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APRESENTAÇÃO

O 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e
Enfermagem Obstétrica, realizado no período de 26 a 28 de outubro de forma remota através da
plataforma Doity Play, trouxe o objetivo de debater sobre o trabalho multiprofissional na Atenção
Básica e a atuação dos Enfermeiros obstetras: desafios de assistência e gestão, proporcionando para o
público palestras diversificadas sobre o trabalho em saúde.

Embora de início tenha sido um empecilho a realização de um evento on-line — pois, em sua
primeira versão foi presencial — houve a percepção de que a realização de atividades remotas
proporcionou a participação de profissionais e acadêmicos de diversas universidades e serviços de
saúde espalhados pelo Brasil, o que em sua versão presencial talvez não seria possível devido a
problemas de logística relacionado a distância, acomodação, entre outros fatores.

O primeiro dia de evento contou com a participação da professora Ana Carla Marques da
Costa, o qual palestrou sobre o planejamento reprodutivo em tempos de COVID-19, enfatizando a
necessidade de não abandonar as atividades de planejamento reprodutivo nos serviços de saúde por
conta da pandemia. O professor Elton Rodrigues Chaves trabalhou o tema de cardiopatias em
gestantes, como avaliar gestantes cardiopatas e seus riscos para a gestação. A professora Eliana
Câmpelo Lago tratou sobre a assistência ao paciente com pé diabético na Atenção Básica, trazendo em
sua palestra dados pertinentes sobre o agravo para a saúde pública, métodos de prevenção, avaliação
de um diabético com possibilidade de desenvolver a morbidade como também tratamentos.

O segundo dia iniciou pela manhã com a apresentação de trabalhos de forma remota através da
plataforma google meet. A tarde foram realizados os minicursos ministrados pelas professoras Priscila
Martins Mendes, que tratou da segurança do paciente na Atenção Básica, Renata Rodrigues de
Oliveira Castelo Branco, que trabalhou sobre o cuidado farmacêutico para Hipertensos, diabéticos e
tabagistas, e Ísis Cacau de Sousa Vasconcelos que falou sobre a assistência do fisioterapeuta a idosos
na Atenção Básica.

A noite foi iniciada com a palestra do professor Arnaldo de Carvalho Jr. Sobre a abordagem a
saúde da pessoa LGBTQI+ na Atenção Básica, em que foi abordado dados de saúde da pessoa
homossexual, riscos e ainda enfatizou que as situações de saúde comum a qualquer pessoa deve ser
abordada também na saúde LGBT, pois também são pessoas com corpos e características semelhantes
a todos. O programa de alimentação escolar e as mudanças diante da pandemia de Covid-19 foi
abordada pela professora Nathália Isabella Pavão Pinto Lima. A finalização do segundo dia de evento
ficou com o professor Wllington Jorge dos Santos que tratou da abordagem em sala de parto diante da
pandemia, refletindo sobre novas condutas e dificuldades profissionais para o nascer diante dos novos
riscos para a saúde.

O terceiro e último dia iniciou a tarde com os minicursos a recorrência da gravidez na
adolescência e suas implicações na questão emocional da mãe, ministrado por Joselia Coelho Lima
Veras; Plantas medicinais e a importância do Farmacêutico na fitoterapia, com o professor Rodolfo
Ritchelle Lima dos Santos; Assistência a saúde da mulher na Estratégia de Saúde da Família,
apresentado por Ananda Santos Freitas; e Gestão em saúde na Estratégia Saúde da Família de
Mikaelle Fernandes Marques.

A noite o primeiro palestrante foi Rubenilson Luna Matos, que trouxe a palestra Sistema
Público de Saúde: experiências no processo de planificação e gestão no SUS, trabalhando o seu
conhecimento sobre os sistemas de saúde no mundo como também sobre o processo de planificação
para um correto funcionamento do sistema de saúde no Brasil. A professora Mayane Carneiro Alves
Pereira falou sobre a Luta pelo SUS e pela Atenção Básica, abordando as conquistas importantes ao
longo dos anos, como também os novos desafios enfrentados para a manutenção dos serviços e da
assistência à saúde pública no país.

Por fim, realizou-se o encerramento do evento com a divulgação das apresentações de
trabalhos premiados com menção honrosa, como também a divulgação dos prêmios ofertados pelos
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patrocinadores. Todos os aquivos aprovados e apresentados no evento estão publicados nesta
obra, que trás a finalidade de divulgação da produção acadêmica de diversas universidades brasileiras
em seu aspecto multiprofissional e interdisciplinar. Boa leitura!

Antonio Werbert Silva da Costa
Enfermeiro Residente em Saúde da Família

Organizador dos Anais
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EFICÁCIA DAS INTERVENÇÕES EDUCATIVAS NA ADESÃO AO TRATAMENTO DO
DIABETES MELLITUS

1Alessandra dos Santos de Araújo Rodrigues; 2Kamilla Rocha Arrais; 3Maiara Soares Gomes da Silva;
4Sandy Soares de Sousa; 5Luan Wesley Marques Máximo; 6Augusto Cezar Antunes de Araujo Filho.

1, 2, 3, 4, 5, 6Universidade Estadual do Piauí-UESPI.

E-mail do autor: allessandrarodriguess06@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus é um importante e crescente problema de saúde em todos os
países. Segundo a International Diabetes Federation, em 2030 cerca 417,3 milhões de pessoas com
idades de 20 a 64 anos conviverão com a doença. A adesão ao tratamento do Diabetes Mellitus é de
fundamental relevância para a prevenção de complicações, no controle metabólico e manutenção da
qualidade de vida. OBJETIVO: Analisar a eficácia das intervenções educativas na adesão ao
tratamento do Diabetes Mellitus. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada na
biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS). A busca ocorreu no mês de setembro de 2020, sendo conduzida pela seguinte questão
norteadora: “qual a eficácia das intervenções educativas na adesão ao tratamento do paciente
diabético?”, a qual foi construída através da estratégia PICo (Participantes - P; Interesse - I; Contexto
do estudo - Co) e considerou-se: P - paciente diabético; I - eficácia das intervenções educativas; Co -
adesão ao tratamento. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Educação em
saúde, Cooperação e Adesão ao Tratamento, Adesão à Medicação, Diabetes Mellitus, resultando em
569 artigos. Foram incluídos no estudo os artigos que correspondessem à temática e disponíveis na
íntegra, em português, inglês e espanhol. Foram excluídos aqueles cuja tematica não estivesse de
acordo com o objetivo proposto pelo estudo e que não estivessem disponíveis na íntegra. Após
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados oito estudos. RESULTADOS: As
ações de educação em saúde sejam elas de longa ou curta duração, contribuem significativamente para
adesão ao tratamento do Diabetes Mellitus, tanto terapêutica como medicamentosa. Nota-se que as
intervenções são eficazes no controle glicêmico, evidenciados nos estudos pela redução da
hemoglobina glicada, como também na adoção de hábitos saudáveis pelo aumento da atividade física e
disposição para consumo de uma alimentação mais saudável. O estímulo ao autocuidado
proporcionado pelas intervenções empoderam os pacientes no processo do cuidar, pois ao participarem
das ações educativas aumentam seus conhecimentos sobre o Diabetes Mellitus e a sua disposição para
mudança de comportamento, refletindo em uma maior adesão. CONCLUSÃO: As intervenções
educativas configuram-se uma importante ferramenta na adesão ao tratamento, visto que possibilitam
ao paciente um melhor gerenciamento da sua condição, tornando-o protagonista do seu cuidado.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Cooperação e Adesão ao Tratamento, Diabetes Mellitus.
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O EMPODERAMENTO FEMININO: FRENTE A ESCOLHA DE PARTO DOMICILIAR
HUMANIZADO

1Solange Cristina Ferreira de Queiroz; ²Rosana Serejo dos Santos; 3Bruna de Abreu Sepúlvedra

1-2 Faculdade Estácio de Teresina; 3Universidade Federal do Piauí - UFPI.

