainda apresentam porcentagem significativa de crianças em situação de desnutrição 

tendo em vista relação à altura x idade, assim cabe mencionar no percentual expressivo 

da região norte o destaque para a população indígena. Foi possível Comprovar que o 
cérebro infantil é afetado por deficiências nutricionais, que inclusive alteram de forma 

permanente o desenvolvimento e comportamento subsequentes, Há indicativos de que o 

organismo de uma criança desnutrida permite uma diminuição da atividade perceptível 

quando confrontada às atividades de crianças que se alimentam adequadamente. Como 
medida de solução para o problema da desnutrição, faz-se necessário a realização de 

inquéritos acerca do problema enfrentado buscando garantir o monitoramento regular e 

constante, identificando os grupos vulneráveis, a fim de possibilitar embasamento para a 

formulação de políticas públicas de enfrentamento da problemática. Ademais, é 
importante o fortalecer os programas de combate existentes.  
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AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DAS ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA: UM ESTUDO DE 
REVISÃO 

 

Rayane Iracema Barbosa Maciel 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 
 

RESUMO 

A educação nutricional tem o ímpeto de ajudar os idosos a conceberem a alimentação 

saudável de uma forma lúdica, aproximando-a da realidade em que vivem, pois nesta 
fase da vida o autocuidado é uma forma importante para manter a mente e o corpo mais 

saudáveis. Levando-se em consideração tais pressupostos, o presente trabalho tem como 

objetivo principal discorrer sobre as estratégias de educação alimentar e nutricional na 

qualidade de vida da população idosa. Com escopo nos dados bibliográficas da Scielo. 
Foram encontradas 06 referências, sendo 05 artigos científicos e 01 capítulo de e-book, e 

15 artigos descartados, que por sua vez, não apresentaram coesão e congruência com a 

linearidade temática dos descritores da pesquisa. Os resultados denotam a necessidade 

do reforço de políticas públicas que favoreçam monitoramento sobre o estado nutricional 

dos idosos e o acesso às informações preventivas, tendo em vista a melhoria de sua 
qualidade de vida. Considerando as diferentes abordagens realizadas pelas pesquisas 

analisadas, nota-se que a EAN pode contribuir para muito além da alimentação saudável, 

colaborando inclusive, para o melhoramento da saúde mental e da socialização da pessoa 

idosa, gerando um prolongamento de uma velhice com autonomia e independência.  
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA ADOLESCÊNCIA E 

SEUS REFLEXOS NA SAÚDE HUMANA 
 

Rayssa Geany Gonçalves Bandeira 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO  

A adolescência é uma fase compreendida entre 10 e 19 anos de idade, caracterizada por 

transformações físicas, biopsicossociais e comportamentais que influenciam diretamente 

na alimentação, sendo determinada por inúmeros fatores tais como: hábitos alimentares 

da família, amigos e escola. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica abordando os 
hábitos alimentares dos adolescentes. Esse estudo tratou-se de uma revisão 

bibliográfica, desenvolvida a partir das análises de dados com base em estudos obtidos 

na literatura sobre a influência da alimentação saudável na adolescência e seus reflexos 

na saúde humana. Cada vez mais atestamos ao longo deste trabalho que ter uma 
alimentação saudável depende da interferência de diversos fatores, por outro lado, todos 

esses dados nos mostra que é essencial o desenvolvimento de políticas públicas, 

embasamento teórico e prático dentro das escolas, e que precisamos construir hábitos e 

formação sobre a saúde e seus déficits advindos da má alimentação. Mediante todo o 
percurso do trabalho podemos perceber que a alimentação saudável juntamente com 

bons hábitos e equilíbrios fazem com que o indivíduo tenha uma melhor qualidade de 

vida. Isso inclui dizer que são diversos os fatores que podem de forma conjunta 

proporcionar bem-estar.  
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A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ÂMBITO ESCOLAR 

 
Ana Emilia Formiga Marques  

Roberta Mylena Dias Abrantes  

 

Introdução: A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma importante ferramenta 
para promoção e combate aos agravos à saúde evidenciados pela transição nutricional no 

Brasil nos últimos anos. Os altos índices de morbidade e mortalidade decorrente das 

Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) na população tem mostrado a relevância de 

se usar as estratégias de EAN para a saúde e qualidade de vida da população, ampliando 
as possibilidades de promoção a alimentação adequada e saudável como um Direito 

Humano a Alimentação Adequada. Objetivo: Identificar a importância da educação 

alimentar e nutricional (EAN) no ambiente escolar. Metodologia: Trata-se de um estudo 

realizado por meio da biblioteca virtual, revisão integrativa da literatura, método 
específico que sintetiza os resultados obtidos em estudos já realizados, além de pesquisa 

em normas e legislação correlata. A pesquisa foi realizada com artigos publicados no 

período de 2016 a 2020 disponível no idioma inglês, português e espanhol, artigos 

completos por meios da biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (ScieElo), 

Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System Online) (MedLine) e U. S. National Library of Medicine (NLM). 

(PubMed)e, utilizando os descritores: “Alimentação Escolar” “Educação Nutricional” e 

“Hábitos Alimentares”. Resultados: A pesquisa foi realizada com artigos publicados no 

período de 2016 a 2020 para garantir as informações mais recentes sobre o tema 
estudado, todos os artigos selecionados falavam sobre a importância da alimentação na 

escola. Foi evidenciado que a alimentação saudável tem um impacto positivo na 

construção e manutenção de hábitos alimentares saudáveis com reflexo na vida adulta. 

Assim, adquirindo autonomia na construção de hábitos alimentares adequados 
indispensáveis para a mudança de postura, atitudes e comportamentos alimentares 

determinantes na construção dos panoramas de saúde. Favorecendo no desempenho da 

criança e na sua formação. Conclusão: Conclui-se que a educação alimentar e 

nutricional é uma ferramenta imprescindível para construção de hábitos alimentares 

saudáveis, devendo, ser amplamente difundido e praticado na escola pela nutricionista 
responsável. A relevância do ambiente escolar no desenvolvimento integral do indivíduo 

reforça a necessidade de expansão das ações de EAN neste meio, de modo que os 

discentes complemente sua formação acadêmica com a formação de hábitos alimentares 

saudáveis. 
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IDENTIFICAÇÃO DE FATORES RELACIONADOS À SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

Thaís Bezerra da Silva 

Nathiene Patrícia Ferreira Rolim de Amaral 

 
RESUMO 

O estudo objetivou rastrear a prevalência de Insegurança Alimentar (IA) pelo meio do 

estudo dos fatores de risco. A importância de Segurança Alimentar e Nutricional está 

pautada diretamente ao Direito Humano a Alimentação Adequada, logo a insegurança 
alimentar necessita ser direcionada a cada contexto, dentre eles: a vulnerabilidade 

socioeconômica, a condição do chefe da família, renda, moradia, educação entre outros 

fatores. O conceito de SAN induz a criação de políticas públicas efetivas que garantam 

segurança alimentar no país. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar a SAN. Esse 
estudo foi realizado no formato de revisão integrativa da literatura, sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), em que se realizou uma busca eletrônica nas bases de 

dados Pubmed, ScientificElectronic Library Online (SCIELO), utilizando os seguintes 

descritores: “Segurança Alimentar e Nutricional”, “Fatores de risco”,“ Programa Bolsa 

Família”, em português. Foram selecionados 10 artigos publicados nos anos de 2013 a 
2020, de acordo com os artigos selecionados entre esse período, notou-se um maior 

percentual de 40% (4) dos artigos publicados em 2015, seguido do ano de 2017 com 3 

(30%), 2020 com 2 (20%) e por fim, 2013 com 1 (10%), nos anos de 2014, 2016, 2018 

e 2019 não foram encontrados artigos que permeassem os critérios de inclusão inerentes 
ao estudo. Sendo assim, conclui-se que o tema em questão acaba sendo de grande 

importância social e acadêmica, pois, em tempos tão difíceis para a população brasileira, 

em virtude da Pandemia pelo COVID-19, em que pode-se perceber tantas famílias 

voltando ao mapa da fome no país, é primordial que políticas públicas de distribuição de 
renda, como é o caso do programa bolsa família, possam atender a população mais 

pobre e negligenciada.  

 

Palavras–Chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Programa Bolsa Família; Direito 

Humano a Alimentação Adequada. 
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ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA: A PROMOÇÃO DE HÁBITOS 

SAUDÁVEIS COMO POLÍTICA PÚBLICA DE RELEVÂNCIA NO SUS 
 

Umbelina Ferreira Braga 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

O crescente número de idosos implica em aumento das demandas sociais e passam a 

representar um grande desafio político, social e econômico. A promoção do 

envelhecimento saudável voltado ao desenvolvimento de ações que orientem os idosos 
em relação à importância da melhoria de suas habilidades funcionais, mediante a adoção 

precoce de hábitos saudáveis de vida, a eliminação de comportamentos nocivos à saúde, 

é uma das diretrizes essenciais definidas na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

Este trabalho teve como objetivo conhecer com base na literatura os aspectos do 
envelhecimento e a promoção de hábitos saudáveis como política pública de relevância 

no SUS. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de revisão bibliográfica, com abordagem 

qualitativa. Os resultados obtidos com a pesquisa, comprovam que o envelhecimento e a 

saúde da pessoa idosa, está relacionado com a qualidade de vida, onde diversos fatores 

corroboram com esse desfecho, dentre os quais a promoção dos hábitos saudáveis como 
alimentação saudável, assistência médica e atividade física. Conclui-se que envelhecer de 

forma saudável compete na manutenção da independência e autonomia do indivíduo 

idoso, onde a promoção dos hábitos saudáveis se constitui como potente aliada. Os 

hábitos saudáveis para a pessoa idosa, passam a ser, além de uma estratégia de 
prevenção e promoção da saúde, uma maneira de integrar os indivíduos no 

gerenciamento de sua própria saúde, com vistas na obtenção da melhoria de sua 

qualidade de vida.  

 
Palavras–Chave: Idosos; Saúde do Idoso; SUS. 
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES EM PACIENTES 

HIPERTENSOS 
 

Wennia Thaize Mendes Estrela  

Francisco Ronner Andrade da Silva 

RESUMO  
A Hipertensão Arterial constitui um dos problemas de saúde pública mais importante em 

todo o mundo. Não é só uma doença, bem como também é um fator de risco para outras 

complicações e eventos agudos. A educação em saúde constitui um conjunto de saberes 

e práticas orientados para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. O presente 
trabalho tem como objetivo descrever com base na literatura sobre a educação em saúde 

como instrumento na prevenção de complicações em pacientes hipertensos. Este estudo 

trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, com abordagem de revisão de 

literatura. Conclui-se que a educação em saúde incide significativamente no controle dos 
valores de pressão arterial dos pacientes hipertensos, modificando, em especial a forma 

como os hipertensos vivem, no tocante a orientações quanto a dieta, o tratamento 

farmacológico ou não farmacológico e o sedentarismo, sendo a educação em saúde, uma 

ferramenta que requer um processo de avaliação constante, sempre visando à melhoria 

das ações implementadas e com o objetivo de aumentar a sensibilização dos 
participantes para o alcance da melhoria da qualidade de vida. 

 

Palavras–Chave: Educação em Saúde. Hipertensão Arterial Sistêmica. Prevenção de 

Doenças. 
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PERFIL DE MORTALIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL 

 
Bruno Lima da Silva 

Evilazio Bruno Andrade do Nascimento 

José Miquéias de Andrade Cavalcante 

Luan Nunes Gomes 
Sandemberg Fernandes Batista 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Objetivo: Identificar o perfil de mortalidade do Estado da Paraíba, Brasil. Métodos: 

Pesquisa exploratória-descritiva e documental. Realizada por meio do departamento de 

informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), que disponibilizou informações para 

análises objetivas da situação sanitária do Estado da Paraíba. Os dados foram 
quantificados mediante estatística simples e as variáveis selecionadas foram agravos 

conforme CID-10, no período de um ano, que foi em 2018. Resultados: O estudo 

evidenciou que as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de mortalidade 

proporcional (28,7%), seguidas pelas neoplasias (14,8%). Por conseguinte, as doenças 

endócrinas nutricionais e metabólicas estão entre as causas menos comuns de 
mortalidade (0,01%). Conclusão: Segundo os dados apresentados, é de extrema 

importância o desenvolvimento de programas informativos para com a população a 

respeito da prevenção de doenças, promoção da saúde e tratamento de problemas 

cardiovasculares, agravos com maior prevalência no estado em 2018. 
 

Palavra-Chave: Doenças; Mortalidade; Promoção de Saúde. 
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PERFIL DE MORTALIDADE NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL 

 
Luana Pereira Cardoso 

Vitória Ferreira de Oliveira 

Vitória Valdevino Souza 

Williane Pereira Cruz 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

Objetivo: Analisar os casos de óbitos no estado da Bahia no ano de 2018. Método: 

Estudo epidemiológico, em que houve o levantamento de dados na plataforma virtual do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os dados 

extraídos contemplaram os óbitos por Capítulo (Cap) do CID 10 no ano de 2018, idade e 

sexo. A análise dos dados procedeu-se mediante estatística de frequência relativa 

(porcentagem). Resultados: Identificou-se o número total de 89.428 óbitos (100%) em 
2018. Dentre os 18 tipos de doenças presentes no Cap do CID-10, ficou evidente uma 

maior ocorrência de quatro causas específicas: Cap IX - Doenças do Aparelho Circulatório 

(24,6%); Cap XX - Causas Externas de Morbidade e Mortalidade (14,5%); Cap II - 

Neoplasias (tumores) (14,4%); Cap XVIII - Sinais e Achados Anormais de Exames 

Clínicos e Laboratoriais (11,5%). Os agravos de menos impactos representaram 34,8%, 
contemplando-se os demais 14 agravos. Dentre os óbitos por doenças do Cap CID-10 

tem predominância em faixa etária na população com idade de 80 anos a cima, 25.462 

(28,4%), apesar de ter um crescimento significativo a partir dos 50 anos de idade 10.131 

(11,3%). Quanto a classificação por sexo, os casos são mais ocorrentes de maneira geral 
no gênero masculino com 51.627 óbitos (57,7%). Já a maior quantidade das mortes dos 

homens por idade específica é de 11.054 (12,3%). Nos dados femininos é notificado 

37.740 casos ou (42%) de maneira geral -todas as idades- e destacando o maior número 

de óbitos de mulheres -por idade- é de 14.403 (16,1%) a partir de 80 anos. Conclusão: 
É fundamental dispensar maior atenção para as principais causas de óbitos no território 

baiano, entretanto, não se podem desmerecer as demais causas. Assim, ações e projetos 

devem ser estimulados para prevenção de doenças, promoção da saúde, diagnóstico e 

tratamento precoce. 

 
Palavras-chave: Óbitos; Causas; Brasil. 
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PERFIL DE MORTALIDADE ESTADO DO PIAUÍ, BRASIL 

 
Vitória Maria Santos de Oliveira 

Rayane Larissa do Nascimento Santos 

Francisca Daniele de Sá 

Thania Cristina Sarmento 
Bruno Eduardo Rodrigues de Sousa Pinheiro 

Ludmila Laurentino da Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
 

RESUMO 

Objetivo: Analisar o perfil de mortalidade no estado do Piauí, Brasil no ano de 2018. 

Método: Pesquisa epidemiológica, descritiva e documental, com base nos dados de 
mortalidade do estado do Piauí disponíveis na plataforma online do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), órgão vinculado à Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Selecionaram-se informações 

de 2018, referentes às causas de óbitos, sexo e faixa etária. Resultados: O estudo 

apontou que no estado do Piauí em 2018 as doenças do sistema circulatório foram a 
maior causa de óbitos (31,5%) do total, seguida de neoplasias (tumores) com 13,7%, 

causas externas com 12,3% e os agravos do aparelho respiratório representaram 11%. 

As doenças do ouvido e da apófise mastóide foram às patologias que menos levaram ao 

óbito (0.02%). No mais, os resultados mostraram que a maioria dos óbitos foi no sexo 
masculino (56,9%) e na faixa etária superior aos 80 anos. Conclusão: A partir dos 

achados, em que se destacaram as doenças do aparelho circulatório e o grupo masculino, 

incentivar as campanhas direcionadas para a saúde do homem é fundamental. 

 
Palavras-Chave: Doenças; Óbitos; Epidemiologia. 
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PERFIL DE MORBIMORTALIDADE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 

BRASIL 
 

Amanda Luna dos Santos 

Fabiana Pereira Gonçalves  

Jussara Pereira Figueiredo 
Samille Jussara Pereira 

Rebeca Ferreira Nery 

Viviane Dantas Lemos 

Milena Nunes Alves de Sousa 
 

Resumo 

Objetivo: Identificar o perfil de morbimortalidade por sexo e faixa etária no ano de 2018 

no estado do Rio Grande do Norte, RN, Brasil. Métodos: Pesquisa exploratória 
epidemiológica e documental realizada por meio do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde (DATASUS), com busca realizada no ano de 2018, a partir do 

CID-10 e de variáveis como sexo e óbitos por residência. Resultados: No ano de 2018, 

as principais causas de morte no estado do Rio Grande do Norte foram às doenças do 

aparelho circulatório com 5.608, óbitos. Onde 29,12% correspondem ao sexo feminino e 
24,44% ao sexo masculino. Conclusão: Levando-se em consideração esses aspectos, é 

cabível a implementação de medidas preventivas tais como planos e estratégias, tendo 

como maior objetivo a promoção da saúde e o controle. Portanto, a prevenção de 

doenças do sistema circulatório vai ajudar o individuo a ficar longe das doenças do 
aparelho circulatório, e para que isso aconteça é de suma importância alguns métodos 

preventivos, tais como: exercícios, deixar de fumar, álcool na medida certa, um bom 

descanso, perder peso e uma boa alimentação. E principalmente fazer com que a 

população tenha o maior acesso sobre tais informações e aos serviços de saúde. 
 

Palavras-chave: Epidemiologia; Morbimortalidade; Taxa. 
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PERFIL DE MORTALIDADE NO ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL 

 
Ana Laís Fernandes 

Clemilda Luiz da Silva 

Fernanda Emanuelle Belchior 

Gardênia Peixoto Silva 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Introdução: As estatísticas de mortalidade são um dos indicadores utilizados pelos 
planejadores e administradores de saúde pública para a avaliação de saúde. O registro 

obrigatório das causas de mortes levam a criação de um banco de dados, periodicamente 

divulgado e cuja interpretação fornece um diagnóstico de saúde. Objetivo: Identificar o 

perfil de mortalidade do estado de São Paulo. Métodos: Pesquisa documental em 
abordagem quanti- qualitativa foi realizada por meio do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS) e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também no 

Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). Resultados: Em 2018, 297,8 mil 

residentes morreram no Estado de São Paulo. Desses, 72% eram pessoas com mais de 

60 anos de idade e 20% eram de idosos acima de 80 anos. Em abril de 2020, foram 
8.221 mortes, contra 7.126 mortes registradas em abril de 2019. Foram em média 37 

mortes por dia e mais o aumento de 15% em um ano. Epidemiologia causada pelo 

COVID-19. Conclusão: Cabe destacar a importância da execução de medidas 

preventivas, medidas essas que devem ser bem planejadas por políticas elaboradas pelo 
SUS mostrando a importância da prevenção e promoção da saúde são importantes, e 

ajudar a  orientar os grupos de riscos e passar importante informações sobre prevenção 

e melhorar o acesso nos pontos de serviços de saúde. 

 
Palavras-chave: Doença; São Paulo; Mortalidade. 
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MORTALIDADE HOSPITALAR DO SUS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL 

 
Giulianna Pereira da Costa 

Maiara Nascimento Silva 

Maria Dayla Santana de Oliveira 

Genivalda Rolim da Silva 
Sandy Duarte da Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Objetivo: Identificar e coletar os dados de mortalidade do estado do Pernambuco, 

fazendo a comparação do ano de 2019 com o ano de 2020. Método: Pesquisa 

documental, a partir do portal do Departamento de informática do Sistema Único de 

Saúde do Brasil (DATASUS). As informações extraídas contemplaram as seguintes 
variáveis: ano, sexo e mortalidade por grupo de CID-10. Resultados: Ao analisar o 

numero de óbitos por geral, por local de residência a partir de 2008 do sexo masculino e 

feminino com o capítulo CID-10 dos meses de março a agosto de 2020 foi de  6.122 do 

sexo  feminino e 7.398 do sexo masculino, nisso  sendo  esse total as causas principais : 

Cap1 significa mortes por infecção e parasitárias, Cap2 significa mortes por 
neoplasia(tumores), cap9 significa mortes por doenças no aparelho circulatório, Cap10 no 

aparelho respiratório, cap11  no aparelho digestivo, Cap19 significa mortes por lesões ou 

e causas externas, Cap18 significa mortes por sintomas e sinais e achados clínicos e 

laboratoriais e cap14 significa mortes por gravidez parto e puerpério; já no ano  de 2019 
foi de 7.100 do sexo feminino e 7.668 do sexo masculino, comparando um ano com o 

outro: cerca de 52% de mortes masculinas e 48% de mortes femininas no ano de 2019 

nos meses de março e agosto e cerca 51% foi de mortes masculinas e 49% de mortes 

femininas do mês de março a agosto no ano de 2020 por mesmas causas citadas acima. 
Conclusão: Nota-se de acordo com os dados que o índice de mortalidade foi relacionado 

por maior tempo contendo maior número de infeções: 1: infecções e parasitárias em 2: 

doenças aparelho circulatório em 3: doenças do aparelho respiratório em 4: doenças de 

neoplasias tumores depois em doenças do Aparelho Digestivo em seguida lesões e 

causas externas, gravidez parto e puérpera e o último sintomas e sinais problemas 
clínicos e laboratoriais com um índice alto de mortes  do sexo masculino nos dois anos 

tendo um aumento do ano de 2020 principalmente por doenças infecciosas e 

parasitarias, no final nota-se que em 2019 houve 11.328 e em 2020 teve 13.570 mil 

mortes.  
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PERFIL DE MORTALIDADE DO ESTADO DE ALAGOAS, BRASIL 

 
Denner Claudino de Melo 

Júlio Cesar Amaral Cezario 

Leônidas de Sousa Maciel 

Sebastião Crisnando de Oliveira Nogueira 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Objetivo: Identificar o perfil de mortalidade do Estado de Alagoas, Brasil. Métodos: 
Pesquisa exploratória-descritiva e documental. Realizada a partir dos indicares de saúde 

disponíveis no sítio eletrônico do Departamento de Informações do Sistema Único de 

Saúde (DATASUS), que disponibilizou informações para análises objetivas da situação 

sanitária do estado de Alagoas. Os dados foram quantificados mediante estatística 
simples e as variáveis selecionadas foram agravos conforme CID-10 e como recorte 

temporal o ano de 2018. Resultados: Em 2018 as principais causas de morte foram às 

doenças do aparelho circulatório (15,84%), seguidas pelas Neoplasias (5,95%). A de 

menor destaque foi as doenças de pele e do tecido subcutâneo (0,22%). Conclusão: 

Cabe ressaltar a importância de executar medidas preventivas e de promoção de saúde. 
É primordial, portanto, intensificar o controle de fatores de risco e garantir maior acesso 

da população aos serviços da saúde. 
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MORTALIDADE INFANTIL NO ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL 

 
Gabriela Ferreira Batista 
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Mirely Pereira Ferreira 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Objetivo: Destacar a causa frequente da mortalidade infantil no estado da Paraíba, 
Brasil, em 2018. Métodos: Trata-se de um estudo de dados realizado no Departamento 

de informática no Sistema Único de Saúde (DATASUS), a partir de informações de 

estatísticas vitais para quanto a mortalidade infantil, em 2018, na Paraíba. Resultados: 

Em 2018, as principais causas de óbitos infantis de 0 a 6 dias foram algumas afecções 
originadas no período perinatal com 79.6% do total, as malformações congênitas 

ocupavam o segundo lugar com 17.5%, Doenças infecciosas e parasitárias, 

representavam 1.2% de óbitos. As neoplasias (tumores) e Sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório, correspondiam a 0.5%. E por último, as 

doenças do aparelho circulatório e causas externas de morbidade e mortalidade, 
equivaliam a 0.3% do total informado. Conclusão: Diante dos dados analisados, ficou 

explícita a causa de mortalidade infantil de 0 a 6 dias, sendo assim, é necessário analisar 

e identificar as situações de desigualdade quanto a qualidade de assistência prestada a 

gestante, ao parto e ao recém-nascido. Grávidas devem receber total atenção da equipe 
de profissionais (Ginecologia e Obstetrícia) para obter diagnósticos de eventuais 

enfermidades e a orientação correta. 

 

Palavras chaves: Mortalidade infantil; Brasil; Doenças. 
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O RETRATO DA MORTALIDADE NO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL 

 
Rayanne da Silva Alves 

Rinalia Neri Silva de Menezes Trigueiro 

Maria Letícia Delfina Matos 

Laurizete Holanda Parnaiba 
Larissa Estefanny Serafim da Silva 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Objetivo: Analisar a quantidade óbitos no estado do Ceará entre outubro de 2019 e 

setembro de 2020. Método: Estudo descritivo sobre a mortalidade dos residentes no 

estado do Ceará. A pesquisa foi realizada levando em consideração os dados obtidos no 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Durante a 
pesquisa foram colhidas informações relativas à quantidade de óbitos causados pelas 

doenças do CID-10. Resultados: Os achados indicaram que entre outubro de 2019 a 

setembro de 2020 foi constatado um total de 22.640 óbitos no estado. Comparando-se 

com o mesmo período anterior (outubro de 2018 a setembro de 2019), a quantidade de 

mortes havia sido de 19.733. Portanto, houve um acréscimo de 2.907 óbitos ao 
comparar com o período anterior. Quantos as doenças com maior porcentagem de óbitos 

destaque para as doenças infecciosas e parasitárias, as quais foram responsáveis por 

33,29% do total de mortes, seguidas pelas doenças do aparelho respiratório com 

19,02% e as doenças do aparelho circulatório com 15,25%. Conclusão: os dados 
apresentados indicaram, a partir das taxas de mortalidade, um aumento no número de 

óbitos, de 12,84% no ano de 2020 e que o grupo de maior representatividade foi de 

doenças infecciosas e parasitárias, resultados discrepantes quando comparado ao recorte 

temporal anterior, mas compreensível devido à pandemia do novo coronavírus. 
 

Palavras-chave: Epidemiologia; Doenças; Mortalidade.  
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RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM ALZHEIMER E A 

PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO 
 

Amanda Araújo Maia 

Girlene Batista Nunes 

Leandro Bezerra da Silva 
Maria Dasdores Ferreira 

Susana Vieira Vale 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Introdução: À medida que a expectativa de vida torna-se mais elevada, especialmente 

em países desenvolvidos, tem-se observado um aumento da prevalência da Doença de 

Alzheimer (DA), haja vista que ela é prevalente nessa faixa etária e que o crescimento da 
população idosa tem se tornado um fenômeno mundial. O exercício físico constitui 

modalidade que tem demonstrado bons resultados na preservação e/ou melhora 

cognitiva, funcional e física de pacientes com DA, contribuindo com níveis mais elevados 

de qualidade de vida. Objetivo: Revisar sistematicamente artigos científicos que 

exploraram a correlação da prática da atividade física regularizada com a qualidade de 
vida e evolução de pacientes com Alzheimer. Metodologia: O estudo tratar-se-á de uma 

revisão bibliográfica sistemática da literatura, de natureza pura. Para tal, serão 

recrutados artigos sobre a relação do exercício físico com a qualidade de vida de idosos 

portadores de DA, utilizando-se para coleta de dados a plataforma virtual Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO). Os dados serão analisados com natureza quantitativa, 

fazendo uso da técnica de estatística simples e os resultados obtidos estarão disponíveis 

em tabela de forma organizada e fácil compreensão. Resultados esperados: Espera-se 

que haja uma compreensão pelos idosos portadores de DA de que o exercício físico pode 
contribuir positivamente na qualidade de vida dos mesmos. Como também, é desejável 

que esse estudo estimule os idosos a praticarem exercício físico, haja vista que essa 

prática pode contribuir na melhora da saúde e prevenção de doenças. 

 

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer; Qualidade de Vida; Exercício Físico. 
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DISTÚRBIOS ALIMENTARES: UM OLHAR SOBRE A BULIMIA E ANOREXIA 

 
Manoel Facundo Alves 

Vicência Nivea Machado Serafim 

Andressa Lins Ferreira 

Claudiana Alves de Oliveira 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Introdução: Os transtornos alimentares, especialmente a bulimia nervosa e a anorexia 
nervosa, acontecem principalmente em adolescentes, jovens e mulheres. Objetivo: 

Verificar a relação existente entre padrões de beleza e os distúrbios alimentares como 

anorexia e bulimia. Método: Pesquisa do tipo descritiva, quantitativa, a ser realizada 

com adolescentes e jovens na faixa etária de 13 a 25 anos. Será adotada uma amostra 
não probabilística e um questionário com perguntas objetivas será aplicado e analisado 

mediante estatística simples e inferencial. Ressalta-se que a pesquisa respeitará a 

Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados Esperados: Espera-se, 

mediante os achados, que seja possível alertar a população, especialmente os pais e as 

escolas, para que sejam identificados precocemente casos de bulimia nervosa e a 
anorexia e adotadas medidas intervencionistas.  

 

Palavras-Chave: Transtornos Alimentares; Anorexia; Bulimia. 
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SARS-COV-2 E SAÚDE MENTAL: UM GATILHO PARA TRANSTORNOS MENTAIS EM 

ESTUDANTES DURANTE PERÍODO DE ISOLAMENTO 
 

Ericka Maria de Farias Moreira 

José Roberto da Cunha Lucena 

Paulo  Henrique Sarmento Lopes 
Renato Bernardo Silvino 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Introdução: A adoção das medidas de isolamento social e quarentena, pelo Ministério 

da Saúde como forma de diminuir o risco de contaminação pelo novo coronavírus, tem 

proporcionado um cenário de maior vulnerabilidade dos estudantes para com o 

desenvolvimento de pensamentos negativos e de distúrbios mentais como: ansiedade, 
depressão e fobias, além do que, tais distúrbios têm aumentado durante a pandemia. 

Objetivo: Identificar os motivos pelos quais o isolamento social está sendo um gatilho 

para o surgimento de diversos casos de distúrbios mentais em estudantes durante o 

período de isolamento por causa do coronavírus. Metodologia: Estudo qualitativo, em 

que serão realizadas revisões da literatura técnico-científica. Resultados esperados: 
Alertar a população sobre os problemas decorrentes do isolamento social e ajudar o 

máximo possível de estudantes  que passam por problemas psicológicos adquiridos 

durante a pandemia com a  finalidade de ajudá-los a minimizar os efeitos. 