E-mail do autor: solanghecf@gmail.com

INTRODUÇÃO: O processo do nascimento, deixou de ser um ato rodeado de costumes e tradições
considerado natural e foi instituído a fase hospitalocêntrica. Tornando o nascimento um processo
mecânico, com técnicas por vezes desnecessárias, o que remete a dor e sofrimento gerando traumas,
que desencoraja muitas mulheres a experiência do parto. OBJETIVO: Analisar fatores que
influenciam na escolha do parto humanizado domiciliar e atuação da equipe de enfermagem obstétrica
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que por meio da estratégia PICO
obteve-se a seguinte questão norteadora “Quais fatores influenciam na escolha do parto domiciliar?”,
cuja busca de dados ocorreu em Setembro de 2020 nas bases de dados da Pubmed e na biblioteca
virtual em saúde (BVS), com os descritores: "parto humanizado" AND "parto domiciliar" AND
"enfermagem obstétrica” e a palavra chave “gravidez” cruzados com o operador booleano AND.
Resultando em 226 artigos em todas as bases de dados. Como critérios de inclusão: artigos que
abordam a temática parto humanizado com ênfase no parto domiciliar e assistência de enfermagem
obstétrica publicado nos últimos 5 anos, em português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra
resultando em 42 artigos. Excluíram-se os artigos que não estavam de acordo com os critérios de
inclusão e em duplicidades. Para compor a amostra foram selecionados 8 artigos. RESULTADOS: A
escolha do parto domiciliar humanizado, se dá por inúmeros fatores, dentre eles a opção de um
processo mais humano, no qual a mulher tem autonomia do seu próprio corpo e envolva a família no
espetáculo do nascer com menores índices de intervenções. O que favorece a elevação da ocitocina e
estimula o parto vaginal espontâneo. A equipe de enfermagem obstétrica, no entanto, vem como um
alicerce, um elo de confiança e credibilidade na instituição do empoderamento durante o trabalho de
parto e parto. Ofertando apoio, encorajamento e estimulando os laços familiares entre os pais, bebê e
família. Tornando o nascimento um momento único com boas recordações, o que promove uma
transformação de valores CONCLUSÃO: Em suma decidir sobre o local do parto de acordo com seu
desejo, planejar cada momento e realizar, estimula a autoconfiança necessária para obter êxito durante
o processo. Esse estímulo para que a mulher seja protagonista do seu parto, favorece os vínculos
familiares, e pré-dispõem uma mãe confiante o que permitirá que ela passe pelo puerpério de forma
mais amena e confiante.

Palavras-chave: Gravidez, Parto humanizado, Parto domiciliar, Enfermagem obstétrica
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O JANEIRO BRANCO EM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE
IDOSOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Laércio Marcos Motta Dutra; 2Carliane da Conceição Machado Sousa; 3Sara Sabrina Vieira Cirilo; 4
Pedro Henrique dos Santos Silva; 5 Jaqueline da Cunha Morais;

1 Acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí; 2,3Residentes do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade – UEMA; 4Acadêmico do curso de

Medicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba; 5Enfermeira Residente em Alta
Complexidade HU/ UFPI.

INTRODUÇÃO: Estima-se que entre os anos de 1970 e 2025 a população idosa aumentou cerca de
223% mundialmente. Um dos maiores desafios para o envelhecimento saudável é a saúde mental,
visto que esse público possui maior risco de depressão, há uma maior sensação de abandono e a perda
da autonomia. Dito isso, essa população torna-se importante alvo de campanhas como o Janeiro
Branco cujo tema é saúde mental e convida as pessoas a refletirem sobre suas vidas e relacionamentos.
Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que promovam uma velhice com mais
autonomia, saúde e independência, sendo as atividades lúdicas importantes instrumentos para a
melhoria da autoestima na terceira idade. OBJETIVO: Relatar a experiência de uma atividade de
educação em saúde alusiva ao Janeiro Branco realizada em um Centro de Convivência de Idosos (CCI)
de Caxias- MA. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência, acerca da vivência de uma ação
educativa que teve como tema o Janeiro Branco. O público alvo foram os idosos que frequentam o
CCI do bairro Cangalheiro, situado na cidade de Caxias - MA. A ação ocorreu no mês de janeiro de
2020 e os facilitadores foram uma enfermeira e uma fisioterapeuta residentes de Saúde da Família da
Universidade Estadual do Maranhão, além de dois estudantes de medicina da Universidade Federal do
Piauí e do Delta do Parnaíba. RESULTADOS: O evento ocorreu no turno vespertino, no pátio do CCI,
contou com 23 participantes, sendo 19 mulheres e 4 homens. Inicialmente foram propostos exercícios
com alongamentos conduzidos por um profissional de educação física. Em seguida foi realizada uma
peça que objetivou introduzir o tema sobre como nossas ações repercutem na vida dos outros. Logo
após, houve a roda de conversa que foi moderada pelos facilitadores que explicaram o objetivo da
campanha, debateram temas sobre saúde mental e ouviram relatos pessoais dos idosos. Por fim, foi
realizada a confecção de um jogo de memória pelos próprios idosos sob orientação dos profissionais e
acadêmicos. Com a realização da atividade notou-se que ações de prevenção e promoção de saúde
mental para a terceira idade são mais impactantes quando estes são atores ativos no processo.
CONCLUSÃO: A utilização de métodos dinâmicos facilitou a transmissão de conhecimento entre o
público e facilitadores. A ação proporcionou uma troca de experiências que aumentou o entendimento
sobre a realidade individual dos participantes e fortaleceu a relação profissional-paciente que é
essencial para uma assistência de qualidade.

Palavras-chave: Janeiro Branco, Saúde Mental, Envelhecimento.
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ACIDENTES DE TRABALHO COMMATERIAIS PERFUROCORTANTES NA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE: REVISÃO DE LITERATURA

1 Ariana Rodrigues Galvão Paiva; 2 Bianca Rafaela De Oliveira Silva; ³ Brenda Kelly Pontes Soares;
4Cintya Fernandes Da Silva; 5Ednilma Barbosa Da Silva; 6Maria Leonor Paiva Da Silva.

1, 2, 3, 4, 5Discente do curso de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus
FACISA, Santa Cruz, RN, Brasil; 6Docente do curso de Enfermagem, Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, Campus FACISA, Santa Cruz, RN, Brasil.

E-mail do autor: ariana-rodrigues@hotmail.com

INTRODUÇÃO: De acordo com a RDC nº 222, de 28 de março de 2018, os perfurocortantes
pertencem a Classe de Risco 2, moderado risco individual e limitado risco para a comunidade. Os
acidentes com esses materiais compõem um sério problema para as instituições de saúde, pois podem
ocasionar sérios danos na vida dos profissionais, principalmente quando são acometidos por alguma
doença infecciosa como HIV, sífilis e hepatites. OBJETIVO: Identificar na literatura científica as
causas de acidentes no manejo e no descarte dos materiais perfurocortantes pelos profissionais de
saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada nas bases de
dados: SciELO e Lilacs, utilizou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “acidentes”,
“enfermagem” e a palavra-chave: “perfurocortantes” Foram aplicados os critérios de inclusão: artigos
em língua portuguesa, open acess, publicados no período de 2010 a 2020. Adotou-se como critérios de
exclusão: revisão de literatura, e literatura cinzenta, incluindo trabalho de conclusão de curso, teses,
dissertações. A partir do cruzamento dos descritores, foram obtidos 112 artigos. Após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão e realizada a elegibilidade a partir da leitura do título e resumo,
compôs a amostra final de 8 estudos. RESULTADOS: Os estudos apontam que há uma grande
prevalência de acidentes por perfurocortantes na equipe de enfermagem, predominantemente no sexo
feminino e na faixa etária de 21 a 40 anos, tendo em vista que o gênero é predominante na classe da
enfermagem. Dentre as causas de acidentes temos a variável que corresponde ao tempo de serviço dos
funcionários, pois começam a adquirir autoconfiança na realização de procedimentos e negligenciam
medidas de proteção e uso de Equipamento Individual de Proteção (EPI). Foi observado que
profissionais com longas jornadas de trabalho são mais suscetíveis a ocorrência de tal evento, pois
acabam por mecanizar procedimentos e relevar as normas de segurança. Observou-se também como
causa, a falta ou mal uso de EPI’s; recipientes de acondicionamento de resíduos ultrapassando o
preenchimento de ¾ da capacidade; falta de atenção no manuseio; descarte em condições inadequadas
e o reencape de agulhas. CONCLUSÃO: O aumento dos índices de acidentes ocorre principalmente
quando há a imaturidade de experiência e falta de conhecimento em relação a técnica, ao manuseio e
descarte dos insumos. Por fim, concluímos que se faz necessário a criação de um programa de
educação permanente para trabalhadores e todos os servidores envolvidos nas atividades de
gerenciamento de resíduos.

Palavras-chave: Acidentes, Perfurocortantes, Enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS

Gomes SV, Rodrigues CMA, Pereira EAA et al. Acidentes de trabalho no campo da prática dos
acadêmicos de enfermagem. Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental Online, v.7, n. 4, p.
3366-3374, out./dez 2015. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de
Saúde.