 
Palavras-Chave: Isolamento Social; Distúrbio Mental; Coronavírus; Estudantes.  
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PERFIL DOS PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM TRATAMENTO 

HEMODIALÍTICO NO SERTÃO DA PARAÍBA 
 

Érica Vieira Alves 

Eurismar Cosmo de Abreu 

Geise Pereira Lins 
Janmyle Araujo Cartaxo Lopes 

Pablo Raylson Delfino do Nascimento 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Introdução: Atualmente, as doenças renais crônicas (DRC) se apresentam como um 

grande problema de saúde pública, afetando a população nas mais diversas faixas etárias 

e repercutindo negativamente sobre a qualidade de vida dos pacientes. Objetivo: 
Analisar o perfil de pacientes renais crônicos em tratamento dialítico no município de 

Cajazeiras, Paraíba. Metodologia: O estudo caracterizar-se-á como uma pesquisa de 

campo, transversal, descritiva, com abordagem quantitativa. Para tanto, será aplicado 

um formulário elaborado com perguntas específicas e de fácil entendimento para a 

população a ser avaliada e, consequentemente, feita uma avaliação nos pacientes em 
tratamento hemodialítico de Cajazeiras, Paraíba. Os dados serão analisados mediante 

estatística e serão respeitados todos os aspectos éticos de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Resultados Esperados: Espera-se o melhor entendimento quanto ao perfil de 

pacientes em tratamento hemodialítico, a sensibilização das pessoas quanto aos riscos de 
uma vida desregrada e os benefícios de se manter uma vida saudável, de modo a 

repercutir na qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Doenças Renais; Hemodiálise; Qualidade de Vida. 
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ATIVIDADE FÍSICA E GESTAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA 

 
Henrique Mendes Cavalcante 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Introdução: A atividade física é descrita como qualquer movimento corporal produzido 

pela contração dos músculos esqueléticos. A prática do exercício físico vem sendo 

utilizada como uma estratégia não medicamentosa na manutenção da saúde e qualidade 

de vida, inclusive na gestação. Objetivo: Identificar, a partir da literatura, as questões 
que envolvem os benefícios e as recomendações da prática de exercícios físicos na 

gestação. Método: Revisão de literatura, em que serão utilizadas como fonte de dados 

artigos científicos acessados no Google Acadêmico, Scientific Eletronic Library Online e 

Biblioteca Virtual em Saúde. Na busca será utilizado o vocabulário dos Descritores em 
Ciências da Saúde. Resultados Esperados: Divulgar os melhores conhecimentos sobre 

os benefícios e malefícios do exercício físico durante a gravidez e possibilitar sua 

aplicação prática neste grupo, desde que tenha recomendações médicas e que o 

profissional esteja capacitado para esta ação. 

 
Palavras-Chave: Exercício Físico; Gravidez; Benefícios. 
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ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DOS DESCONFORTOS FÍSICOS E EMOCIONAIS NO 

TRATAMENTO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA 
 

Ianca Ramone Soares de Sousa 

Isabel Pereira de Oliveira 

Sandy Rodrigues de Amorim 
Shirley da Silva Mareco 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO  
Introdução: Diante da incidência do câncer de mama no Brasil e do impacto que o 

diagnóstico e o tratamento acarretam na vida da mulher, a atuação do psicólogo é um 

dos pilares fundamentais para a promoção do bem-estar da paciente e dos familiares em 

um cenário marcado por dificuldades como a angústia e o medo da morte. Objetivo: 
Avaliar a interferência do acompanhamento psicológico durante a realização dos 

procedimentos terapêuticos pela mulher com câncer de mama e compreender os fatores 

emocionais como motivadores da mudança no quadro clínico. Metodologia: Estudo 

quantitativo e descritivo, em que será realizado a partir de um questionário para avaliar 

a qualidade de vida de mulheres com câncer de mama na cidade de Cajazeiras, sertão do 
estado da Paraíba. O teste consiste em 20 perguntas baseadas na identificação de 

sentimentos relacionados a ansiedade e que têm o potencial para desencadear a difícil 

recuperação da pacientes. Resultados Esperados: Espera-se alertar sobre a 

necessidade do psicólogo durante o tratamento do câncer de mama e o impacto dos 
distúrbios emocionais na mulher diagnosticada com essa patologia. 

 

Palavras-Chave: Câncer de Mama; Fatores Emocionais; Psicólogo.  
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BIOSSEGURANÇA: RESPONSABILIDADE NO CUIDADO INDIVIDUAL E NO 

CUIDADO COLETIVO 
 

Ana Maria Pereira Gomes 

Hallyson Moraes Farias 

Laryssa Duarte Anacleto 
Savana July Dantas Fernandes 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Introdução: O ser humano, em qualquer atividade, está sujeito aos riscos ocupacionais 
e adoecimento decorrente do trabalho. Entre tais intercorrências, destacam-se os 

acidentes com material biológico. A biossegurança e outras normativas preconizam ações 

legais referentes à identificação, classificação e antecipação dos riscos, estabelecendo 

ainda a obrigatoriedade de mecanismo como treinamentos, equipamentos de proteção 
individual (EPI’s) e equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) com finalização do seu 

uso, bem como a educação continuada e serviços especializados em segurança e 

medicina ocupacional. Objetivo: Demonstrar a importância da biossegurança quanto à 

proteção e manutenção da vida. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, descritiva e 

qualitativa, a ser realizada a partir do método de Revisão Integrativa, em que serão 
contempladas as suas fases: delimitação da questão de pesquisa, busca na literatura e 

amostragem, análise, interpretação e síntese do material. Resultados esperados: 

Sensibilizar sobre a importância dos usos dos EPI’s e descartes corretos a fim de 

proteger a sua saúde e a saúde do próximo. 
 

Palavras-chaves: Riscos Biológicos; Biossegurança; Responsabilidade. 
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EFEITOS DO USO CONTÍNUO DE ESTERÓIDES ANABOLIZANTES 

 
Luís Lameque Vieira Gonçalves de Azevedo 

Keysson Cavalcante de Sousa 
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Cintia de Fátima Oliveira Ferreira 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Introdução: Os esteroides anabolizantes ou esteroides androgênicos anabólicos são 
hormônios sintéticos que estimulam o desenvolvimento e o crescimento do corpo. 

Objetivo: Analisar os efeitos do uso contínuo de esteroides anabolizantes. Metodologia: 

Trata-se de uma pesquisa de campo, transversal, a realizar-se com usuários de 

anabolizantes de academias da cidade de São João do Rio do Peixe, Paraíba. Serão 
aplicados questionários de forma online pelas redes sociais (Whatsapp, Instagram e 

Facebook), sendo a amostra não-probabilística com homens e mulheres com idade igual 

ou superior a 18 anos. A análise dos dados será mediante técnicas quantitativas. 

Resultados Esperados: Espera-se alertar os efeitos do uso contínuo de esteroides 

anabolizantes, para que seja possível propagar informações sobre essas substâncias 
causam, evitando o uso irresponsável sem acompanhamento profissional adequado. 

 

Palavras-Chave: Esteroides Anabolizantes; Benefícios; Malefícios; Saúde. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENIASE NO MUNICÍPIO DE TENENTE 

ANANIAS – RN 
 

Laurizete Holanda Parnaiba 

Naiara De Oliveira Torres 

Priscila Pinheiro 
Rayanne Bezerra Sá 

Sara Emilly Cavalcante Sousa 

Victória De Souza Nery 

Milena Nunes Alves de Sousa 
 

RESUMO 

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução prolongada e 

de grande potencial incapacitante. Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico da 
Hanseníase em pacientes no Município de Tenente Ananias - RN entre os anos de 2009 e 

2018. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, com abordagem 

quantitativa, a partir de dados retirados do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN). A análise e interpretação dos dados obedecerão a um procedimento 

de análise quantitativa, em que os dados serão tabulados no Excel e analisados avaliando 
a estatística descritiva de frequência e porcentagem. Resultados Esperados: Espera-

se, a partir dos achados, alertar o município para que sejam implementadas políticas 

púbicas de prevenção e combate da Hanseníase.  

 
Palavras-chaves: Hanseníase; Epidemiologia; Estadísticas. 
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IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO AFETIVO NA APRENDIZAGEM DE 

UMA CRIANÇA 
 

Géssica Layse Tavares de Sousa 

Pâmella Fontes da Costa 

Vinicius Martins da Silva 
Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 

Introdução: O afeto se trata do olhar atencioso e cuidadoso, da compreensão, do 
incentivo, uma criança com a sua afetividade bem trabalhada desde a sua infância ao 

chegar à vida adulta terá mais facilidade em resolver seus conflitos, evitando frustrações. 

Objetivo: Identificar a importância do desenvolvimento sócio afetivo na aprendizagem 

de uma criança. Método: Pesquisa bibliográfica, a ser realizada em plataformas 
disponíveis no meio digital. Diante disso, os meios digitais se tornam uma fonte crucial 

para o bom desempenho da pesquisa que está sendo realizada. Torna-se interessante, 

também, a observação de cenários sociais e escolares que vem contribuindo 

positivamente e trazem experiências, conhecimento, diálogos, interação e 

aprofundamento a respeito do estudo sobre afetividade e os seus benefícios para o 
desenvolvimento humano, em que o momento que se destaca, é justamente a infância. 

Através da leitura de artigos e estudos sobre o desenvolvimento sócio afetivo na 

aprendizagem de uma criança percebemos a importância de acontecer às relações de 

afetividade seja ela no ambiente familiar, escolar e social. Pois a afetividade cria laços 
importantes que influenciam o crescimento cognitivo da criança. Resultados 

Esperados: Espera-se alertar sobre o afeto, que o mesmo comece a ser usado de forma 

que acrescente e faça com que a criança se desenvolva de forma segura, com confiança 

e autonomia. 
 

Palavras-Chave: Afeto; Criança; Aprendizagem. 
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INTERFERÊNCIAS DA DOENÇA ALZHEIMER NA VIDA DE PACIENTES 

 
Ruan Felipe da Silva Justino 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

 
RESUMO 

Introdução: A doença de Alzheimer é a patologia neurodegenerativa mais frequente 

associada à idade, cujas manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas resultam em 

deficiência progressiva e incapacitação. A doença afeta aproximadamente 10% dos 
indivíduos com idade superior a 65 anos e 40% acima de 80 anos. É desconhecido o que 

causa a doença de Alzheimer, mas uma parte disso provém de fatores genéticos: Cerca 

de 5 a 15% dos casos afetam pessoas com antecedentes familiares. Podem estar 

envolvidas várias anormalidades genéticas específicas. Objetivo: Descrever as 
interferências da doença Alzheimer na vida de cada paciente. Metodologia: Trata-se de 

um estudo bibliográfico a ser realizado na Biblioteca Virtual em Saúde, no Google 

Acadêmico e na Scientific Eletronic Library Online, a partir de artigos publicados nos 

últimos dez anos. Resultados esperados: Espera-se que pessoas busquem caminhos 

de prevenir a doença, pois ainda é uma patologia sombria e com muitas interferências na 
vida do portador.  

 

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer; Terapêutica; Educação Física. 
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EFEITOS E FATORES DA RETIRADA PRECOCE DO LEITE MATERNO  

 
Antônia Michelly de Lacerda 
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Hamanda Nykolly da Silva Severo 

Silvana Gonçalves Sales 
Vanêssa de Freitas Melo 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 

RESUMO 
Introdução: O leite materno é tido como a fonte de alimentação essencial, contendo 

suprimentos nutricionais que ajudam nos sistemas imunológicos e psicológicos nos 

primeiros anos de vida de um bebê. Objetivo: Analisar as causas e consequências do 

desmame precoce. Método: Estudo de campo com abordagem qualitativa, a ser 
realizado mediante a aplicação de um questionário com perguntas abertas, em que serão 

abordadas questões sobre prática da amamentação, dificuldades enfrentadas, fatores 

que desmotivam a continuidade da amamentação, conhecimento a respeito da 

importância do aleitamento e orientações recebidas. Os dados serão analisados mediante 

técnica de análise de conteúdo de Bardin. Resultados esperados: Espera-se que esta 
pesquisa possa servir para alertar sobre a importância do aleitamento materno, tanto 

para a mãe quanto para o bebê, bem como os efeitos causados pelo desmame, fazendo 

com que as mães possam adotar a prática de amamentar seus filhos por mais tempo e 

sem a necessidade de integrar outros alimentos a alimentação da criança. 

Palavras-Chave: Desmame Precoce; Aleitamento Materno; Educação em Saúde. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE CAJAZEIRAS-PB 
 

Alice da Luz Calado Chaves 

Renata Layne Paixão Vieira 

 
 

RESUMO   

Introdução: Inúmeras são as causas que podem levar uma criança a ser hospitalizada, 

modificações do perfil nutricional são comuns independentemente da faixa etária. Nesse 
sentido, a utilização de métodos variados tanto de triagem quanto de 

avaliação  nutricional é importante, pois permite traçar o perfil nutricional de crianças 

e  adolescentes. A partir deste, a implementação de condutas nutricionais 

específicas  para este público torna-se mais factível e consequentemente mais resolutiva. 
Objetivo: Traçar o perfil nutricional de crianças internadas nas enfermarias pediátricas 

do Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB), da cidade de Cajazeiras PB. Método: A 

pesquisa será do tipo quantitativo, descritivo, retrospectivo e o método de coleta de 

dados será a análise documental. Constituirá a amostra do estudo, prontuários de 

crianças e adolescentes que tiveram sua triagem nutricional realizada e registrada  entre 
janeiro de 2018 e março de 2020. A amostra será probabilística por conveniência. Os 

itens avaliados do prontuário serão: identificação do paciente (idade e sexo); diagnóstico 

médico; classificação do risco nutricional; tempo de  hospitalização; peso; estatura e 

IMC. Resultados Esperados: Acredita-se que com a análise dos prontuários das 
crianças e adolescentes internadas no HUJB- Cajazeiras-PB, haverá uma melhor 

compreensão de quais os principais tipos de patologias que mais acometem o público 

alvo e serão identificados quais os principais problemas nutricionais, para que assim se 

possa intervir da melhor forma e, consequentemente, contribuir com a diminuição da 
morbimortalidade das crianças e adolescentes hospitalizados. 

 

Palavras-chave: Perfil nutricional; Triagem nutricional; Pediatria. 
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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO DA 

ESTEATOSE HEPÁTICA NÃO ALCOÓLICA (DHGNA): UM ESTUDO DE REVISÃO 
INTEGRATIVA 

 

Aline do Nascimento Dionisio 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 
 

RESUMO 

Introdução: A Doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é definida pelo 

excesso  de gorduras nos hepatócitos devido ao descontrole entre síntese e degradação 
de ácidos graxos  no fígado, que ocorre em pessoas sem histórico de consumo 

significante de álcool e que não  exibe outra patologia hepática que justifique a 

esteatose, mas que na maioria dos casos estão  associados à síndrome metabólica 

resultante de maus hábitos alimentares caracterizados pela  alta ingestão calórica e estilo 
de vida sedentário. O tratamento principal consiste em  mudanças de estilo de vida para 

o controle e regulação das manifestações metabólicas que  propiciam a DHGNA. 

Objetivo: Identificar e avaliar o comportamento alimentar no  desenvolvimento e 

tratamento da DHGNA. Metodologia: Para a pesquisa bibliográfica  priorizou-se a busca 

de artigos nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Google 
acadêmico, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS Brasil) e National Library  of Medicine U.S-

NLM (PUBMED), nos idiomas Português, Inglês e Espanhol; utilizando os  descritores: 

“Hepatopatia Gordurosa”, “Fígado Gorduroso não Alcoólico”, “Dietoterapia”  “Protocolos 

Clínicos”, “Terapia Nutricional” e “Síndrome Metabólica”. Resultados esperados: 
Espera-se que a alimentação saudável dentro da conduta da Nutrição Clínica, no  manejo 

da doença, seja fundamental na promoção e recuperação do paciente portador 

de  DHGNA. Assim estabelecer quais as contribuições dos alimentos nesse processo, e 

apontar  como a alimentação balanceada traz benefícios à saúde do paciente, uma vez 
que  determinados alimentos em excesso causam o agravo da patologia, bem como o 

papel de  determinados alimentos no auxílio no tratamento clínico. 