Silva TR, Rocha SA, Ayres JA, Juliani CMCM. Acidente com material perfurocortante entre
profissionais de enfermagem de um hospital universitário. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS)
2010 dez;31(4):615-22.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

24

AÇÕES DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Andrei Pchencenzni; 2Karine Gemi Dias; 3 Sidnei Teixeira Júnior.

1, 2, 3 Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas - PR

E-mail do autor: andrei.pchencenzni@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Programa Nacional de Imunização (PNI) foi implantado em 1975 tendo como
objetivo padronizar e coordenar as imunizações no país, controlando, e erradicando doenças
imunopreviniveis a fim de garantir a imunização dos indivíduos (BRASIL. 2017). Dentre as atividades
desenvolvidas na sala de vacinação, observa-se que o enfermeiro possui a responsabilidade no
desenvolvimento de ações técnicas que perpassam desde a checagem e monitoramento dos materiais e
equipamentos até o planejamento da utilização dos imunobiológicos e coordenação das ações da
equipe (ALEXANDRE. 2017). Todavia, cabe ao enfermeiro a realização de uma assistência aos
usuários que perpassa não somente a supervisão técnica do processo de imunização, mais sim um
acompanhamento mais efetivo e um estreitamento de vínculos, possibilitando uma correta orientação
aos familiares, retirando dúvidas sobre efeitos adversos e garantindo maior qualidade à assistência
prestada (TRINDADE et al. 2019). OBJETIVO: Este estudo tem por objetivo descrever a experiência
de acadêmicos de enfermagem durante a realização de aulas prática desenvolvidas em uma sala de
imunização de uma unidade básica de saúde. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, de
abordagem qualitativa do tipo relato de experiência realizado por acadêmicos de enfermagem do
Instituto Federal do Paraná – Campus Palmas-PR, a partir das ações vivênciadas em uma sala de
imunização de uma unidade básica de saúde do bairro Lagoão no municipio de Palmas-PR, durante a
disciplina de saúde coletiva II, no período entre fevereiro de março de 2020. RESULTADOS:
Durante as ações práticas realizadas na sala de vacinação tivemos a oportunidade de compreender
melhor os aspectos técnicos e organizacionais relativos a sala de imunização, relacionados a
conservação e administração dos imunobiológicos, dosagem e esquema das vacinas ofertadas no
calendário nacional de imunização, além de compreender como se dá o funcionamento e alimentação
do sistema de informação do PNI. Também tivemos a oportunidade de vivenciar as principais
dificuldades enfrentadas pelos profissionais enfermeiros para execução das ações de vacinação,
estando realacionado principalmente a falta de insumos adequados para a administração das vacinas e
a dificuldade que a UBS possui para realizar o rastreamento dos faltosos devido a defazagem de
profissionais na equipe. CONCLUSÃO: As experiências vivênciadas durante a realização das ações
de imunização nos possibilitaram maior interação entre o conhecimento cientifico e a realidade do
ambiente de trabalho, proporcionando um aprendizado dinâmico acerca das competências do
enfermeiro na sala de vacinas, assim como a compreensão das ações assistênciais e burocráticas que
envolvem este setor.

Palavras-chave: Enfermagem, Saúde pública, Imunização.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM UM ATENDIMENTO
RELACIONADO A VIOLÊNCIA SEXUAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Médico da Estratégia Saúde da Família de Planalto,SP
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INTRODUÇÂO: A violência sexual é uma questão histórica e cultural, principalmente no sexo
feminino. É uma causa frequente de morbidade, atingindo principalmente mulheres jovens com idade
reprodutiva e provocando aumento do número de atendimentos nos serviços de saúde. A mulher que já
está sofrendo com os agravos físicos, sociais, psicológicos que são decorrentes da violência sexual,
quando pedem ajuda, no âmbito da justiça ou saúde, se deparam com outra violência que é a do
preconceito, do julgamento e da intolerância. Diante de tal fato, tem-se a dificuldade de quantificar a
prevalência desse tipo de violência, pois muitas mulheres não denunciam os agressores e a violência
sofrida, nem procuram assistência necessária. Estima-se que cerca de 20% destes crimes chegam ao
conhecimento das autoridades. OBJETIVO: Realizar um estudo bibliográfico para analisar sobre a
importância da assistência multiprofissional nos casos de violência sexual. MÉTODOS: O estudo
realizado foi uma pesquisa bibliográfica, narrativa. Os recursos utilizados foram literaturas
pesquisadas em bases de dados do Scielo, decorrentes do período entre 2015 a 2020, a partir dos
descritores: delitos sexuais, serviços médicos de emergência, serviços de saúde da mulher. Foram
incluídos trabalhos de relato de caso, revisão de literatura, artigos na integra, na língua portuguesa,
inglesa e espanhola. RESULTADO: A partir de vinte artigos consultados, utilizou-se para a
realização desse trabalho três artigos. De acordo com os estudos apresentados, a violência sexual
acarreta uma série de efeitos na vida das mulheres, expressos por meio de sentimentos tais como
trauma emocional, medo, sequelas físicas, insônia, efeitos colaterais dos medicamentos, dificuldade
em retomar a vida sexual e trabalho. Com isso, há uma demanda na abordagem que contemple a
integralidade e a interdisciplinaridade de lidar com os efeitos significativos na vida das mulheres seja
no aspecto físico, subjetivo, sexual e afetivo. Dessa maneira, faz-se importante a implantação de
serviços de atendimento as vítimas e a capacitação multidisciplinar, composta por uma equipe com
médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, visando oferecer uma assistência integral.
Também é necessário um maior número de delegacias da mulher e mais conhecimento desse problema
diante a sociedade e a justiça. CONCLUSÃO: Logo, a implantação de um protocolo de ações para
atendimento a vítima de violência sexual, de forma integrada, é de suma importância para as vítimas.
O enfrentamento dessa violência exige a efetiva integração de equipe multidisciplinar, como a saúde,
segurança pública, educação, justiça, trabalho, além do envolvimento da sociedade civil.

Palavras-chave: delitos sexuais, serviços médicos de emergência, serviços de saúde da mulher
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A IMPORTÂNCIA DE UM ATEDIMENTO HUMANIZADO NO SETOR DE RADIOLOGIA
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INTRODUÇÃO: A humanização é uma conjunção de ações, onde visa a qualidade de vida do
paciente e profissinais, de se tornar mais humano e empático o atendimento, quando lidamos com
tratamento de pessoas e apoio a saúde, onde devemos nos preocupar com a forma que iremos atuar
com esses pacientes, pois na maioria das vezes são pessoas com necessidades especiais, seja de
atenção ou cuidados e os profissionais da saúde devem ter conhecimentos específicos em suas áreas de
atuação. Diante isso, veem a necessidade do atendimento humanizado na prática do cuidado em saúde
e sabe-se a importância da realização desta prática no setor de radiiologia.OBJETIVO:Destacar a
importância do atedimento humanizado no setor de radiologia.MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de
literatura, em que foram incluídos artigos completos, publicados no período de 2016 a 2020, no idioma
português. As buscas foram realizadas nos bancos de dados: Scielo,Google Acadêmico e BVS. Os
artigos foram selecionados primeiramente por título, posteriormente por resumo, e por fim, por leitura
completa. RESULTADOS: A humanização na saúde é hoje uma das políticas prioritárias do setor
saúde, pois se entende que esta se relaciona integralmente com a promoção em saúde. O setor da
radiologia vem evoluindo constantemente nos últimos anos, pois seu papel é essencial nos serviços de
saúde aos usuários que necessitam de atendimento, com essa evolução é possível adquirir com sucesso
todo o tipo de imagem de diagnóstico ou tratamento, utilizando a radiação ionizante e não ionizante,
desde a radiologia convencional até as áreas mais complexas. Diante isso, os profissionais das técnicas
radiológicas devem ser munidos de boa técnica e de habilidades para lidar com tanto com o
equipamento quanto com o ser humano em fase de vulnerabilidade frente à possibilidade ou certeza de
uma doença, através do acolhimento, vínculo e escuta qualificada. As atividades desenvolvidas pelos
profissionais da radiologia para a efetividade do cuidado humanizado entende-se que o olhar atento e o
escutar tornam-se elementos essenciais para que haja a compreensão do paciente e de sua família nesse
momento doloroso e que o paciente mais precisa, sobretudo ouvir suas queixas, medo, angústias em
relação à situação vivida. O cuidado, a empatia e a comunicação são processos essenciais para que a
humanização ocorra.A política nacional de humanização (PNH) traz como referência as ações de
humanização, em que os gestores e colaboradores, ao utilizarem os dispositivos de humanização como
estratégias de melhoria de processos, estarão adotando um novo modelo de gestão no cuidado,
fortalecendo as políticas pública de saúde. Diante isso, o setor radiológico vai além das técnicas, é
preciso enfatizar o atendimento humanizado, que começa a partir da equipe de profissionais, a
importância vem como a liberdade da dignidade humana de cuidar do próximo como gostaria que
fossem cuidados, o vínculo que o paciente cria com o profissional consequentemente deixa
evidenciado o atendimento digno e acolhedor que foi prestado.CONCLUSÃO: Portanto, é importante
salientar que cada paciente necessita de uma assistência diferenciada em seu atedimento e importância
em se ter uma relação interpessoal e ética com o paciente assim como possuir habilidades e
competências necessárias para melhor atender o paciente e auxiliar a família.
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ALFA-TALASSEMIA: MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO
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INTRODUÇÃO: A alfa-talassemia é uma síndrome relacionada com a redução parcial ou
completa de cadeias alfa nas hemácias de indivíduos afetados. Na fase intrauterina, a
deficiência de globina alfa aumenta a produção cadeias gama e, depois do sexto mês de vida,
o aumento se deve à globina beta. Essas globulinas se tornam livres formam tetrâmeros
denominados de Hemoglobina Bart´s (Hb Bart´s) e Hemoglobina H (Hb H). As
manifestações clínicas estão relacionadas com a quantidade de globulina produzida e a
estabilidade das cadeias beta presentes em excesso. OBJETIVO: Analisar as principais
manifestações clínicas e diagnóstico em individuo com alfa-talassemia. MÉTODOS: Foi
realizada uma busca na base de dados Scielo e Bvsalud com o seguinte descritor:
“alfa-talassemia”. Na plataforma Bvsalud utilizou-se os seguintes filtros: artigos dos últimos
5 anos, assunto principal: “alfa talassemia”, idiomas: inglês, português e espanhol, tipo de
estudo: relato de casos, ensaio clínico controlado, revisão sistemática, estudo diagnóstico, e
texto completo. Na plataforma Scielo também houve delimitação temporal, utilizou-se
artigos dos últimos 5 anos. A pesquisa gerou 38 e 91 resultados, respectivamente, após
leitura dessas produções cientificas, 20 foram selecionados, pois contemplavam a temática
do estudo. RESULTADOS: A alfa-talassemia inclui quatro apresentações clínicas, como: a
hidropisia fetal com Hb Bart’s que resulta da ausência dos 4 genes alfa, e o diagnóstico pode
ser feito utilizando técnicas de análise do DNA em células do líquido amniótico a partir da
14ª semana e pela biópsia de vilosidade coriônica a partir da 10ª semana. Há também a
doença da HbH, na qual apenas um gene alfa é funcional, e o diagnóstico da HbH pode ser
identificado por eletroforese ou pela coloração supravital de sangue com azul de cresil
brilhante. Outra apresentação clínica da alfa-talassemia é o traço alfa-talassêmico, ocorre
quando há perda de dois genes alfa de um único cromossomo ou de um gene alfa de ambos
os cromossomos e pode ser diagnosticado pela medida da relação sintética alfa/beta de 0,7
ou por métodos de análise de DNA. Por fim, há o portador silencioso, ocorre quando há
deleção de um único gene alfa, sendo detectada apenas pela demonstração da alteração
gênica em análise de DNA. CONCLUSÃO: As principais manifestações clínicas estão
relacionadas a ausência de um a quatro genes alfas. O diagnóstico é realizado de acordo com
a manifestação clínica. Logo, conhecer as características clinicas e diagnóstico se mostram
importante, uma vez que ajudam no melhor prognostico e diminuição da mortalidade.
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IMPACTOS DA AMNIORREXE PREMATURA SOB A GESTANTE E O NEONATO:
REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇAO: A amniorrexe prematura (AP) também conhecida como bolsa rota ou mesmo
ruptura prematura das membranas é definida como a perda de integridade das membranas ovulares
(coriônica e amniótica) antes do início do trabalho de parto, independentemente da idade gestacional.
Acomete de 1% a 3% das gestações, sendo uma importante causa de morbimortalidade perinatal e
responsável por cerca de 30% de todos os partos pré-termo e por 20% das mortes perinatais neste
período. OBJETIVO: Discorrer sobre os impactos da amniorrexe prematura sob a gestante e o
neonato. METODOLOGIA: Revisão integrativa, de abordagem qualitativa, construída no período de
abril a agosto de 2020. A busca de estudos foi realizada nas bases de dados da Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Sistema Online de Busca e Análise de Literatura
Médica e Base de Dados de Enfermagem. O levantamento de artigos utilizou os seguintes descritores:
amniorrexe prematura, gestante, neonato. Foram encontrados inicialmente 60 artigos, dos quais apenas,
20 foram incluídos. Os critérios de inclusão ao estudo foram artigos nacionais e internacionais,
completos e gratuitos, disponíveis nos idiomas português e inglês, que tratassem da temática e
respondessem à pergunta norteadora “Quais os impactos da amniorrexe prematura sob a gestante e o
neonato?”. A exclusão considerou trabalhos incompletos, duplicados e que não sintetizavam a
proposta temática. RESULTADOS: A AP pode gerar complicações tanto maternas quanto perinatais.
Em relação ao risco materno, observa-se o aumento da morbimortalidade secundária à infecção e
aumento da incidência de cesarianas, em relação ao feto esta pode causar extrema prematuridade e ao
baixo peso ao nascer. A infecção é uma das suas principais causas, as bactérias atuam sobre as
membranas, levando ao enfraquecimento e à ruptura das mesmas. Classicamente, dois tipos de
conduta podem ser adotados na AP: intervencionista e conservadora. Na conduta intervencionista, o
parto é induzido assim que se confirma o diagnóstico e, na conduta conservadora, aguarda-se o início
espontâneo do parto. O tipo de conduta adotada varia segundo idade gestacional, condições da mãe e
do feto e experiência do obstetra. CONCLUSÃO: A AP pode cursar com um prognóstico grave para
gestante e neonato. A assistência pré-natal é importante para avaliar e dar melhor suporte à gestante e
gestação, diminuir os fatores que predisponentes, que por sua vez levam a um maior risco de
prematuridade, reduzir a necessidade de internações em Unidades de Terapia Intensiva e de forma
reflexa a morbimortalidade perinatal e os gastos públicos.
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ANÁLISE DO CONSUMO DE ANTIMICROBIANOS DURANTE A PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS NO INTERIOR DA BAHIA
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INTRODUÇÃO: A pandemia envolvendo a doença do novo coronavírus (COVID-19) desencadeou
consequências para os sistemas de saúde e profissionais envolvidos, visto que o desconhecimento da
doença trouxe vários desafios, dentre os quais se destaca os problemas relacionados à utilização de
medicamentos. A COVID-19 tem sido associada à elevada prevalência da automedicação, e utilização
de medicamentos sem eficácia comprovada, podendo desencadear uma série de problemas como o uso
indiscriminado de antibióticos, que se configura como um importante agravo em saúde tendo em vista
que a resistência bacteriana está associada com maior dificuldade no tratamento, prolongamento no
tempo de hospitalização e morbidade. OBJETIVO: Analisar o perfil de consumo de fármacos
antimicrobianos a pacientes atendidos em uma farmácia comunitária durante a pandemia pelo novo
coronavírus. MÉTODOS: Estudo descritivo, de base documental, conduzido através da análise de
receituários de pacientes de uma farmácia comunitária no município de Jequié-Ba. Foram analisados