 

Palavras-Chave: DHGNA; Terapia Nutricional; Fígado gorduroso não alcoólico. 
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DESAFIOS DA ENFERMAGEM NA DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE DESMAME 

PRECOCE 
 

Aline Barbosa Gonçalves Batista 

Maria Carmem Batista de Alencar 

 
RESUMO 

Introdução: Desmame é a interrupção de qualquer outro tipo de alimento além do leite 

materno. O desmame não é um momento e, sim, um processo que vai desde a 

introdução de um  novo alimento até a suspensão completa do aleitamento materno. 
Objetivo: Relatar as dificuldades enfrentadas pela enfermagem na promoção do 

aleitamento materno. Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de 

caráter exploratório com  abordagem quantitativa. Para busca serão utilizadas as bases 

de dados: Medical Literature  Analyses and Retrieval System Oline (MEDLINE), Scientific 
Eletronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e web of Science. 

Os Critérios de inclusão irão  ser os seguintes: artigos nos idiomas em português, nos 

períodos de 2014 a 2019 (exceto no  SCIELO). E os critérios de exclusão serão artigos 

não condizentes com a objetividade do  estudo, publicações anteriores a 2014 e que não 

sejam escritos em língua portuguesa.  Resultados Esperados: Espera-se que este 
estudo venha proporcionar melhorias clínicas  através da necessidade de entender as 

causas mais frequentes do aumento de puérperas optarem  pelo desmame precoce 

mesmo sabendo que este pode trazer prejuízos para a saúde do bebê.  

 
Palavra-chave: Desmame. Aleitamento materno. Cuidados de enfermagem. 
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A INFLUÊNCIA DA VITAMINA D NO TRATAMENTO DA DEPRESSÃO 

 
Aline Oliveira Bezerra 

Luênnia Kerlly Alves Rocha de Araújo 

 

RESUMO 
Introdução: A depressão é considerada uma doença crônica que atinge várias faixas 

etárias, considerada por um distúrbio mental, com sintomas de mau humor, 

insociabilidade, perda de energia  para realização de suas atividades rotineiras; 

desinteresse na aparência visual, familiar;  diminuição do autocuidado e de 
relacionamentos interpessoais. A deficiência de vitamina D  pode estar relacionada aos 

indícios depressivos, e a diminuição desta vitamina pode causar  alterações no estado de 

humor. Objetivos: Identificar a relação da suplementação da vitamina  D com o 

tratamento ou prevenção de sintomas do transtorno depressivo; avaliar o papel 
da  vitamina D no transtorno depressivo; relacionar o perfil geral das pessoas acometidas 

por  depressão e o uso da vitamina D. Método: Foi selecionado material bibliográfico 

por  meio de busca nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da  Saúde (Lilacs), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Pubmed, Google 

Acadêmico, Scientific  Electronic Library Online (SCIELO), no período de outubro de 
2020, dos últimos três anos. Utilizam-se os seguintes descritores e suas combinações em 

português e inglês: “vitamina D”  (vitamin D), “colecalciferol” (cholecalciferol), 

“deficiência de vitamina D” (vitamin d  deficiency), “depressão” (depression), e 

“transtorno depressivo” (depressive disorder). Resultados: obtivemos como resultados 
nas bases dos artigos científicos, em número de 10,  que a vitamina D está relacionada 

de modo positivo aos distúrbios depressivos,  caracterizando-se que a maior parte dos 

indivíduos que participaram apresentavam baixas  concentrações de 25 (OH) estando 

relacionadas aos sintomas depressivos. Em contra razão,  dois afirmam que a deficiência 
de vitamina D existe, mas que a mesma pode não estar  vinculada à depressão. 

Conclusão: A vitamina D tem função potencial no tratamento e  prevenção dos 

problemas depressivos e tem alto poder de eficácia, já que a recepção da  mesma pode 

ser suplementada de forma eficaz, advinda dos raios solares, possuindo baixo  custo e 

podendo impedir as manifestações psicológicas atenuantes. Para isso, faz-se  necessário 
o estímulo dos profissionais de saúde para que atuem em conjunto com a  sociedade, 

dando suporte nos serviços básicos, visando sensibilizar as pessoas quanto 

à  necessidade da exposição solar, o acompanhamento e identificação de sintomas de 

carência  de vitamina D.  
 

Palavras-chave: Depressão; Transtornos Depressivos; Vitamina D. 
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ESTRATÉGIAS DA ENFERMAGEM NA REDUÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO 

VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
 

Andréa Daniele de Sousa 

Milena Nunes Alves de Sousa 

 
RESUMO 

Introdução: O acelerado aumento de casos entre mulheres com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), se tornou um fator considerado para o problema de 

saúde pública pela possível transmissão vertical (TV) mediante gestantes soropositivas. 
Com isso, o enfermeiro se tornou uma peça fundamental para a promoção de saúde do 

binômio mãe-filho, pois presta assistência direta e contínua as mulheres portadoras de 

HIV e crianças expostas ao vírus, juntamente com uma equipe multiprofissional, com 

práticas que reduza de forma integral a transmissão vertical. Objetivo: Analisar as 
estratégias utilizadas pela enfermagem para reduzir a transmissão vertical do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa da 

Literatura (RIL), o qual é dividido nas fases: identificação do tema e pergunta 

norteadora, critérios de amostragem, coleta de dados e categorização dos estudos, bem 

como avaliação crítica, discussão e apresentação da revisão. A busca será virtual e nas 
seguintes plataformas: Biblioteca Virtual em Saúde, Portal de Periódicos Capes e 

Scientific Electronic Library Online. Resultados Esperados: Espera-se que a pesquisa 

atinja o objetivo do estudo, analisando as estratégias utilizadas pela enfermagem no pré-

natal em mulheres com HIV para reduzir a transmissão vertical. 
 

Palavras-Chave: Gestantes; HIV; Enfermagem.   
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A COVID-19 E A SUA INTERFERÊNCIA EM FACE ÀS COMPLICAÇÕES NA  SAÚDE 

DO IDOSO 
 

Andreza Albuquerque dos Anjos Coêlho 

Carla Heloísa Alencar de Figueiredo 

 
RESUMO 

Introdução: O estudo trata acerca dos cuidados à saúde do idoso em frente a  uma 

pandemia, já que a doença pode ter desfechos piores quando o indivíduo possui 

comorbidades, em especial, pessoas com idade avançada. Objetivo: Explicitar a relação 
entre a idade, comorbidades pré-existentes e a infecção do COVID-19. Metodologia: A 

presente pesquisa se  trata de uma revisão da literatura, que busca abordar, por meio da 

pesquisa de  trabalhos científicos em bases de dados, quais os achados 

científicos  pertinentes ao objetivo proposto. Resultados Esperados: Espera-
se  demonstrar quais os fatores de riscos relacionados às complicações geradas  pela 

COVID-19, além de demonstrar por que os idosos são o principal grupo de  risco e de 

que forma os profissionais de saúde podem auxiliar no combate e  controle da referida 

patologia. 

 
Palavras-Chave: Idoso; Covid-19; Enfermagem; Comorbidades; Pandemia. 
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CARACTERIZAÇÃO DO PACIENTE IDOSO ACOMETIDO DE FRATURA NO  FÊMUR 

EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 

Elson Dantas da Costa Júnior 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

Dentre os fatores de hospitalização de uma pessoa idosa pode se citar a queda que, por 

sua  vez pode desencadear uma série de eventos, como infecções, úlceras, quedas 

recorrentes  que, frequentemente culminam na diminuição da funcionalidade e qualidade 
de vida. As  altas taxas de hospitalização devido a fraturas no fêmur em pacientes 

idosos, faz com que o  número de cuidados médicos aumente, consequentemente, 

criando a necessidade de  programas de reabilitação a longo prazo e, aumento o custo 

financeiro para os Serviços de  Saúde. Este estudo terá como objetivo, conhecer o perfil 
característico das hospitalizações  por fratura do fêmur em idosos em Unidades de 

Terapia Intensiva. Tratar-se-á de uma  pesquisa com método de voltado a revisão da 

literatura realizada através de uma abordagem  qualitativa, de natureza básica e de 

objetivo descritivo. Os resultados esperados, se baseiam  no conhecimento e 

entendimento sobre as quedas, a fratura de fêmur especificamente,  fatores associados, 
cuidados intensivos, dentro da percepção de que esse entendimento  proporcionará para 

os profissionais da saúde, familiares e cuidadores medidas para a  detecção precoce dos 

fatores de risco de quedas, amenizando as consequências para o  paciente e para o 

sistema de saúde.  
 

Palavras-chave: Idoso; Quedas; Unidades de Terapia Intensiva. 
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FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NOS 

PRIMEIROS SEIS MESES DE VIDA 
 

Gabriel Moreira de Figueiredo 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e 

nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para 

redução da morbimortalidade infantil. O aleitamento materno exclusivo (AME) nos 
primeiros seis meses de vida é uma forma inigualável de fornecer o alimento ideal para o 

crescimento e o desenvolvimento saudável da criança, e parte integral do processo 

reprodutivo, tendo importantes implicações para a saúde materna O presente trabalho 

objetiva realizar uma revisão bibliográfica sobre os fatores associados ao aleitamento 
materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida, para identificar as evidências 

científicas sobre a importância do aleitamento materno bem como seus impactos na 

saúde da mãe e do bebê. Espera-se com este estudo, informar e clarificar a população 

sobre as inúmeras vantagens oferecidas pelo leite materno quando comparado a outros 

tipos de leite, melhorando a qualidade de vida dos bebês e automaticamente o 
fortalecimento do vínculo familiar. 

 

Palavras-Chave: Aleitamento Materno; Amamentação; Recém-nascido. 
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FATORES DESENCADEANTES DA SÍNDROME DE BURNOUT EM ENFERMEIROS QUE 

ATUAM EM UNIDADE DE EMERGENCIA HOSPITALAR: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA 

 

José Marciano Batista da Silva 

Enyedja Kerlly de Araújo Carvalho 
 

RESUMO 

A Síndrome de Burnout ou esgotamento profissional é causada pelo estresse crônico no 

ambiente laboral e é caracterizada pela exaustão emocional e desmotivação com o 
trabalho. Sendo os enfermeiros que trabalham na urgência e emergência, profissionais 

que lidam diretamente com seres humanos em situações graves, tornaram-se mais 

susceptíveis a doenças, e vulneráreis a Síndrome de Burnout. O objetivo do trabalho é 

identificar o conhecimento exposto na literatura sobre os fatores desencadeantes da 
Síndrome de Burnout em enfermeiros que atuam em UTI. É uma pesquisa do tipo 

integrativa, com caráter descritivo. Foram selecionados 12 artigos, dentro dos critérios 

de inclusão, publicados no periodo de 2015 a 2020, esses artigos são indexados na 

Biblioteca Virtual, Scientific Eletronic Library Online e Google Acadêmico, por meio da 

utilização dos descritores "Burnout", "Enfermagem", "Estresse" e "Esgotamento 
profissional".  Através desses artigos revisados compreende-se a importância do trabalho 

na vida do individuo e o cuidado que se deve ter para que não vire fonte de doença. 

Sendo necessário traçar estratégias efetivas de enfrentamento diante de situações 

estressoras, com o intuito de prevenir e resguardar a saúde desses profissionais. Ações 
essas que devem partir tanto desses profissionais quanto dos que gerenciam. 

 

Palavras-Chave: Burnout; Enfermagem; Estresse; Esgotamento profissional. 
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA E SEUS IMPACTOS SOBRE A SAÚDE MATERNA 

 

Keylla Pergentino da Silva Cardoso 
Francisco Ronner Andrade da Silva 

 

RESUMO 

A violência obstétrica (VO) é evidenciada durante o ciclo gravídico puerperal, e é 

caracterizado por manifestações de procedimentos sem explicações ou consentimento. 
A  prevalência da VO no Brasil é alta, pois a quantidade de intervenções desnecessárias, 

maus  tratos físicos, verbais e psicológicos, negligência, imprudência, omissão de 

informações, o  excesso de cesarianas sem necessidade e até mesmo por pressão dos 

profissionais, parece ser  práticas mais fáceis para os profissionais da saúde, o que pode 
levar ao aumento da  mortalidade materna e neonatal, leva também as parturientes a 

terem uma experiência difícil,  e posteriormente traumática, tendo efeitos evitáveis sobre 

a saúde da mulher e do bebê. O  presente estudo tem por objetivo identificar a 

frequência e os impactos da violência obstétrica  na saúde materna, através de uma 
pesquisa descritiva, do tipo qualitativo, de abordagem bibliográfica. Espera-se com esta 

pesquisa, possibilitar uma discussão acerca da VO, com a  necessidade de avançar na 

qualidade, segurança, cuidado e atenção da assistência a mulher no  ciclo gravídico 

puerperal. 
 

Palavras-Chave: Gestante; Gravidez; Violência Obstétrica. 
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PANDEMIA COVID-19 E AS REPERCUSSÕES NO CUIDADO MATERNO-INFANTIL 

 
Larisse Querino da Silva 

Maria Carmem Batista de Alencar 

 

 
RESUMO 

Introdução: o SARS-COV-2 é um vírus que causou um surto de doença respiratória 

detectado pela primeira vez em Wuhan na China. O vírus se expandiu rapidamente, 

resultando em uma epidemia em toda a China e, consequentemente, teve um crescente 
número de casos em outros países do mundo. Objetivo: Analisar o impacto materno e 

perinatal em decorrência da pandemia pelo COVID 19. Materiais e métodos: Trata-se 

de uma revisão integrativa da literatura, As bases de dados utilizadas serão: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura 
Científica e Técnica da América Latina e Caribe (LILACS), e Medical Literature Analysis 

and Retrieval System Online (MEDLINE), Ministério da Saúde. Os critérios de inclusão 

serão artigos publicados no período de 2019 e 2020, com textos completos em português 

e inglês. E os critérios de exclusão os que não atenderem a objetividade do estudo. 

Resultados esperados. Espera-se que esse estudo, venha contribuir de forma 
significativa, pois e de suma importância que os profissionais de saúde, conheçam a 

sintomatologia da Covid-19 para que possam prevenir o agravo dessa enfermidade, 

intervindo antecipadamente por meio de orientações e encaminhamentos necessários 

para cuidar da saúde do binômio mãe-filho. 
 