receituários que continham antimicrobianos prescritos a pacientes de ambos os sexos, no período de
março a junho de 2020. A análise descritiva envolveu a frequência relativa dos dados feita utilizando
Microsoft Office Excel®. RESULTADOS: Foram analisados 348 receituários, 54,88% pertencentes a
indivíduos do sexo feminino e 45,12% do sexo masculino. O mês de junho representou 64,94% das
prescrições, o que pode ser justificado pelo aumento expressivo no número de casos de COVID-19
confirmados nesse período bem como pelo aumento de infecções respiratórias devido a mudança
sazonal. Observou-se que fármacos classificados como betalactâmicos (41,9%) seguindo por
macrolídeos (17,95%) foram os mais prescritos, enquanto que betalactâmicos em associação com
inibidores da betalactamase (2,79%) e as quinolonas associadas (0,78%) corresponderam aos
medicamentos prescritos em menor escala. Estes resultados podem ser expressos mediante a ampla
utilização da amoxicilina, principal representante da classe, na prática clínica, enquanto que a
incorporação da azitromicina em alguns protocolos clínicos para o tratamento da COVID pode
justificar o elevado percentual dos macrolídeos. A maioria dos medicamentos foi prescrita para uso
por via oral (75,73%), sendo 87,80% na forma de comprimido e 12,2% na forma de solução. As
demais receitas avaliadas (24,27%) continham medicamentos para administração por via tópica.
CONCLUSÃO: Portanto, percebe-se a associação do aumento da utilização de antimicrobianos com a
COVID-19, devendo-se ressaltar a importância da sua utilização racional a fim de evitar resistência
microbiana. Ademais, observa-se a necessidade do fortalecimento de políticas de saúde voltadas para
utilização racional de medicamentos e dos profissionais de saúde na orientação da população.
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ANÁLISE QUANTITATIVAS DE MAMOGRAFIAS POR PACIENTES NAS REGIÕES
BRASILEIRAS ENTRE 2019 E 2020
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior
parte do mundo, e constitui a principal causa de morte por câncer no sexo feminino, sendo o tumor que
mais apresenta evidências científicas sobre o impacto do rastreio na redução da mortalidade. O
Ministério da Saúde recomenda o rastreio através da mamografia bienal a partir dos 50 anos de idade.
A mamografia é um exame de imagem que tem por finalidade o estudo do tecido mamário, sendo o
único método de rastreamento que demonstrou ser capaz de promover uma redução absoluta da
mortalidade. No Brasil, o rastreamento é oportunístico. Portanto, a análise epidemiológica dos dados
de mamografia possibilita ações no sentido de padronizar o rastreamento do câncer de mama.
OBJETIVO: Analisar os dados epidemiológicos acerca das mamografias por pacientes nas regiões
Brasileiras entre 2019 e 2020. MÉTODOS: Foram coletadas informações por meio do banco de dados
online do Sistema de Informação do Câncer - SISCAN do Ministério da Saúde acerca das
mamografias por pacientes no Brasil, segundo sua Unidade de Federação, com delimitação temporal.
Buscou-se organizar os dados de acordo com as regiões demográficas brasileiras. Ademais, foi
realizada uma pesquisa na base de dados SciELO, com delimitação temporal entre 2019 e 2020, com
os descritores “Incidência”, “Mamografia” e “Brasil” combinadas entre si. A pesquisa gerou 9
resultados, dos quais 6 foram selecionados, pois contemplavam a temática do estudo.RESULTADOS:
Entre 2019 e 2020, foram notificados 3,960.296 pacientes que realizaram mamografia no Brasil;
165.450 na região Norte; 1,131.220 na Região Nordeste; 259.110 na Região Centro-Oeste; 1,466.448
na região Sudeste e 938.070 na região Sul. Observou-se baixos números de pacientes que realizaram a
mamografia na região Norte, acredita-se que isto está relacionado ao difícil acesso a mamografias,
pelo fato dessa região ter indicadores socioeconômicos bastante baixos, o que dificulta o acesso a
exames de rastreamento, e consequentemente pode piorar o prognóstico de pacientes.
CONCLUSÃO: Conclui-se que o perfil epidemiológico dos pacientes que realizam a mamografia no
período estudado é descrito por um fator socioeconômico melhor, principalmente nas áreas sudeste,
nordeste e sul devido a facilidade do acesso a mamografias, em relação a outras regiões. Porém, pelo
fato de serem regiões populosas o número de óbitos desses pacientes, mesmo fazendo a mamografia,
pode ser bem significante. No entanto, é relevante ressaltar, a importância da realização da
mamografia para prevenção do câncer de mama e diagnóstico precoce.
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ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DENGUE NO ESTADO DO PIAUÍ NO PERÍODO:
2013 A 2019
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INTRODUÇÃO: A Dengue é uma doença viral, transmitida por artrópodes e causada pelos 4
sorotipos do vírus da dengue (DENV 1–4), que têm como vetor os mosquitos do gênero Aedes. Ela
evoluiu de uma doença esporádica para um grande problema de saúde pública com importante impacto
social e econômico devido ao aumento de sua extensão geográfica, número de casos e severidade do
seu quadro. Diversos fatores são condicionantes da expansão dessa doença no Brasil e no mundo: o
crescimento desordenado das cidades com lacunas no setor de infraestrutura, a falta de saneamento
básico associada à rápida urbanização, o aumento da circulação de pessoas, a existência de vários
sorotipos distintos, as condições climáticas favoráveis e o difícil controle do vetor. OBJETIVO:
Descrever o perfil epidemiológico da dengue no Piauí entre os anos de 2013–2019. MÉTODOS:
Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e quantitativo, baseado em dados
secundários do período de 2013 a 2019 coletados do Sistema de Notificação de Informação de
Agravos (SINAN), referente aos casos prováveis de dengue no Piauí. RESULTADOS: No período
pesquisado foram registrados 35.916 casos prováveis de dengue no Piauí, destes 20.723 eram do sexo
feminino e 15.129 do sexo masculino. Dentre os casos prováveis 2.319 pessoas precisaram ser
internadas, sendo que 14.146 dos casos que foram notificados foram ignorados ou em branco quanto
ao campo de internação. Quanto à etnia os casos prováveis de dengue se distribuíram da seguinte
maneira: brancos (3.123 casos), pretos (1.168 casos), pardos (16.829 casos), amarelos (199 casos),
indígenas (63 casos) além de 14.534 registros sem informações étnicas dos pacientes. Com relação a
faixa etária observou-se a grande maioria dos 20-39 anos com 15.156 casos e a que possuiu o menor
número de casos foi a de maiores de 80 anos com 311 casos. Ademais, o estado registrou 12 óbitos
pelo agravo notificado, 8 casos de óbitos em investigação, 24.318 pessoas foram curadas e 11.572
casos foram ignorados ou deixados em branco. CONCLUSÃO:O estudo revelou que a maioria dos
casos eram mulheres, a etnia parda, uma minoria necessitou de internação, a faixa etária predominante
foi de adulto jovem e que grande parte da população que provavelmente foi acometida evoluiu para a
cura. Diante da magnitude da doença o estudo mostrou a necessidade de medidas preventivas e
campanhas educacionais eficazes para o combate da Dengue.
Palavras-chave: Dengue, Perfil de Saúde, Epidemiologia.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE PRIVADA DE LIBERDADE: REVISÃO
INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: A gestação é momento marcante na vida da mulher, repleto de mudanças,
descobertas, anseios e medos. A vivência dessa experiência é mais expressiva na gestante privada de
liberdade, cuja saúde é ainda mais propensa ao risco, requerendo então a garantia de uma assistência
pré-natal contínua e humanizada, a fim de que se tenha uma gestação tranquila, segura e esclarecedora,
que sejam identificados e tratados precocemente situações de agravo à sua saúde e do bebê, preparação
para o momento do parto, vivência da maternidade e de modo reflexo a diminuição dos indicadores de
morbimortalidade materno-infantil. OBJETIVO: Discorrer sobre a assistência de enfermagem
prestada à gestante privada de liberdade. MÉTODOS: Revisão integrativa, de abordagem qualitativa,
realizada no período de março a julho de 2020, cuja pergunta norteadora é: Como é a assistência de
enfermagem prestada à gestante privada de liberdade? As bases de dados utilizadas foram a Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, o Sistema Online de Busca e Análise de
Literatura Médica e a Base de Dados de Enfermagem. Aplicou-se os descritores: assistência de
enfermagem, gestante, prisões e pré-natal, para o levantamento de artigos. Os critérios de inclusão
foram artigos completos, nacionais e internacionais, disponíveis em português, inglês e espanhol, que
respondessem à pergunta norteadora. Para exclusão considerou-se artigos incompletos, duplicados e
distantes da proposta temática. RESULTADOS: Foram encontrados 20 artigos, entretanto, apenas 10
se enquadraram dentre os critérios de inclusão. A maioria dos estudos analisados, refere a presença do
enfermeiro no cuidado a gestante encarcerada, embora de forma limitada em alguns foi o único
contato com o sistema de saúde, em outros havia a presença do médico que fazia consultas alternadas
com o enfermeiro. A assistência prestada pelo enfermeiro, é feita dentro da Estratégia Saúde da
Família que abrange ou atende à unidade prisional, as gestantes de baixo risco têm atendimento
diferenciado, seguindo o cumprimento do agendamento prévio das consultas do pré-natal, são
dependentes, transportadas e escoltadas por um agente penitenciário. Nas consultas é solicitado o rol
de exames da gestante, feita as implementações necessárias, avaliação do calendário vacinal,
prevenção do câncer de colo de útero, orientações gerais e especificas acerca da gestação, parto e
pós-parto. CONCLUSÃO: Os estudos acerca da temática são escassos, carecendo de mais pesquisas,
o cuidado de enfermagem é limitado. A efetividade das leis de atenção a esse público se mostram
ineficazes, repercutindo diretamente na qualidade da assistência prestada.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem, Gestante, Prisões, Pré-natal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FOCHI, Maria do Carmo Silva; SILVA, Agnês Raquel Camisão da; LOPES, Maria Helena Baena de
Moraes. Pré-natal em unidade básica de saúde a gestantes em situação prisional. Revista da Rede de
Enfermagem do Nordeste, Fortaleza, v. 15, n. 2, p. 371-7, mar-abr., 2014.