Palavras-chaves: Coronavírus; Puérperas; Recém nascidos. 
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A OBESIDADE COMO FATOR DE RISCO CARDIOVASCULAR: FISIOPATOLOGIA E 

MANEJO DO PACIENTE 
 

Sterfany Justo Coelho 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 
RESUMO 

A obesidade representa um dos problemas de saúde pública de maior ascensão entre a 

população observado nos últimos anos, sendo considerada uma epidemia mundial, 

presente tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento. Pelo fato 
de a obesidade e suas doenças associadas serem um problema em constante ascensão 

no Brasil e no mundo, decidiu-se realizar uma pesquisa descritiva, do tipo qualitativa, 

com abordagem de investigação bibliográfica, para conhecer informações inerentes a 

obesidade e identificar os principais fatores de risco para o desenvolvimento de 
patologias cardiovasculares, fisiopatologia e manejo do paciente. Espera-se com este 

estudo, possibilitar o fortalecimento da literatura acadêmica, com vistas na modificação 

dos fatores de risco para a obesidade e desenvolvimento de patologias cardiovasculares 

associadas, por meio de intervenções de cunho preventivo e educacional promovidas 

pelos profissionais de saúde de equipe multiprofissional, conscientizando os indivíduos 
sobre a as implicações que a obesidade acarreta, e a importância de adquirir hábitos 

saudáveis, promovendo assim, uma prevenção e uma melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Obesidade; Patologias Cardiovasculares; Qualidade de Vida. 
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TROMBOSE VENOSA PROFUNDA ASSOCIADA AO USO DO  ANTICONCEPCIONAL 

ORAL 
 

Maria Tamiris Dantas da Silva Duarte 

Enyedja Kerlly Martins de Araújo Carvalho 

 
RESUMO 

Apesar de existir vários meios para evitar a concepção, a pílula anticoncepcional surgiu 

como  um símbolo de natalidade responsável. Ele tem por função impedir a ovulação, 

fazendo com  que seja um contraceptivo muito utilizado pelas mulheres em sua idade 
reprodutiva. Mas, como  qualquer outro medicamento os anticoncepcionais hormonais 

podem apresentar diversos efeitos  colaterais, em especial a ocorrência da Trombose 

Venosa Profunda. A trombose Venosa  Profunda é uma doença causada pela coagulação 

do sangue no interior das veias na qual  caracteriza-se por uma patologia multifatorial 
complexa frequente em mulheres predisponentes  por várias condições podendo ser por 

fatores hereditários ou adquiridos. Na maioria dos casos,  as mulheres são mais atingidas 

pela doença devido à maior frequência de problemas genéticos  e que levam a uma 

trombose. A combinação dos hormônios femininos, ou até mesmo  hormônios sintéticos 

tendem a provocar o aumento do processo de coagulação do sangue em  pessoas que já 
têm histórico familiar de trombose. O presente estudo tem como objetivo  destacar a 

relação do uso dos anticoncepcionais orais com o risco de desenvolvimento de  Trombose 

Venosa Profunda. Portanto, este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica  realizada 

a partir de trabalhos provenientes das diversas bases de dados eletrônicos como:  Scielo, 
Google acadêmico, BVS e Medline, utilizando os descritores “Trombose Venosa  Profunda” 

e “Anticoncepcional Oral” encontrando assim trabalhos em português e 

inglês.  Entretanto, espera-se que o presente estudo contribua positivamente na vida das 

mulheres que  fazem o uso do anticoncepcional oral principalmente naquelas que ainda 
estão em idades  reprodutivas, proporcionando o conhecimento sobre seus riscos e 

benefícios e seus efeitos  adversos bem como seus fatores sejam eles hereditários ou 

adquiridos. Espera-se também a  sensibilização da mulher sob o contraceptivo escolhido 

baseado em evidências encontradas a  partir deste estudo.   

 
Palavras-Chave: Trombose Venosa Profunda; Anticoncepcional oral; Mulheres. 
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ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS EM UM 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
 

Tatiana da Silva Arruda 

Renata Layne Paixão Vieira 

 
RESUMO 

Introdução: Uma vez que a gravidez é um momento único vivenciado pelas mulheres, 

em que  seu desenvolvimento apropriado determina predominantemente, a saúde do 

binômio mãe-filho  torna-se imprescindível o estudo de melhores condições de qualidade 
de vida a serem ofertadas  a estes. A gravidez é considerada de alto risco quando a mãe, 

o feto ou o recém-nascido  apresentarem risco de óbito, deficiências ou distúrbios, em 

até 42 pós-parto. De acordo com as  pesquisas realizadas aproximadamente 800 

mulheres vêm a óbito diariamente em consequência  de algum agravo de saúde 
possivelmente evitável. Durante o período gestacional a mulher está  sujeita a condições 

especiais, próprias ao estado gravídico, que ocasionam diversas alterações  metabólicos. 

Nessa ocasião, há mulheres que apresentam condições clínicas e/ou 

obstétricas  antagônicas a sua saúde e/ou do feto. Essas condições podem ser, condições 

sociodemográficas  desfavoráveis, história reprodutiva, condições clínicas e obstétricas 
isoladas ou associadas a  outras complicações que repercutem na evolução da gestação, 

como hipertensão arterial,  diabetes mellitus, obesidade. Objetivo: Analisar o perfil 

nutricional das gestantes de alto risco,  atendidas em hospital universitário do município 

Cajazeiras, Paraíba. Método: A pesquisa será do tipo quantitativo, descritivo, 
retrospectivo e o método de coleta de dados será a análise  documental, através de 

obtenção de informações obtidas de registros feitos em prontuários. A  unidade 

hospitalar escolhida para realizar a pesquisa será o Hospital Universitário Júlio  Bandeira 

(HUJB), localizado na cidade Cajazeiras – Paraíba, de média complexidade 
possuindo  abrangência macrorregional, atendendo a 100% de pacientes pelo Sistema 

Único de Saúde  (SUS). A população do estudo será constituída de prontuários de 

gestantes de 14 a 45 anos de  idade, que tiveram sua consulta nutricional realizada e 

registrada durante o período entre janeiro  de 2018 e dezembro de 2020. A amostra será 

probabilística, por conveniência. Resultados esperados: Espera-se que as gestantes 
analisadas apresentem o IMC pré-gestacional com  classificação de obesidade, bem como 

ganho de peso gestacional elevado e patologias  associadas a este, tais como, Síndrome 

Hipertensiva Gestacional, Diabetes Mellitus  Gestacional, Risco elevado de pré-eclâmpsia 

e Proteinúria. 
 

Palavras-chave: Gravidez de alto risco; Obesidade; Diabetes gestacional; Pré-

eclâmpsia;  Morte materna. 
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PESTICIDAS: EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE GESTANTES A DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS 
 

Assunsena de Sousa Santos 

Luymara Pereira Bezerra de Almeida 

 
RESUMO  

Introdução: Agrotóxico é um termo que traz como conceito: compostos químicos 

usados  para controlar direta ou indiretamente, destruir ou prevenir patógenos de 

animais, plantas e  humanos. Como a proposta desse estudo está relacionada às 
gestantes, pesquisas verificaram a presença de organoclorados na placenta de mulheres 

que vivem em áreas expostas a agrotóxicos, levando a alguns problemas de saúde que 

foram encontrados em recém-nascidos, como baixo peso ao nascer, malformações 

congênitas, infecções e natimortos, partos prematuros e pré-eclâmpsia; além de 
frequência de hospitalização pós parto. Objetivo: Avaliar os efeitos causados pela 

exposição e consumo de pesticidas na saúde de mulheres  gestantes e de que maneira 

essas questões afetam os fetos. Metodologia: Trata-se de uma  pesquisa de natureza 

descritiva, de abordagem qualitativa, realizada por meio de uma revisão  bibliográfica, na 

qual, serão utilizadas publicações de artigos científicos e revistas acadêmicas  disponíveis 
na internet, selecionando estudos que atendam aos critérios de inclusão: trabalho 

original, relato de caso, artigo de revisão e meta-análise, de língua portuguesa e 

inglesa,  publicados no período de 2012 a 2020. A análise será realizada após sanar os 

conteúdos  propostos, durante a coleta de artigos, observando-os de maneira crítica na 
composição dos  resultados. Resultados esperados: Espera-se obter resultados que 

relacionem, claramente, a relação do uso de agrotóxicos e as possíveis complicações às 

gestantes e fetos, dissertando,  também sobre a importância da alimentação saudável na 

manutenção adequada da nutrição e  saúde, desse público, e que seja livre de resíduos 
químicos; enfatizando os danos que a  exposição direta ou indireta a esses defensivos 

agrícolas causa a nossa saúde. 

 

Palavras-Chave: Pesticidas; Segurança alimentar e nutricional; Agrotóxicos. Gestantes; 

Saúde. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA  
 

Beatriz Soares Gonçalves 

Enyedja Kerlly Martins de Araújo Carvalho 

 
RESUMO 

A assistência de enfermagem constitui umas das funções mais importantes no 

atendimento de urgência e emergência de uma unidade de saúde, visto que estes 

profissionais realizam os primeiros procedimentos, triagem e acompanhamento do 
paciente. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das maiores causas de 

atendimentos no setor de emergência hospitalar, e por isso um atendimento humanizado 

é fundamental durante este momento. O trabalho que possui como objetivo analisar 

estratégias de atuação de profissionais da enfermagem no atendimento a pacientes com 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) na urgência e emergência visando à redução dos 

impactos causados na família e no paciente justifica-se nas possíveis contribuições que 

decorrem do debate desta temática para enfermeiros e, sobretudo, pacientes que 

receberão atendimento mediante profissionais conhecedores da importância de suas 

funções e como efetuá-las. O percurso metodológico utilizado inclui uma Revisão 
Integrativa, do tipo qualitativo, que discorre acerca de teorias relevantes para a 

temática. Os resultados obtidos podem contribuir para acadêmicos, profissionais e 

demais pessoas que tenham acesso ao conteúdo aqui apresentado. 

 
Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral; Enfermagem; Atendimento. 
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SELETIVIDADE ALIMENTAR E DEFICIÊNCIA NUTRICIONAL EM CRIANÇAS  COM 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 
 

Bianca Albuquerque de Sena Gonçalves 

Renata Layne Paixão Vieira 

 
RESUMO 

A seletividade alimentar pode ser observada em muitas crianças, porém 

aquelas  diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) apresentam 

peculiaridades  que intensificam as restrições e dificultam a manutenção de um hábito 
alimentar saudável.  Esses comportamentos seletivos e a monotonia alimentar podem 

resultar em deficiência de  nutrientes específicos e até o comprometimento do 

desenvolvimento infantil. O objetivo desse  trabalho é reunir evidências disponíveis na 

literatura acerca do comportamento seletivo das  crianças com TEA e as possíveis 
deficiências nutricionais. Para o desenvolvimento deste  estudo, realizou-se uma revisão 

integrativa de artigos publicados em português e inglês  disponíveis na íntegra nas bases 

PubMed, Scientific Electronic Library Online (Scielo),  Medline, Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), os  descritores controlados 

utilizados para pesquisa foram: autism, food selectivity in autism  spectrum disorder, 
nutritional deficiency on the spectrum of autistic disorder, eating behavior  in autism 

spectrum disorder, gastrointestinal symptoms in autism spectrum disorder, 

eating  problems in autistic children, sensory changes and food selectivity, sensory 

changes in the  disorder of the autistic spectrum, food repertoire of autistic children. 
Obsessões cognitivas,  padrões repetitivos e ritualizados, disfunções sensoriais orais, 

problemas gastrointestinais são  fatores limitantes para que se alcance um estilo de vida 

saudável e benéfico que favoreça o  controle dos sintomas relacionados ao autismo. A 

ingestão inadequada de cálcio, ferro, zinco,  vitamina A, vitamina D, vitamina E, 
riboflavina, vitamina C, vitamina B12, ácido fólico e  colina justificam a preocupação dos 

pesquisadores em relação ao desenvolvimento físico e  cognitivo dessa população. Muito 

ainda precisa ser elucidado acerca dessa temática.  

   

Palavras-chave: Transtorno do Espectro do Autismo. Seletividade alimentar. 
Deficiência  nutricional. Comportamento alimentar. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO MATERNO ACERCA DA INTRODUÇÃO ALIMENTAR: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 

Ana Beatriz Gonçalves Feitosa 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

A introdução alimentar deve iniciar-se após os seis meses de vida do bebe, portanto é 

necessário que até os seis meses a criança se alimente exclusivamente do leite materno. 

Porém muitas mães antes dos seis meses introduzem alimentos ou até mesmo outros 
líquidos como agua, chás e suco. Existem duas formos de introdução alimentar o método 

convencional e método BLW, o método convencional consiste em papas, purês que são 

preparados a mão, fazendo uso apenas de um talher, sem uso de liquidificadores, já o 

método BLW é apresentado ao bebe o alimento em seu formato natural, e entregue a 
criança para que a mesma possa pegar. Dessa maneira é necessário que as mães 

compreendam a necessidade da introdução alimentar após os seis meses de vida do 

bebe, pois a mesma influencia na alimentação futura do seu filho. Assim este trabalho 

tem como principal finalidade analisar através de literatura os níveis de conhecimento 

das mães acerca da introdução alimentar, buscando compreender quais as maiores 
dificuldades que as mães encontram em realizar a introdução alimentar, destacando qual 

método é mais utilizado pelas mesmas. Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa 

de literatura que busca sintetizar os resultados obtidos a cerca do tema estudado, o 

principal local de pesquisa será a Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde, para a pesquisa será utilizado os seguintes descritores: introdução alimentar, 

mães, BLW e a junção entre eles utilizando a operador booleano “AND” para refinar a 

busca, serão excluídos artigos incompletos, resumos publicados em anis e que foram 

publicados anteriormente aos últimos cinco anos, serão incluídos artigos completos 
publicados em bases nacionais e internacionais que trate acerca do tema estudado e 

publicado nos últimos cinco anos. Portanto espera-se compreender como o nível de 

conhecimento materno pode influenciar na introdução alimentar dos seus filhos, 

mostrando que as mães que possuem um nível maior de conhecimento realizam de 

maneira correta a introdução alimentar, e elencando como o meio cultural pode 
influenciar na introdução alimentar. 

 

Palavras-Chave: Introdução Alimentar; Mães; BLW. 
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IMPACTOS DAS ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL  EM 

PACIENTES RENAIS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE  
 

Brenda Figueiredo Araujo 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Introdução: Embora a hemodiálise seja uma técnica indispensável para a sobrevida do 

paciente  com DRC, ela promove algumas perdas nutricionais devido a filtração do 

sangue e eliminação  de líquidos e metabólitos acumulados no organismo. As 
modificações nutricionais em que esses  pacientes são submetidos estão relacionadas ao 

próprio procedimento, além da redução na  ingestão alimentar, das disfunções 

gastrointestinais e hormonais, restrições dietéticas e doenças  associadas. Assim, 

promover estratégias de EAN é indispensável para alcançar um tratamento eficaz, pois 
possibilita formas de abordagem a esses pacientes, tornando-se abrangentes 

e  esclarecedoras. A utilização da EAN como componente do tratamento clínico pode 

contribuir  não apenas com a melhoria do estado nutricional dos pacientes, mais 

promover uma nova  relação destes com os alimentos e consequente melhoria da 

qualidade de vida, nos hábitos e  comportamento alimentar. Objetivo: Avaliar os 
impactos das estratégias de educação alimentar  e nutricional em pacientes renais 

submetidos à hemodiálise. Metodologia: O estudo é referente  a uma revisão 

bibliográfica a partir do método integrativo da literatura, a partir das bases de  dados 

referentes à SciELO, LILACS, MEDLINE, BVS e Google Scholar, com utilização 
dos  descritores como: hemodiálise, educação nutricional, qualidade de vida. A inclusão 

dos artigos  acontecerá a partir do ano de 2016 até o ano de 2020, disponíveis em PDF 

completo, já os artigos com exclusão serão aqueles no idioma em inglês, monografias, 

teses, dissertações e  que estiver repetição dos temas nas bases de dados. As coletas de 
dados acontecerão por meios  de dados presentes em cada artigo seguindo a ordem: ano 

de publicação, título e o resumo.  Resultados esperados: Espera-se que este estudo 

aponte a relevância e necessidade da  Educação Alimentar e Nutricional no tratamento 

das doenças crônicas, em especial aos pacientes renais dada a imperatividade com que a 

alimentação exerce impacto no tratamento dialítico e na qualidade de vida do paciente. O 
presente estudo pode apontar ainda os impactos  positivos que a educação alimentar 

exerce nos pacientes em dialise compreendendo, assim, a relação que os alimentos e 

nutrientes possuem no seu estado nutricional, no tratamento médico,  na melhoria da 

qualidade de vida e nos hábitos alimentares desses pacientes. 
 

Palavras-Chave: Hemodiálise; Educação Nutricional; Qualidade de Vida. 
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HUMANIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 
Carolinne de Sousa Silva 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

 

RESUMO 
O prematuro é um bebê biologicamente mais vulnerável do que aquele nascido a 

termo  (com 37 semanas de gestação ou mais), devido à sua imaturidade orgânica, 

necessitando,  muitas vezes, de cuidados especiais. A partir do nascimento, no período 

neonatal os  movimentos que eram suaves e cuidadosos são substituídos por 
manipulações bruscas e o  calor aconchegante do útero dará lugar ao frio intenso do 

meio externo, vivenciando uma série  de transformações que serão decisivas no seu 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. A  Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) caracteriza-se como uma área de assistência  ao RN criticamente enfermos, 
altamente vulneráveis, que necessitam de cuidados especiais e contínuos, o que exige 

dos profissionais de saúde grande conhecimento científico, habilidade  técnica e 

capacidade de realizar avaliações particularmente criteriosas desses pacientes. 

Esse  trabalho tem como objetivo conhecer os pressupostos teóricos para a humanização 

na  Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN, através de uma pesquisa descritiva, 
do tipo  qualitativa, com abordagem de revisão bibliográfica. Espera-se com esta 

pesquisa contribuir  com o entendimento sobre a humanização na UTIN, dentro da 

perspectiva de que, deve ser  pautada no cuidado singular, na integralidade e no respeito 

à vida, fortalecendo-se como uma  prática efetiva do cuidado.  
 

Palavras-Chave: Recém-Nascido; Unidade de Terapia Intensiva; UTIN. 
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CONHECIMENTOS MATERNOS SOBRE A SÍNDROME HIPERTENSIVA 

 
Francisca Dayane Araújo Campos 

Nathyene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 

RESUMO 
As síndromes hipertensivas são as complicações mais frequentes na gestação sendo 

umas das primeiras causas de morte materna, vindo de complicações e riscos como pé 

eclampsia e eclampsia objetivo: analisar os conhecimentos das gestantes sobre a 

síndrome hipertensiva sua prevenção e tratamento Materiais e Métodos: foi realizado um 
estudo bibliográfico de abordagem qualitativa, analisando através de estudos, gestantes 

que participam do atendimento pré-natal e prontuários de estudos bibliográficos 

mediante aos perfis das gestantes em quadro de fatores de risco Resultados: diante dos 

estudos observaram-se mediante os perfis das gestantes acometidas ou em estado de 
desenvolvimento dessas síndromes, os fatores de risco se da pela falta de conhecimento 

sobre possíveis sintomas que não identificam, o monitoramento gestacional, informação 

contraria das gestantes e possíveis conhecimento insuficientes das gestantes sobre essas 

síndromes hipertensivas, prevenção, riscos e tratamentos Conclusão: conclui-se que há 

um déficit de conhecimentos e informações sobre as possíveis causas que levam ao risco 
e o desenvolvimento de síndromes hipertensiva das gestantes atendidas, tendo a 

necessidade de um planejamento educativo e satisfatório no cuidado gestacional, diante 

do atendimento na promoção da saúde, pré-natal, ambulatório e equipe Inter e 

multidisciplinar. 
 

Palavras-Chave: Conhecimentos Maternos; Gestação; Síndromes hipertensiva. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE GESTANTES BENEFICIÁRIAS 

DO  PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 

Francisca Fernanda Abrantes Soares 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Introdução: A avaliação do estado nutricional durante a gestação é relevante para obter 

resultados satisfatórios durante e a após o período gestacional para mãe e o bebê, a 

garantia de resultados positivos do estado nutricional da gestante são determinados 
por  diversos fatores que estão envolvidos no processo de alimentação e nutrição da 

gestante, com  isso, o programa bolsa família garante o acesso ao alimento, promovendo 

a segurança alimentar e o acompanhamento durante o pré-natal das gestantes 

beneficiárias. Objetivo: Conhecer o estado nutricional das gestantes beneficiárias do 
programa bolsa família.  Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica, qualitativa, 

do tipo  descritiva. A realização da pesquisa foi feita a partir da busca de dados 

consultados em bases  de dados, Bases de dados da literatura Latino Americana, em 

Ciências de Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Google 

acadêmico. A pesquisa será conduzida através de resultados de pesquisas com grupos de 
gestantes beneficiárias pelo  (PBF). Assim, avaliando o estado nutricional das gestantes 

beneficiárias pelo (PBF), e o  acompanhamento nutricional durante o período gestacional, 

de acordo com os recursos  promovidos pelo (PBF). Serão incluídos artigos de pesquisa 

científica, pesquisas publicadas  no período de 2005 a 2020. Resultados esperados: 
Será possível observar que o programa  bolsa família garante o acompanhamento 

nutricional as gestantes beneficiárias, promovendo a  promoção de saúde e prevenção de 

riscos e complicações durante a gestação, incluindo a  adequação do estado nutricional e 

disponibilizando o acesso aos alimentos. 
 

Palavras-Chave: Programa bolsa família; Estado nutricional; Gestantes. 
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O TRATAMENTO DE FERIDAS NA ATENÇÃO BÁSICA: PRÁTICAS DE 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO INTERIOR DA PARAÍBA 
 

José Fernando Macena do Nascimento 

Kelly Alencar de Souza 

 
RESUMO 

O tratamento de feridas é uma importante atividade realizada pela Enfermagem em 

todos os níveis de atenção. Neste sentido, este cuidado de Enfermagem envolve medidas 

terapêuticas junto à pele e seus anexos. O presente estudo possui o objetivo geral de 
investigar as modalidades terapêuticas utilizadas no tratamento de feridas na atenção 

básica nos municípios de Joca Claudino e Uiraúna, estado da Paraíba. O tipo de estudo, 

corresponderá a um estudo de campo do tipo exploratório com abordagem quantitativa, 

será realizado junto as Unidades de Saúde da Família dos Municípios de Joca Claudino/PB 
e Uiraúna/PB. A população contará com enfermeiros e técnicos de enfermagem que 

atuam na ESF cadastrados no SCNES. A amostra será formada por acessibilidade. A 

coleta de dados ocorrerá em fevereiro de 2021, utilizando questionário estruturado com 

questões para a caracterização da amostra, questões abertas e de múltipla escolha. Os 

dados serão tabulados e analisados através de estatística simples à luz da literatura 
pertinente ao tema. Com o presente estudo espera-se alcançar os objetivos da 

investigação, constatando que as modalidades terapêuticas utilizadas no tratamento de 

feridas na atenção básica nos municípios alvo do estudo constituem cuidados mínimos 

que envolvem a limpeza e a cobertura das lesões, com pouca ou nenhuma utilização do 
Processo de Enfermagem como metodologia de planejamento do cuidado. 

 

Palavras-chave: Feridas; Enfermagem; Atenção Básica. 
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AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES MATERNAS E FETAIS ASSOCIADAS 

AO  SOBREPESO E OBESIDADE NA GESTAÇÃO 
 

Géssica Ferreira de Figueiredo 

Nathiene Patricia Ferreira Amaral Rolim 

   
RESUMO  

Introdução: Atualmente, há alta prevalência da obesidade nos países desenvolvidos e 

em  desenvolvimento. Considerada uma doença crônica e multifatorial, sendo um grande 

fator de riscos para  várias doenças e, principalmente, no aumento das complicações na 
gestação. Objetivo: Avaliar as  complicações maternas e fetais associadas ao sobrepeso 

e obesidade na gestação. Metodologia: Esta  pesquisa possui uma abordagem de cunho 

qualitativa, explicativa e de revisão bibliográfica. A coleta de  dados será através de sites 

de buscas de artigos científicos como Scielo, Google acadêmico e Biblioteca  virtual em 
saúde (BVS). A análise de dados será feita através mediante técnica de análise de 

conteúdo,  em que será elaborado um formulário para extração dos dados e posterior 

síntese dos estudos.  Resultados Esperados: Espera-se alertar as mulheres que o 

inadequado estado nutricional, quer  seja o sobrepeso e/ou obesidade na gestação 

corrobora para a manifestação de diabetes  gestacional, pré-eclampsia, abortos, 
macrossomia, parto cirúrgico, restrição de crescimento  intrauterino, morte perinatal e 

prematuridade. O acompanhamento nutricional no pré-natal  influência na redução dos 

agravos a saúde materna e fetal.  

 
Palavras-Chave: Gestação; Obesidade: Complicações Maternas e Fetais. 
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O IMPACTO DA PANDEMIA NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 
Ivina Feitosa de Araujo 

Luênnia Kerlly Alves Rocha de Araújo 

 

RESUMO 
O CoV-19/SARS-CoV-2 é um vírus altamente patogênico que está causando uma 

pandemia global com um alto número de mortes e pessoas infectadas. Para conter a 

difusão da infecção, vários países impuseram restrições às atividades ao ar livre ou até 

mesmo à quarentena coletiva da população. O presente trabalho busca analisar os 
efeitos da quarentena no comportamento alimentar, incluindo fatores como ansiedade e 

obesidade. Será realizada uma revisão sistemática da literatura, do tipo integrativa, a ser 

realizada em bases de dados, utilizando palavras-chaves para delimitar o tema, 

utilizando critérios de inclusão e exclusão para determinar a seleção dos artigos, e assim, 
avaliar e analisar os dados alcançados. Espera-se alertar sobre a efetivação de 

estratégias domésticas para reduzir os efeitos da quarentena no comportamento 

alimentar da população. 

 

Palavras-Chave: Pandemia. Comportamento alimentar. Ansiedade. 
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RESSURGIMENTO DO SARAMPO NO BRASIL 

 
José Batista de Sousa 

Francisco Ronner Andrade da Silva 

RESUMO 

Introdução: O Sarampo é uma doença infecciosa causada pelo vírus da família 
Paramyxoviridae, o qual é chamado de Morbillivirus. Geralmente, ela atinge bebês e 

crianças de até 5 anos que não tomaram a vacina. As pessoas infectadas apresentam 

manchas avermelhadas que começam no rosto e se espalham pelo corpo. Objetivo: 

Analisar o aumento no número de casos de sarampo no país relacionado à baixa 
cobertura vacinal. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que 

baseada na seguinte questão norteadora: Quais os fatores que estão associados ao 

ressurgimento do sarampo ao Brasil? A partir deste, utilizando-se as palavras-chave: 

Sarampo; Imunização e Vigilância. Será dado início a pesquisa por meio eletrônico, 
utilizando a base de dados da Bireme como filtro a partir dos descritores supracitados. 

Foram utilizados artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE). Os critérios de inclusão utilizados serão: artigos completos disponíveis na 
íntegra; publicados entre os anos de 2015 e 2020, ou seja, com intervalo de tempo de 

05 anos; texto completo disponível nos idiomas português, inglês e espanhol. Os dados 

de exclusão serão: Artigos duplicados, resenhas, monografias, teses, livros, resumos em 

anais, datas retrógradas a exigida e documentos incompletos. Resultados Esperados: 
Espera-se que através deste estudo possamos analisar o aumento da incidência de novos 

casos no Brasil, bem como, auxiliar na busca por estratégias que possam ajudar a 

combater esse novo cenário. 

 
Palavras-Chave: Sarampo; Imunização; Vigilância. 
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VITAMINA D E SEU IMPACTO NO COMBATE AO COVID-19: UM ESTUDO 

DE  REVISÃO INTEGRATIVA 
 

José Wellinghton Guedes 

Luênnia Kerlly Alves Rocha de Araújo 

 
 

RESUMO   

Introdução: Com a pandemia de covid-19 que acometeu a população mundial no 

ano  de 2019, causando um estrago gigantesco no mundo tanto de ordem 
material,  econômica e política, quanto no tocante a saúde e bem estar humano e que 

ocasionou  inúmeras percas, entre elas a do bem estar social, do direito de ir e vir das 

pessoas  e principalmente da saúde culminando assim em inúmeras mortes por conta do 

novo  vírus, se estalando assim verdadeiro caos. Em meio a toda essa incerteza, que 
o  mundo vivia, surgir estudos envolvendo o uso de colecalciferol, vitamina D e 

seus  ótimos efeitos sobre o sistema imunológico humano no combate a 

processos  infecciosos como os causados pela COVID19. Objetivo: Constatar e estimar o 

papel  da vitamina e seu impacto no combate da COVID-19. Metodologia: Para a 

realização  da pesquisa bibliográfica se antepôs a busca de artigos nas bases de dados 
Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Google acadêmico, Biblioteca Virtual em 

Saúde  (BVS Brasil) e National Library of Medicine U.S-NLM (PUBMED), nos idiomas 

Inglês, Espanhol e Português. Utilizaram-se os seguintes descritores para pesquisa: 

“Vitamina D”, “Sistema imunológico”, COVID-19 e “Corona vírus”. Resultados 
esperados: Espera-se que o estudo sobre a atuação  da vitamina D e sua atuação 

benéfica sobre o sistema imunológico humano, atuando  na imunomodulação e na 

eficácia da resposta imune surta algum fruto positivo tanto no tocante ao combate da 

COVID-19, quanto aos seus sintomas que causam o agravo  da patologia, bem como o 
papel no auxílio no tratamento clínico.  

 

Palavras-Chave: Vitamina D; Sistema imunológico; COVID-19. 
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A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE, SUAS EXPERIÊNCIAS E 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 
 

Kamyla Pinheiro de Lima 

Fabiano Martins Teixeira 

 
RESUMO 

A Qualidade de vida engloba o domínio da percepção individual sobre a  sexualidade, 

uma variável complexa por sua multidimensionalidade, desta forma,  pode a sexualidade 

ser distinguida do sexo que retrata apenas uma das formas de  expressão do amor 
humano. Envelhecer não significa tornar-se assexuado, analisar a importância da 

sexualidade e qualidade de vida na terceira idade. Trata-se de uma  pesquisa de revisão 

bibliográfica sistemática com abordagem qualitativa, a qual será  realizada levantamento 

em livros e artigos atualizado sobre o tema abordado. A  pesquisa será realizada 
utilizando-se fontes secundárias de informações em livros,  artigos e revista de artigos 

científicos. Acredita-se que com o estudo, possibilitar-se á compreensão da sexualidade 

na fase do envelhecimento, compreendendo-o como  experiência positiva vivenciada 

pelos idosos. 
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MEDIDAS PROFILÁTICAS NA TRANSMISSÃO VERTICAL DO VÍRUS 

DA  IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
 

Katiene Cruz Pereira 

Kelly Alencar de Souza 

 
RESUMO 

A ampliação do número de gestantes infectadas com o vírus de 

imunodeficiência  humana, leva o questionamento acerca da efetividade dos cuidados 

combinados a terapia  antirretroviral. A partir da observação da dificuldade para conter a 
elevação destes números,  verificou-se a necessidade de inspeção das possibilidades de 

intervenções que possam  minimizar esta ascensão. Este trabalho tem por objetivo 

verificar as estratégias a serem  utilizadas para manutenção do cuidado às gestantes 

portadoras do HIV a fim de prevenir a  Transmissão Vertical (TV). Trata-se de um estudo 
de revisão bibliográfica, onde é feito a  análise do acervo teórico-científico e das 

produções já feitas, este tendo como base a pesquisa  aplicada à saúde da mulher, 

voltada para as comorbidades que afetam o período reprodutivo.  A fim de ampliar o 

olhar quanto à atuação de enfermagem voltada para as gestantes  soropositivas, espera-

se identificar as ações que cooperam no processo de desenvolvimento  de condutas que 
contribuem para o entendimento, aceitação e adesão dos cuidados. Assim,  evitando 

ocorrências negativas durante o período gravídico, bem como a transmissão 

vertical  (TV). 
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ANÁLISE DOS DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

NA  PRIMEIRA INFANCIA. UM ESTUDO DE REVISÃO 
 

Késlia Kelly da Silva Alves 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Introdução: Entende-se como comportamento alimentar, um conjunto de ações que 

envolvem  o alimento, que abrange desde a escolha até a ingestão, bem como tudo a 

que ele se relaciona.  A alimentação ideal para crianças é a que fornece todos os 
nutrientes necessários para garantir  o seu correto desenvolvimento. Objetivo: 

Identificar os determinantes na formação de hábitos  alimentares na primeira infância 

através de um estudo de revisão. Metodologia: A abordagem  desta pesquisa terá como 

caráter a revisão bibliográfica qualitativa. O conjunto de informações  obtidos na 
pesquisa foram consultados em bancos de dados: Literatura Latino-Americana e 

do  Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), GOOGLE ACADÊMICO, Biblioteca Virtual 

em  Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Medical Literature Analysis 

and  Retrieval System Online (MEDLINE), tendo como descritores comportamento 

alimentar  infantil, hábitos alimentares infantis, determinante alimentar na infância, 
fatores  biopsicossociais da alimentação infantil, sendo critérios de inclusão, periódicos 

nacionais e  internacionais, que mantenham relação direta com o tema estudado, 

publicados nos últimos 10  anos. A análise dos dados se fundamentará com base em 

dados secundários, sendo assim a  análise dos dados apresentará característica 
qualitativa. Resultados esperados: Conhecimento  a respeito dos determinantes da 

alimentação infantil e se há predominância de fatores  modificáveis. 