MATOS, Khesia Kelly Cardoso; SILVA, Susanne Pinheiro Costa e; LIMA, Juciara Karla de Souza.
Representações de mulheres encarceradas sobre gestar na prisão. Revista de Enfermagem UFPE on
line, Recife, v. 12, n. 11, p. 3069-77, nov., 2018.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

33

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA ÁS GESTANTES USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
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INTRODUÇÃO: A gestação é um evento fisiológico com diversas alterações nos aspectos
biológicos, psicológicos e sociais, o que impõe aos profissionais da saúde a necessidade de adquirir
conhecimentos específicos a fim de oferecer às pacientes cuidado integral e humanizado. Desde 2004,
com a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, a equipe odontológica passou a atuar em
conjunto com a Estratégia de Saúde da Família com o intuito de diminuir as iniquidades em saúde
bucal e ampliar o acesso ao tratamento odontológico. No entanto, nota-se que, muitas vezes, o estado
de saúde bucal é negligenciado durante a gestação o que pode ocorrer devido ao fato da assistência
odontológica às gestantes ser repleta de barreiras que vão desde a baixa percepção de necessidade,
dificuldades de acesso ao sistema público, despreparo e insegurança dos profissionais, ansiedade e
medo de sentir dor, fatores que postergam os atendimentos para o período de puerpério podendo
contribuir para uma série de desfechos negativos para a gestação tais como: mortalidade pré-natal,
parto prematuro, baixo peso do bebê ao nascer e pré-eclâmpsia. OBJETIVO: Avaliar a assistência
odontológica á gestantes usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). MÉTODOS: Estudo do tipo
exploratório e descritivo, sob forma de revisão integrativa de literatura, a fim de agrupar e sintetizar
estudos relevantes sobre a atenção odontológica a pacientes gestantes atendidas no SUS, através da
busca na base de dados online na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizando o termo
alternativo “mulheres grávidas” seguido pelo descritor “odontologia” e operador lógico “and”.
Como critérios de elegibilidade foram adotados artigos completos originais e gratuitos, publicados
em inglês, espanhol e português, referentes ao período correspondente de 2015 a setembro de 2020,
que contemplassem o objetivo do estudo. Foram excluídos teses, dissertações, revisões de literatura,
revisões sistemáticas e publicações fora do recorte temporal estabelecido.RESULTADOS: Foram
encontrados 93 artigos com a temática, sendo 73 em inglês, 15 em português e 5 em espanhol, com
base nos critérios de elegibilidade apenas 6 artigos foram selecionados. Os estudos apontaram que
apesar da necessidade do pré-natal odontológico, muitas pacientes não são assistidas quanto á saúde
bucal, diversos fatores estão associados como barreiras no acesso ao atendimento odontológico,
despreparo e insegurança dos profissionais, medo do dentista e dos procedimentos, falta de
programas voltados ao esclarecimento da população sobre saúde bucal, confiança incondicional no
médico, e existencia de mitos e discursos que dizem respeito aos procedimentos odontológicos.
Dentre as principais comorbidades encontradas nas gestantes estão as dores odontogênicas, doença
cárie, doenças periodontais e erosão dentária que podem contribuir para desfechos negativos da
gestação e diminuição da qualidade de vida da gestante. CONCLUSÃO: Com base nos dados
obtidos, nota-se a necessidade de esclarecimento sobre a importância do atendimento integral ás
gestantes o que inclui o pré-natal odontológico
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ATUAÇÃO DA FORÇA ESTADUAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM UMMUNICÍPIO DO
INTERIOR DO MARANHÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Natânia Candeira dos Santos; 2Aretuza Lopes Cavalheiro; 3Laiane Maria Machado Damasceno.

1Universidade Estadual do Piauí - UFPI; 2Universidade Federal de Uberlândia – UFU; 3Centro
Universitário UNINOVAFAPI

E-mail do autor: n.candeira@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Força Estadual de Saúde atua nos municípios de menor IDH do Maranhão, com
atividades de apoio a gestão e assistência aos grupos de risco para diminuição da morbimortalidade e
prevenção de complicações (gestantes, crianças, diabéticos, hipertensos, hanseníase). Um componente
de trabalho é a promoção da saúde, pela necessidade de estabelecer maiores amplitudes no
fortalecimento do bem-estar e qualidade de vida, bem como na construção e troca dos diversos saberes.
OBJETIVO: Relatar a experiência de uma equipe da Força Estadual de Saúde do Maranhão na
utilização da promoção de saúde. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência. Após o
mapeamento de todos os povoados, foi iniciada a formulação de um grupo de atividade física no
povoado mais distante da sede do município em questão. Inicialmente, o grupo se constituia apenas de
mulheres, e com o passar do tempo foi agregando também os homens que observavam naquela
atividade uma forma de também estar inserido na comunidade. As atividades aconteciam
rotineiramente uma vez por mês, tendo em vista que a Equipe da Força Estadual de Saúde era
composta por 4 pessoas, com necessidade de atender todo o município. RESULTADOS: O início da
construção dos grupos de promoção da saúde apresentava-se como ideal de englobar e demonstrar a
real necessidade dessas práticas para as equipes das Unidades Básicas de Saúde do Município. Os
Agentes Comunitários de Saúde desde o começo das atividades demonstraram-se parceiros no
incentivo à manutenção das práticas. A equipe agregou enfermeiros e o Núcleo de Apoio à Saúde da
Família tendo em vista que as atividades precisavam acontecer mais vezes durante o mês. Antes de
iniciar as atividades do dia, todos os participantes tinham a pressão arterial verificada, novos
integrantes passavam por anamnese, sendo possível acompanhar o uso de medicamentos, controle
nutricional e outros parâmetros necessários para prevenção de complicação em pacientes com doenças
crônicas. Logo após, eram realizados diálogos conjuntos sobre diversos tema, a saber: doenças
crônicas, atividade física, saúde mental, alimentação, vínculos de comunidade, entre outros.
Posteriormente, a atividade acontecia com acompanhamento de fisioterapeuta, profissional de
educação física e enfermeiras. Após alguns meses o município já contava com 6 grupos de promoção
da saúde. CONCLUSÃO: A promoção da saúde é ferramenta fundamental para melhoria dos
cuidados de saúde. A motivação parte da própria comunidade ao se sentir acolhida e se mantém na
geração de vínculo, confiança e empoderamento, impactando diretamente na melhoria da saúde física
e mental.
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM FRENTE AO PRÉ-NATAL NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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INTRODUÇÃO: o Pré-natal é fundamental para a promoção da saúde da mulher, oportunizando o
fornecimento de orientações dos cuidados necessários durante a gestação, como o aleitamento, tipos de
parto, detecção precoce de alterações, etc. Ademais, as consultas de pré- natal de baixo risco ou risco
habitual, realizadas pelos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), favorecem momentos
propícios para a educação em saúde da mulher e sua família. Dentre esses profissionais, destaca-se o
enfermeiro que tem a sua prática pautada no âmbito da educação, prevenção e promoção da saúde e é
habilitado em suas competências para realização de consultas de enfermagem e acompanhamento da
gestante durante o pré-natal.OBJETIVO: revisar as potencialidades e fragilidades da consulta de
enfermagem à gestante no pré-natal na APS.MÉTODOS: Revisão bibliográfica, sendo realizado um
levantamento bibliográfico nas bases de dados LILACS, MEDLINE e BDENF- Enf, em setembro de
2020. Utilizando a associação dos descritores: “Cuidado Pré-Natal”, “Consulta de Enfermagem” e
“Atenção Primária à Saúde”, associados ao operador booleano “AND”. A busca inicial resultou em 51
estudos. Aplicou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos completos entre 2016 a 2020, no idioma
português e inglês, excluindo-se os artigos incondizentes com nosso objetivo. A amostra final foi
composta por nove artigos. RESULTADOS: A literatura evidenciou, preferência das gestantes, pelo
atendimento da enfermagem, comumente relacionado à postura receptiva, humanizada e escuta
qualificada destes. Sendo, a APS caracterizada como espaço propício para maior autonomia da atuação
deste profissional. Diante da rotatividade de profissionais na APS, como os médicos, o profissional
da enfermagem possuir competência científica e respaldo legal para atuar frente ao pré- natal, torna-se
então aspecto potencializador da assistência, pois é garantido o recebimento de um atendimento de
qualidade a essas mulheres. Entretanto, pode ocorrer sobrecarga destes profissionais diante de uma alta
demanda de gestantes. Como fatores fragilizadores, pontua-se a rapidez das consultas, possuindo foco
apenas em aferições ou medidas, enfermeiros generalistas com orientações limitadas acerca da
amamentação e parto, evidenciando a necessidade de enfermeiros obstetras na APS. CONCLUSÃO:
evidencia-se que a atuação do profissional de enfermagem, ocasiona bons resultados na qualidade e
satisfação das gestantes durante o pré-natal. Assim como, o enfermeiro junto aos demais profissionais
atuantes na APS, contribuem para a promoção do processo gestacional tranquilo e seguro, com
redução de riscos maternos e perinatais. Sendo necessário, o estabelecimento de uma relação de apoio
e confiança, entre profissionais e gestantes em busca de minimizar as fragilidades.
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ATUAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM CONSULTAS DE HIPERDIA NA ATENÇÃO
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) são doenças
crônicas não transmissíveis, consideradas morbidades de etiologia multifatorial e compreendidas
como um dos problemas de saúde de maior magnitude no Brasil. A Atenção Primária em Saúde (APS)
deve garantir que exista um acompanhamento regular de todas as pessoas identificadas como
portadoras dessas doenças, para realização de estratégias voltadas para o cuidado integral aos
usuários, desenvolvendo ações de relacionadas à prevenção de doenças e agravos, promoção da saúde
e acompanhamento longitudinal. OBJETIVO: Descrever a vivência de residentes do Programa de
Residência Multiprofissional em Atenção Básica (PRMAB) da Escola Multicampi de Ciências
Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMCM/UFRN) no desenvolvimento de
consultas interprofissionais de Hipertensão e Diabetes (Hiperdia) em uma Unidade Básica de Saúde
(UBS) no município de Caicó/RN. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo
relato de experiência, a partir da atuação de residentes nas consultas de Hiperdia realizadas na UBS
Santa Costa, a qual possui duas Equipes de Saúde da Família, localizada no munícipio de Caicó/RN.
A coleta de dados desse estudo se deu a partir de observação participante e diário de campo nas
consultas que eram realizadas mensalmente. Os dados foram analisados pela metodologia da análise
temática, em que os temas recorrentes foram organizados e os resultados classificados através de seus
significados. RESULTADOS: As consultas de Hiperdia realizadas a partir de uma atuação
interprofissional possibilitaram uma assistência mais integral aos usuários, com promoção da adesão
ao cuidado longitudinal e adoção de hábitos de vida mais saudáveis, bem como incentivo ao
tratamento farmacoterapêutico, motivando os usuários para o autocuidado. Os diferentes núcleos
profissionais envolvidos no atendimento desenvolveram articulação dos diferentes saberes e das
práticas profissionais para contribuir na solução de demandas de saúde dos usuários, valorizando a
aprendizagem entre as diferentes áreas de conhecimentos e de atuação profissional, e também
oportunizando a materialização de práticas colaborativas no âmbito das dinâmicas do trabalho em
saúde na atenção primária. CONCLUSÃO: A realização das consultas de Hiperdia a partir de uma
atuação interprofissional na Atenção Primária contribuiu para uma atenção à saúde aos usuários de
forma mais integral e também mais resolutiva, além disso, colaborou para o processo formativo dos
residentes, assegurando uma formação de profissionais mais aptos para o trabalho em equipe na
assistência à saúde.