 

Palavras-Chave: Alimentação Infantil; Determinantes Alimentar; Alimentação 
Complementar. 
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ÓBITOS OCASIONADOS POR SARS-COV-2 E SUA RELAÇÃO COM AS DOENÇAS 

CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS EM UMA REGIONAL DE SAÚDE 
 

João Bosco Laurindo Duarte Filho 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Introdução: Com a propagação da síndrome respiratória aguda grave de coronavírus 2 

(SARS-CoV-2), surge a necessidade de identificar quais são os grupos e estratos mais 

vulneráveis da população que possam desenvolver a forma mais grave da síndrome 
respiratória aguda, acarretando quadro de infecção viral (COVID-19) doença do 

coronavírus 2019. Objetivo: analisar a relação entre os óbitos ocasionados com SARS-

CoV-2 com a existência das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e como afetam 

aos principais grupos vulneráveis, a fim de que sejam tomadas medidas necessárias 
indispensáveis para redução da exposição e subsidiem políticas públicas para reduzir os 

impactos aos públicos mais vulneráveis. Metodologia: A pesquisa consiste em analisar 

os dados referentes ao número de mortes diagnosticado com SARS-CoV-2 na 9° Regional 

de saúde do Estado da Paraíba, através de uma pesquisa documental, transversal, e 

mostrar a possível relação entre as morbidades pré-existentes e as causas prováveis do 
óbito e SARS-CoV-2 dentro de determinado grupo populacional. Os dados serão 

analisados conforme emissão dos boletins epidemiológicos de saúde do Estado da Paraíba 

e Secretaria Municipal de Saúde centralizado na plataforma de Dados Epidemiológicos da 

COVID-19 Paraíba, com informações de todas as regionais de saúde do Estado. Os casos 
serão avaliados por meio das variáveis: sexo (feminino/masculino), faixa etária (em 

anos), naturalidade, presença ou não de comorbidades. Resultados Esperados: 

Espera-se, com o estudo, demonstrar que existe uma relação entre os óbitos 

ocasionados por SARS-CoV-2 e as Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Ou seja, 
pacientes que apresentam outras comorbidades, idade > 60 anos, têm uma 

predisposição maior de desenvolverem a forma mais grave da doença a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave e evoluíram ao óbito.  
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PRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 
 

Lidiany Augista Dantas 

André Luiz Dantas Bezerra 

 
RESUMO 

Introdução: Os profissionais da saúde são responsáveis pela busca do enfrentamento 

de doenças na  perspectiva de manter a integridade física e psíquica das pessoas. Essa 

tarefa não é fácil, pois  há um percurso que caracteriza como complexa a prática diária 
desses trabalhadores. Nesse  sentido, os reflexos da pandemia no novo coronavírus 

(COVID-19) têm piorado, ainda mais, a precarização das relações de trabalho em 

hospitais públicos de pouca estrutura e confirmou um cenário caótico  na vida deles. 

Objetivo: Reconhecer os impactos da pandemia do COVID-19 na precarização do 
trabalho dos profissionais da saúde. Método: Será realizada pesquisa bibliográfica, com 

análise descritiva e qualitativa dos dados, a partir de  revisão de literatura. Os resultados 

serão analisados em comparação ao conjunto de  pensamentos dos autores que 

discorreram acerca do tema aqui investigado. A população e a  amostra serão localizados 

um total de artigos publicados em revistas, que estejam na Literatura Latino Americana e 
do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 

usando o booleano AND, fazendo uso dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). 

Resultados Esperados: Os possíveis resultados apontarão as causas e consequências 

do enfrentamento dessa crise sanitária que ressignificou o cenário de trabalho da equipe 
de saúde. 

 

Palavras-Chave: Precarização; Profissional da Saúde; Pandemia; Infecções por 
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ACESSO DE HOMENS AO PLANEJAMENTO FAMILIAR: UMA 

REVISÃO  INTEGRATIVA 
 

Maria Claudiana Gonçalves Soares 

Eliane de Sousa Leite 

 
RESUMO 

Introdução: Assegura-se, no Brasil, o planejamento familiar pela lei nº 9.263, de 12 de 

janeiro  de 1996, que regula o parágrafo 7º do artigo número 226 da Constituição 

Federal. Afirma-se de  acordo com a referida lei, o planejamento familiar é um “conjunto 
de ações de regulação da  fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela  mulher, pelo homem ou pelo casal. Percebe-se que a 

saúde sexual e reprodutiva da população  masculina obteve ênfase com a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem  (PNAISH) em 2009, que proporcionou 
avanços, incluindo os direitos sexuais e reprodutivos,  bem como a paternidade 

planejada. No entanto, são indispensáveis estudos que possam  averiguar se há 

necessidades insatisfeitas de planejamento familiar, bem como limitações de  acesso à 

população masculina. Nesse sentido, o programa de planejamento familiar consiste 

em  ações que estimule através de equipe multiprofissional o homem participar 
ativamente no  processo do planejamento familiar. Objetivo: Analisar o acesso da 

população masculina aos  métodos de planejamento familiar a partir da literatura 

científica. Método: Trata-se de uma  revisão integrativa da literatura que será usada 

como método para este estudo. O processo de  revisão integrativa inclui seis etapas 
distintas. O estudo será realizado por meio de busca online das produções científicas 

sobre o acesso do homem ao planejamento familiar, no período de  2010 a 2020. Os 

dados serão obtidos através de buscas nas bases de dados: Literatura Latino Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Libray of Medicine, 
USA  (MEDLINE); Biblioteca virtual Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e o 

Biblioteca de  Enfermagem (BDENF). Serão usados os indexadores controlados contido 

no Descritores em  Ciências da Saúde (DeCS), sendo utilizados na busca eletrônica, os 

descritores: saúde do  homem; planejamento familiar; atenção primária à saúde. A 

pesquisa não necessitará de  avaliação e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, pois a 
coleta dos dados será realizada nas  plataformas online. Resultados Esperados: 

Acredita-se que o estudo deverá confirmar a  hipótese de que a pouca divulgação dos 

cuidados com a saúde do homem limita e a participação  acesso dos mesmos ao 

programa de planejamento e familiar.  
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CONTRIBUIÇÃO DA AMAMENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM  EM 

CRIANÇAS 
 

Maria Lais da Costa 

Denise Batista da Costa 

 
 

RESUMO  

Introdução: a amamentação corresponde a uma etapa de vida da mulher que é rica em 

possibilidades tanto para ela, como para a criança, dentre tais benefícios, a aquisição 
da  linguagem que pode ser uma interação conquistada desde cedo. Objetivo identificar 

a importância da amamentação na aquisição da linguagem da criança. Metodologia: 

trata-se de  uma revisão da literatura, natureza qualitativa e método indutivo, com base 

na catalogação de  artigos científicos publicados em periódicos nas bases de dados 
indexadas na Scientific Eletronic Library Online e Literatura Latino Americana em Ciências 

de Saúde, usando o booleano AND fazendo uso dos Descritores em Ciências da Saúde 

aleitamento materno e aspectos fonoaudiólogos. O motivo que levou a escolha do  tema 

deve-se aos estudos e debates na área da enfermagem sobre a necessidade de 

promoção e  apoio ao aleitamento materno, bem como, esse trabalho será oportuno para 
compreender o  processo do aleitamento no contexto sociocultural e familiar 

ocasionando, assim, o  desenvolvimento da linguagem nas crianças. A problemática que 

será eixo condutor dessa  pesquisa é entender como a amamentação pode contribuir 

para a aquisição significativa da  linguagem pela criança. Resultados esperados: 
Podem apontar que o aleitamento materno traz  benefícios tanto para a mãe, quanto 

para o filho, na medida em que há a motivação de  estímulos interativos que auxiliam no 

desenvolvimento da linguagem.  
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VIVÊNCIAS DA SEXUALIDADE DA MULHER PRIVADA DE LIBERDADE 

 
Maria Raimunda Soares da Silva 

John Carlos de Souza Leite 

 

RESUMO  
Introdução: O sistema penitenciário brasileiro é marcado, além da superlotação, pela 

falta de acesso à saúde. E, quando se trata de detentos do sexo feminino, o problema é 

ainda maior. Objetivos: Analisar as vivências da sexualidade da mulher privada de 

liberdade; identificar o perfil da mulher privada de liberdade; compreender a percepção 
da mulher privada de liberdade sobre o sentido da sexualidade; analisar os serviços de 

saúde ofertados à mulher privada de liberdade em relação à sexualidade. Metodologia: 

Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório. 

O material será obtido por meio de entrevista semiestruturada e questionário. Este 
estudo será realizado com as mulheres privadas de liberdade em uma cadeia pública, 

localizada no município de Crato- CE. À análise dos dados será realizada através da 

avaliação das falas dos sujeitos. Os dados obtidos serão submetidos a uma análise de 

conteúdo, com o objetivo de poder identificar, dentro do discurso, subsídios que 

permitam a consecução das metas presentes no estudo. Resultados Esperados: 
Aprofundar-se neste universo em que as mulheres se deparam em situação de privação 

de liberdade e realizam ou não práticas de saúde ao experimentar as vivências sexuais 

nesse contexto, tentando interpretar as evidências com a atual situação da população 

feminina em integral. Atuação dos profissionais que estão inseridos na assistência à 
saúde, da mesma forma aos gestores em suas diferentes esferas para procurar 

mudanças relevantes e efetivas nos programas e políticas que envolvem a Saúde da 

Mulher em situação de vulnerabilidade na garantia da equidade e integralidade do 

cuidado.  
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A IMPORTÂNCIA DO NUTRICIONISTA NA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NAS 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 

Raquel Pereira da Silva 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO  

Introdução: O profissional de nutrição tem grande importância na prevenção, promoção 

e  recuperação da saúde, tanto pela atuação na prescrição nutricional, como na 

elaboração de  ações educativas. Sua presença na equipe multidisciplinar nas Unidades 
de Terapia Intensiva  (UTI) pode assegurar uma melhoria no estado de saúde do 

paciente enfermo, pois visa à  recuperação, manutenção, e reabilitação para a evolução 

clínica permitindo uma assistência  nutricional eficaz no ambiente hospitalar objetivo: 

Analisar a importância do nutricionista na  atuação em unidade de terapia intensiva na 
equipe multidisciplinar. Metodologia: O presente  estudo trata-se de uma revisão 

bibliográfica, onde a revisão consiste em organizar, esclarecer  e resumir as principais 

obras existentes, bem como fornecer citações completas abrangendo o  espectro de 

literatura relevante em uma área. Será necessário selecionar artigos 

científicos  publicados no período 2016 a 2020 em idioma português disponível na íntegra 
que retratem a  temática da pesquisa, tendo como base pesquisa a importância do 

nutricionista nas Unidades  de Terapia Intensiva (UTI). Que se enquadram nos seguintes 

critérios de inclusão: estudos sobre o nutricionista na equipe multidisciplinar, 

delineamento do mesmo sobre a importância  das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
Sendo excluídas teses, dissertações e monografias  encontradas em sites SCIELO, BVS e 

Google Acadêmico, tendo na busca de dados DECS  (Descritores da Saúde): Nutrição, 

multidisciplinar, UTI. Resultados esperados: O presente  estudo terá como resultado a 

presença do nutricionista na equipe multidisciplinar na UTI, para  assim auxiliar na 
recuperação do estado de saúde, reduzir o tempo de permanência, contribuir  na 

assistência nutricional e colaborar para a melhoria da qualidade de vida.  
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USO DAS TICS NAS CONDUTAS DOS EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO NO 

ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 
 

Ruana Lima Carvalho 

Paulo Fernando da Silva 

 
RESUMO 

Introdução: O Evento Adverso Pós-Vacinação (EAPV) é conceituado pelo Ministério da 

Saúde (MS) como qualquer eventualidade médica após a imunização e que possua, não 

de maneira necessária, uma ligação causal com o uso de um ou outro imunobiológico. 
Objetivo: Construir e validar tecnologia educativa sobre prevenção e conduta da 

enfermagem frente aos eventos adversos pós-vacinação no âmbito da atenção primária 

em saúde. Método: Abordagem mista, que concilia as formas de pesquisa quantitativa e 

qualitativa, pois ambas podem conduzir a resultados relevantes e confiáveis relacionados 
a realidade estudada. Por meio dessa metodologia foi desenvolvida fundamentada na 

questão norteadora “Como desenvolver a EPS mediante uma ferramenta tecnológica de 

linguagem sintética, acessível, atualizada e de fácil compreensão que auxiliem os 

profissionais da enfermagem no âmbito da Atenção Primária em Saúde (APS) desde a 

prevenção, perpassando pela orientação ao cliente, até a tomada de decisões diante dos 
EAPV?” A busca dos estudos para a realização da pesquisa será realizada nas bases de 

dados de pesquisas em saúde, como BVS, LILACS e SciELO e foram utilizados como 

descritores: Vacinação, Tecnologias, efeitos adversos. Resultados Esperados: 

construção de uma ferramenta tecnológica voltada para Educação Continuada dos 
profissionais de enfermagem que militam e trabalham com a temática. 
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SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: DIFICULDADES DO 

ENFERMEIRO NA EFETIVAÇÃO DO CUIDADO 
 

Silvio Sayd de Almeida 

Paulo Fernando da Silva 

 
RESUMO 

Diante de todo o processo de mudanças no cenário da Saúde Mental (SM), desde o 

período da Reforma Psiquiátrica persistem-se grandes desafios na ação de assistir 

o  sujeito. Nessa perspectiva, sobretudo quando esse cuidado é prestado no contexto 
da  Atenção Primária à Saúde (APS), em que, na maioria das vezes, os profissionais não 

se  encontram capacitados para atender essas pessoas. Mediante a isso, começam a 

surgir  diversos questionamentos acerca da assistência prestada a esses indivíduos, 

emergindo o  movimento da luta antimanicomial. O mesmo tinha como principal objetivo 
a garantia  dos direitos civis a essas pessoas. Esse processo de transformação das 

práticas em SM,  demonstra que tem avançado significativamente. Entretanto, a 

literatura especializada  apresenta cenário diverso, mostrando que os profissionais, a 

exemplo dos enfermeiros,  ainda encontram dificuldades na assistência às pessoas com 

demandas de Saúde Mental.  Esse estudo objetivou analisar as dificuldades do 
enfermeiro para a efetivação do  cuidado em saúde mental na Atenção Primária à Saúde. 

Trata-se de um estudo  descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa, que se 

apropriará de um campo  para analisar as principais dificuldades dos enfermeiros para a 

efetivação do cuidado em  saúde mental na Atenção Primária à Saúde. A pesquisa será 
realizada no município de Iguatu-CE. O universo da pesquisa será especificamente no 

âmbito da ESF e UBS.  Nesse contexto, o presente estudo será realizado entre os 

períodos de setembro do ano  de 2020 e junho do ano seguinte, que são 

correspondentes aos semestres letivos de  2020.2 e 2021.1. Será utilizado para coleta de 
dados uma fonte de evidência: primeiros  um questionário sociodemográfico que visão a 

caracterização para formar as variáveis  dos participantes desse estudo. Posteriormente 

será realizada coleta com de dados com  um roteiro de entrevistas semiestruturada. Para 

análise do material será utilizado análise  temática de Minayo, que se dá em analisar os 

dados na descrição, interpretação,  compreensão e valorização dos mesmos, pois essa 
fase possibilita um olhar ampliado  para os dados da pesquisa. A pesquisa será 

desenvolvida em conformidade com  Resoluções 510/16 e 580/18assegurando aos 

participantes, sigilo e privacidade das  informações que serão coletadas. Os resultados 

esperados desta pesquisa são alusivos  com possíveis contribuições teóricas científicas 
para ressignificação das práticas no  âmbito do cuidado em saúde mental.  
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FATORES DE RISCOS RELACIONADOS À INTOXICAÇÃO ALIMENTAR  CAUSADA 

POR BACTÉRIA SALMONELLA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA 
 

Isterlania Silva Felipe 

André Luiz Dantas Bezerra 

 
RESUMO 

Introdução: A intoxicação alimentar é muito comum hoje em dia devido a vários 

fatores,  desde a conservação do alimento até o preparo para o consumo. Objetivo: 

Analisar os fatores de riscos associados à intoxicação alimentar. Metodologia: Trata-se 
de uma revisão integrativa, desenvolvida através de artigos, em que devem ser 

executadas etapas como: estabelecimento da questão norteadora “Quais os fatores de 

riscos associados à intoxicação alimentar?”. O levantamento bibliográfico acontecerá ame 

bases de dados nacionais e internacionais, no período de fevereiro a março de 2020. Para 
tanto os critérios de inclusão serão: artigos em português, disponíveis de forma online e 

gratuita, publicados entre os anos de 2016 a 2020. Serão excluídos materiais não 

convencional (teses, monografias, dissertações, anais de congressos, protocolos e 

outros). Resultados Esperados: Contribuir com a prevenção, através de uma exposição 

de informações, uma vez que o mesmo promoverá  impactos positivos. Sendo, 
inicialmente, percebidas melhorias que acarretarão em uma situação  preventiva 

satisfatória, seja através de mudanças alimentares ou no preparo dos alimentos, o  que 

proporcionará condições a higiene da manipulação e consumo alimentar.  

 
Palavras Chaves: Intoxicação alimentar; Salmonella; Contaminação. 

  



 

112 

 

 

 
v. 5, n. esp. 2, dez. 2020 

ISSN 2448-1394 

 

 
 

ACESSO A ALIMENTOS DE BASE AGROECOLÓGICA NO BRASIL: UM  ESTUDO DE 

REVISÃO 
 

Thiffany Vieira Gonçalves 

Nathiene Patrícia Ferreira Amaral Rolim 

 
RESUMO 

Introdução: A alimentação envolve diversos fatores, seja cultural, econômico, 

crenças,  acesso, até chegar ao consumidor, além de ser um ato político. Dessa forma, o 

acesso aos  alimentos a base de agricultura familiar, também não se restringe somente 
ao âmbito da  agricultura, pois esta problemática tem a ver com o modelo de inserção do 

Brasil na economia  mundanizada, com o modelo econômico que o Brasil tem adotado 

em relação a produção  alimentícia e os danos ambientais e de saúde pública que vem 

sendo causado. Através da  agricultura familiar é possível se produzir alimentos de forma 
segura e com recursos  adequados, economicamente justo, que seja acessível a todos. O 

acesso a alimentos à base da  agroecologia é de suma importância, pois, o Brasil é 

recordista de consumo de agrotóxicos  nas últimas décadas. Um dos motivos aparentes é 

a forma que os alimentos orgânicos e de  base agroecológica tendem a ter mais custos 

por unidade de produção, exigem mais cuidados,  as colheitas são menores, e 
transportes até o consumidor são mais difíceis. No Brasil maior  parte dos orgânicos é 

exportada. No entanto, a produção de alimentos orgânicos tem 

crescido  constantemente. Porém, o acesso a esses alimentos é limitado a uma pequena 

parcela da  população. Esses alimentos são realmente caros, ou o motivo seria a forma 
que o mercado  está estruturado. Objetivo: Compreender como ocorre a produção dos 

alimentos a base da  agroecologia e porque os mesmos não chegam para todos. 

Metodologia: Trata-se de uma  pesquisa com uma abordagem de caráter qualitativo 

revisional, que possui periódicos  nacionais ou internacionais, de modo que foram 
consultados em bancos de dados Scientific  Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), com descritores da agroecologia.  Com publicações nos últimos cinco anos. 

Resultados esperados: conhecimento a respeito da  agroecologia através da 

agricultura familiar e produção dos alimentos orgânicos. Busca pela  conscientização dos 
produtores e governantes responsáveis, com intuito de não haver uso dos  agrotóxicos, 

para que não ocorra a degradação do meio ambiente bem como para que haja 

o  incentivo dos alimentos orgânicos. 
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CUIDADOS DOMICIALIARES COM O RECÉM-NASCIDO 

 
Maria Vanesa Araújo Souza  

Carla Heloísa Alencar de Figueiredo 

 

RESUMO  
Introdução: A gravidez e o puerpério são momentos da vida da mulher em que  surgem 

muitas perguntas e inquietações, a exemplo dos cuidados necessários ao  recém-nascido. 

Geralmente as orientações sobre os cuidados com o recém-nascido  são descritos através 

de crenças e práticas, que são passadas de geração em  geração consistindo de relatos 
de ações de sucessos e insucessos ocorridos  anteriormente no pós-parto das mulheres 

da família. Objetivo: Descrever os cuidados  essenciais e indispensáveis que devem ser 

prestados ao recém-nascido na vivência  domiciliar no processo após a saída da 

maternidade. Metodologia: o presente  trabalho se fundamentará em uma revisão 
integrativa da literatura, a partir da pesquisa  em bases de dados online a respeito do 

tema, com a inclusão de trabalhos completos  publicados os últimos anos em periódicos, 

escritos em língua portuguesa e  disponíveis gratuitamente. Os estudos escolhidos para 

compor a amostra serão  dispostos em tabela, onde constará título, ano de publicação e 

principais achados do  estudo. Resultados esperados: espera-se, com o presente 
estudo, encontrar  informações pertinentes acerca do tema proposto, com base científica 

e que possam  orientar profissionais de saúde e a sociedade em geral, sobre os cuidados 

necessários  ao recém-nascido.  
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ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 
Elineide Marculino da Silva 

Kelly Alencar de Souza 

 

RESUMO 
Introdução: O desenvolvimento tecnológico tem contribuído de forma decisiva para o 

exame de saúde. A presença de uma equipe de enfermagem é fundamental para 

realização dos exames radiológicos, desde a administração dos meios de contrastes, bem 

como, a prevenção e tratamento de possíveis complicações. Objetivo: Evidenciar a 
importância da assistência de enfermagem no setor de diagnóstico por imagem. 

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que baseou-se na 

seguinte questão norteadora: qual a importância da assistência de enfermagem no setor 

de diagnóstico por imagem? A busca será realizada no mês de outubro de 2020 através 
das bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Os termos 

usados nesta revisão foram obtidos por meio de consulta aos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS). Para a busca das publicações, foram utilizados os seguintes descritores: 

“diagnóstico”, “enfermagem”, “assistência” e “imagem”, aplicando o operador booleano 
AND, junto aos termos citados anteriormente. Em relação aos critérios de inclusão 

utilizados serão: artigos na íntegra, disponíveis e indexados nas referidas bases de 

dados, online em português, publicados nos últimos 10 anos. Já como critério de 

exclusão será eliminado todas as publicações que não se enquadrassem nos critérios de 
inclusão, que se repetirem nas bases de dados ou que não estivesse de acordo com o 

objetivo da pesquisa. Resultados Esperados: Por intermédio deste estudo, espera-se 

que seja evidenciado a importância da assistência de enfermagem no setor de 

diagnostico por imagem.  
 

Palavras-Chave: Enfermagem; Assistência; Imagem; Diagnóstico. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL COM ENFOQUE NA 

INVESTIGAÇÃO DOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À DEPRESSÃO 
PUERPERAL  

 

Lívia Tavares Bandeira 

Ariadne Pereira Pedroza 
 

RESUMO 

O período do pós-parto constituiu o de maior mudança para a mulher assim levando a o 

de maior risco para o aparecimento de transtornos psiquiátricos variando de leves até os 
mais graves, com isso o rastreamento de fatores de riscos é de suma importância para 

que seja tratada de imediato é possível identificá-los os sinais são bem comuns podem 

estar associados a gravidez não planejada ou indesejada, fatores sociais e fatores 

socioeconômicos, baixa escolaridade, tentativas de abortos, caso de depressão anterior 
ou doenças psíquicas. A realização do pré-natal representa papel fundamental na 

prevenção e/ou detecção precoce de patologias tanto maternas como fetais, permitindo 

um desenvolvimento saudável do bebê e reduzindo os riscos da gestante, o enfermeiro 

tem o papel importante na assistência mediante o acompanhamento, a realização de 

orientações através de consultas e palestra e os cuidados prestado à gestante durante o 
pré-natal, devendo estar em alerta a sinais de transtornos emocionais/psicológicos, 

contribuindo para minimizar os riscos relacionados a DPP. O objetivo do estudo é discutir 

acerca da importância da assistência de enfermagem durante o acompanhamento de 

pré-natal na identificação dos fatores de risco que levam a parturiente a apresentar 
sintomas depressivos no puerpério. Acredita-se que o estudo possa orientar ações que 

possam prevenir, e passar entendimento desse importante aspecto para saúde na 

atualidade. Trata-se de um estudo descritivo, documental, qualitativo, do tipo revisão de 

literatura, realizado no período de agosto a novembro de 2020, em que serão utilizadas 
as bases de dados online Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-

Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medline (via PubMed), Para a 

realização deste trabalho será feito um levantamento de dados científicos, baseado na 

análise de artigos relacionados ao assunto publicados entre os anos de 2006 a 2019. 

Espera-se que o estudo possa contribuir acerca da importância da assistência de 
enfermagem durante o acompanhamento de pré-natal na identificação dos fatores de 

risco que levam a parturiente a apresentar sintomas depressivos no puerpério.  
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRONICA 

SUBMETIDOS À HEMODIALISE: UMA REVISÃO DE INTEGRATIVA 
 

Raneylza Kelly Oliveira Gonçalves 

Wyara Ferreira Melo 

 
RESUMO 

A Doença Renal Crônica trata-se de em declive gradual e inconvertível da função renal, 

que atinge a filtração glomerular, provocada principalmente pela atenuação dos néfrons 

funcionantes, provocando o amontoamento de produtos de desgaste metabólica do 
sangue, os rins não apresentam mais capacidade de desempenhar sua função. 

Atualmente passou a ser considerada como um grave problema de saúde pública no 

mundo inteiro, e vem crescendo gradativamente a cada ano. O tratamento que podem 

ser realizados em pessoas que apresentam disfunções renais: o tratamento conservador, 
diálise peritoneal (DP) ou hemodiálise e transplante renal (TX). A hemodiálise ataca 

diretamente a qualidade de vida dos pacientes, a qualidade de vida é a percepção que o 

indivíduo tem da sua própria vida baseada em aspectos culturais e também o sistema de 

valores nos quais a pessoa se encontra inserida, relacionando com seus objetivos, 

expectativas, padrões. Assim, o estudo tem como objetivo avaliar através de revisão de 
literatura a qualidade de vida de pacientes submetidos a hemodiálise. Para o estudo será 

realizado uma Revisão integrativa da Literatura, que tem como finalidade sintetizar os 

resultados obtidos sobre o tema estudado, este estudo é integrativo porque fornece 

informações mais amplas sobre um assunto/problema. O principal local de pesquisa que 
será utilizado para a coleta de dados será a utilizada a Scientific Electronic Library Online, 

a partir dos seguintes descritores: Doença Renal Crônica. Hemodiálise. Qualidade de 

vida. Serão selecionados os artigos mais relevantes e construído tabelas para melhor 

entendimento. Serão utilizados artigos completos publicados em base de nados nacionais 
e internacionais nos últimos cinco anos, ou seja, de 2015 a 2020, serão excluídos 

resumos, artigos incompletos, e artigos que não estão dentro do assunto abordado. 

Através das pesquisas espera-se compreender mais afundo sobre as Doenças Renais 

Crônicas, identificando quais as principais ferramentas utilizadas pelo Hospital para 

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus pacientes, compreender como 
acontece a interação paciente com paciente no processo dialítico, além disso, que este 

estudo possa mostrar quais são as principais necessidades dos pacientes submetidos à 

hemodiálise. 
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O CONTEXTO DA GESTAÇÃO TARDIA NOS SEUS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAL 

 
Viviane Dantas Vieira 

Maria Carmem Batista Alencar 

 

RESUMO 
Introdução: A gravidez tardia pode ser entendida como a gestação que ocorre na 

faixa  etária de 35 anos ou mais, o que é considerado como um fator de risco para 

o  desenvolvimento de complicações durante a gravidez, o que também justifica as 

mudanças  sociais que proporcionaram a inserção da mulher no mercado de trabalho, 
fazendo com que  o desejo de engravidar seja postergado. Objetivo: Identificar os 

aspectos biopsicossociais  que envolvem a maternidade tardia. Metodologia: Trata-se 

de uma Revisão Integrativa, de  cunho exploratório. As bases utilizadas serão: Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO),  Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Medical Literature 
Analyses and Retrieval System  Online (MEDLINE). Os critérios de inclusão serão estudos 

com texto completo, em  português e inglês publicados entre os anos 2015 a 2020. Os 

critérios de exclusão serão:  artigos repetidos entre as bases de dados, e os sem critérios 

de publicação científica. Resultados esperados: Espera-se que este estudo contribua 

de forma significativa frente a  sua importância social, visto que a mulher contemporânea 
pode assumir novos papéis na  sociedade, bem como em sua rotina, mas também nos 

seus planos de vida. Logo, a  maternidade tardia torna-se uma opção viável para as 

mulheres que desejam embarcar no  projeto da maternidade solo.  
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COLETA DO EXAME CITOLÓGICO CONVENCIONAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

SAÚDE: ANÁLISE DOS RESULTADOS INSATISFATÓRIOS 
 

Thamara Nunes de Oliveira 

Kelly Alencar de Souza 

 
RESUMO 

Introdução: O citológico é um exame que foi desenvolvido para a investigação da 

presença de lesões cervicais, que podem desenvolver para um câncer. Segundo o 

Instituto Nacional do câncer (INCA, 2020), no Brasil são contabilizados cerca de 16.590 
casos de câncer de colo do útero, seriam descobertos em cada ano do triênio 2020/2022 

Objetivo: Analisar a quantidade de amostras insatisfatórias das coletas realizadas por 

profissionais atuantes na Estratégia de Saúde da Família. Metodologia: A pesquisa 

trata-se de um estudo do tipo documental com etapas pré-determinadas, de caráter 
exploratório com abordagem qualitativa. Será realizado por meio de consulta ao 

DATASUS, serão consultados os dados referentes aos exames coletados nas regiões do 

Brasil. A população do estudo será definida baseando-se na quantidade de exames 

realizados. Nos anos de 2014 a 2015 nas regiões Brasileiras, totalizando 5.152.996 

amostras. Será realizado por meio de consulta ao DATASUS, serão consultados os dados 
referentes aos exames coletados nas regiões do Brasil. Resultados Esperados: Espera-

se que os dados sejam representados como um percentual importante para a 

averiguação do processo de adequação ao aprimoramento dos profissionais que realizam 

o exame citopatológico na atenção primária de saúde. Levando em consideração que este 
processo deve ser adotado em todas as regiões do Brasil. Espera-se também que o 

estudo realce a relevância e compreensão no contexto, salientando o que pode ocasionar 

no processo de prevenção do câncer do colo de útero. 
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