Palavras-chave: Atenção básica, Hipertensão, Diabetes Mellitus.
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AUDITORIA DAS ANOTAÇÕES DE ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: A auditoria em enfermagem é o instrumento de avaliação e revisão detalhada de
registros clínicos selecionados por profissionais qualificados para verificação da qualidade da
assistência. Sendo utilizada com o intuito de avaliar continuamente a qualidade da assistência
prestada ao paciente através dos registros de enfermagem. A Resolução do Conselho Federal de
Enfermagem (Cofen) nº 429/12 dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do
paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte -
tradicional ou eletrônico. OBJETIVO: Conhecer a produção científica acerca da auditoria dos
registros de enfermagem publicada em periódicos nacionais entre 2008 e 2017. MÉTODOS:
Trata-se de um estudo descritivo do tipo revisão integrativa (RI), onde foram utilizadas as bases de
dados LILACS e SCIELO, por meio dos descritores: “auditoria de enfermagem”, “anotações de
enfermagem” e “qualidade de assistência à saúde”. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis
na íntegra; escritos em português e nos últimos 10 anos (2008 a 2017), realizados no Brasil e que
abordassem a auditoria nos registros de enfermagem. Os critérios de exclusão foram: artigos escritos
em outro idioma, artigos duplicados, dissertações e teses. Foram encontrados 261 artigos, destes, 26
foram selecionados por atender aos critérios de inclusão. RESULTADOS: Por meio da análise e
síntese das informações, emergiram três categorias temáticas: as principais falhas nas anotações de
enfermagem dos prontuários dos pacientes; a importância das anotações serem feitas adequadamente;
as contribuições das anotações de enfermagem no processo de auditoria. Nos artigos selecionados,
observou-se que procuraram avaliar a qualidade das anotações de enfermagem identificando o
impacto causado pelo não registro da enfermagem. Os autores destacaram as grandes falhas
existentes nos registros de enfermagem e o quanto essas podem gerar prejuízos à instituição e a
continuidade da assistência. Foi possível considerar que a equipe de enfermagem é a que presta
cuidados diretos ao paciente e manuseia com maior frequência o prontuário, o que ressalta a
importância das anotações de enfermagem, que têm um papel fundamental e representam uma das
fontes de dados de investigação. As anotações criteriosas garantem menos perdas econômicas, além
de servir como respaldo legal no aspecto jurídico. Entre os aspectos éticos e legais destacam-se
correções indevidas nas anotações, e anotações incompletas sem nome, profissão, número do
Conselho Regional de Enfermagem (COREN) e assinatura. Além disso, informações insuficientes
alteram a qualidade da assistência, além de impedir a continuidade do processo de cuidado pela
equipe multiprofissional. CONCLUSÃO: É necessário investir em educação permanente para os
profissionais da saúde buscando qualidade nas anotações de enfermagem para que se possa dar
continuidade ao cuidado, bem como obter respaldo ético e legal.

Palavras-chave: Auditoria de Enfermagem, Anotações de Enfermagem, Qualidade de Assistência à
Saúde.
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BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTOMATERNO EXCLUSIVO
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INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da Saúde, aleitamento materno exclusivo é o período em que
o recém-nascido é alimentado exclusivamente com leite materno, o aleitamento materno exclusivo é
recomendado dos 4 aos 6 meses e complementado até 2 anos ou mais. A amamentação é a melhor
forma de alimentar um bebê nos primeiros meses de vida, é ideal para um crescimento e
desenvolvimento saudáveis, pois melhora a digestibilidade, não contém fatores alergênicos, previne
infecções e possui nutrientes para o desenvolvimento do bebê. O leite materno contém endorfina que
ajuda a suprimir a dor e aumenta a eficácia das vacinas, contém linfócitos e imunoglobulinas. A
mulher também se beneficia com a amamentação, retorna ao corpo mais rapidamente, reduz o risco de
sangramento e previne o risco de câncer de mama e de ovário. A baixa aderência ao aleitamento é um
problema de saúde pública pois sofre influência desde a família e principalmente pela mídia. Estudos
mostram que a criança amamentada no peito adoece menos. OBJETIVOS: Identificar na literatura a
importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida para a promoção de
saúde da mãe e da criança, apresentar fatores que levam o desmame precoce e demostrar as vantagens
do aleitamento exclusivo. METODOLOGIA: Foi realizado estudo de revisão de literatura, no
período de setembro a outubro de 2017, na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), por meio das palavras
chave aleitamento materno, fator de risco e desmame precoce associado com o indicador booleano
“and”. Serão incluídas apenas as publicações em formato de artigo, em texto completo e em português,
publicados nos últimos 07 anos. RESULTADOS: 80% das publicações estavam indexadas na base
de dados LILACS sendo 50% das publicações publicadas na Revista de Pediatria. Os autores abordam
os motivos para o abandono do aleitamento materno exclusivo e os e elaboraram uma proposta de
intervenção para diminuir o número do desmame precoce. CONCLUSÃO: Foi possível identificar
os principais benefícios do aleitamento materno, sendo um alimento fundamental, que previne morte
infantil, além de promover a saúde física, mental e psíquica tanto da criança quanto da mulher.

Palavra-chave: Aleitamento, Aleitamento materno exclusivo, Saúde da criança.
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A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DA CRIANÇA
HOSPITALIZADA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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¹Acadêmico de Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão; ²Docente da Universidade
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INTRODUÇÃO: O processo de hospitalização gera na criança uma situação de estresse, pois ela sai
do conforto do lar, junto de seus familiares, e do ambiente escolar, para ficar cercada de pessoas
estranhas, que invadem sua privacidade, convivendo constantemente com procedimentos dolorosos e
significativos. Por este motivo, o uso das atividades lúdicas está sendo acrescentado às ações
hospitalares, passando a ter relevância na saúde, amenizando nas crianças sentimentos negativos,
como impotência, tristeza e frustações causados pelo processo de hospitalização (1,2). OBJETIVO:
Identificar os benefícios do uso do brinquedo terapêutico durante o tratamento de crianças
hospitalizadas. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir de artigos da
biblioteca virtual eletrônica, com a inclusão dos bancos de dados: LILACS, MEDLINE e SciELO. Os
descritores que nortearam a busca dos dados foram devidamente extraídos dos DeCS – Descritores em
Ciências da Saúde. Foram incluídos textos completos, publicados em português e inglês, nos últimos
10 anos. Dessa forma, foram selecionaos 20 artigos dos 41 encontrados inicialmenete.
RESULTADOS: O brinquedo terapêutico vem sendo utilizado como meio para ajudar a criança no
alívio da ansiedade vivencada durante o processo de hospitalização, permitindo que ele esponha o que
sente (medo, ansiedade, tensão e necessiadades), e assim, assimile o tratamento através do
esclarecimento dos processsos realizados pelos profissionais. O brinquedo é visto como instrumento
auxiliador das fantasias que fazem parte do mundo imaginário das crianças, pois pode ser utilizado no
preparo para procedimentos, principalmente invasivos, que vão da simples punção venosa a
procedimentos mais complexos, como os cirúrgicos. As atividades lúdicas tornam o ambiente
hospitalar mais saudável e agradável, ajudando a criança a brincar livremente e vencer as adversidades
enfrentadas nesse ambiente, desmitificando a ideia de um local que proporciona somente medo, dor e
sofrimento (3). Dessa forma, podemos perceber que a reprodução de procedimentos em um briquedo
prepara a criança para as condutas médicas e liberta sentimentos negativos, além de esclarecer
conceitos errôneos que ele traz do mundo imaginário do que o hospital é um ambiente assustador.
Outro benefício proporcionado pelo brinquedo está relacionado ao estreitamento das relações,
estabelecendo uma interação baseada na confiança e segurança, promovendo a tranquilidade da
criança. CONCLUSÃO: O uso do brinquedo terapêutico é um recurso de grande valia para a
utilização nos serviços pediátricos, promovendo uma mudança comportamental, amenizando o
sofrimento e o medo desencadeado pelo processo de doença e hospitalização.

Palavras-chaves: Hospitalização, Jogos e brinquedos, Saúde da criança.
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CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO EM EQUIPE E PRÁTICA NA COMUNINADE: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O trabalho em equipe caracteriza-se pela relação entre duas dimensões
complementares – trabalho e interação humana. Portanto, configura-se na relação recíproca, entre as
múltiplas intervenções técnicas dos variados profissionais e a interação desses agentes. Já a prática na
comunidade, requer a apreensão do contexto sociocultural do indivíduo e da coletividade, muitas
vezes permeadas por situações de vulnerabilidades sociais e singularidades culturais. OBJETIVO:
Relatar a experiência da realização de um projeto em equipe e uma prática na comunidade como
ferramentas de construção do conhecimento e de transformação social. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo descritivo, de caráter qualitativo, do tipo relato de experiência. Este foi oriundo do
desenvolvimento de uma atividade teórico/prático proporcionada pelo componente curricular Temas
Avançados em Saúde Coletiva do curso de graduação em Enfermagem de uma universidade do
interior do Nordeste. RESULTADOS: A elaboração de um projeto em equipe e de uma prática na
comunidade proporcionaram a materialização da importância da construção do conhecimento
baseado na teoria e prática. Foi possível a partir do conhecimento e diálogo com as famílias que estes
se constituem como uma habilidade a ser desenvolvida por meio da compreensão e exploração das
estruturas familiares, com o intuito de elaborar uma estratégia personalizada a cada conjunto familiar.
Atividades como essas proporcionam reconhecer a realidade que o sujeitos estão inseridos e a
importâncias de juntos construir o perfil de determinada família. Além disso, percebeu-se a
importância da utilização de instrumentos de abordagem familiar, dentre eles podendo ser citados o
genograma e ecomapa, uma vez que estes são de suma relevância para a construção da prática dos
enfermeiros, sendo-os comprometidos com o conhecimento da realidade/família, compreendendo
como um sujeito com potencial agente transformador das realidades, bem como na mudança dos
paradigmas sociais, da luta pela consolidação dos direitos dos sujeitos e da efetivação dos princípios
e diretrizes do Sistema único de Saúde. CONCLUSÃO: Desta forma, compreende-se que estas
atividades são importantes estratégias de construção de conhecimento teórico/prático. Estas quando
realizadas contribuem para o fortalecimento do vínculo sujeito-família-comunidade-AB. Além disso,
a realização de prática na comunidade compreende-se como uma importante ferramenta de
enfrentamento e de empoderamento da comunidade em busca de promoção de saúde e superação dos
desafios.

Palavras-chave: Assistência à Saúde, Equipe de Assistência ao Paciente, Enfermagem.
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CONTRIBUIÇÕES DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE AO PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA
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INTRODUÇÃO: A esquizofrenia é considerada um problema de saúde pública, pois exige muito
investimento do sistema de saúde, bem como desencadeia um vasto sofrimento para o portador e seus
familiares. Além disso, trata-se de um transtorno de natureza complexa, por apresentar diversos graus
de comprometimento e necessidades, sendo classificada como um dos transtornos mentais mais graves.
OBJETIVO: Discorrer sobre a contribuição da assistência de enfermagem na atenção primária à
saúde ao paciente portador de esquizofrenia. METODOLOGIA: O recorte metodológico trata-se de
uma revisão integrativa da literatura, desenvolvido a partir de artigos científicos, utilizando-se as bases
de dados LILACS, MEDLINE e BDENF. A pergunta norteadora foi “Quais as contribuições da
assistência de enfermagem ao paciente portador de esquizofrenia na Atenção Primária à Saúde?”.
Foram incluídos artigos completos, em bases de dados internacionais e nacionais e nos idiomas
português, inglês e espanhol. Foram excluídos os artigos incompletos e àqueles que não estavam de
acordo com o tema. Os descritores foram selecionados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde
(Decs), em que foi selecionado: Saúde Mental, Esquizofrenia, Atenção Primária em Saúde e
Assistência de enfermagem. A busca inicial resultou em 120 artigos, dentre eles, 18 compuseram o
corpus do estudo de acordo com os critérios de seleção. RESULTADOS: Os resultados descrevem
sobre os principais achados relacionados aos cuidados de enfermagem ao portador de esquizofrenia na
APS, envolvem: avaliação dos sinais e sintomas da esquizofrenia, reconhecimento das manifestações
de crises e recaídas, investigação de possível existência para outras comorbidades, auxílio no
tratamento clínico, estimulação da autonomia e independência do paciente, inseri-lo no ambiente
social, orientação aos familiares sobre cuidados de rotina e higiene, bem como utilização de estratégias
para promover saúde com foco no estilo de vida saudável. Além disso, o profissional de enfermagem
pode utilizar uma ferramenta essencial durante a sua assistência ao esquizofrênico, a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE), pois as etapas que compõem a SAE podem identificar os
problemas de saúde, assim como avaliar as respostas do paciente e se o tratamento usado teve ou não
evolução. CONCLUSÃO: Concluiu-se que por meio desse estudo foi possível compreender sobre os
transtornos esquizofrênicos. Além disso, esse trabalho possibilitou uma visão mais ampla e holística
acerca da atuação de enfermagem diante a assistência prestada ao paciente esquizofrênico, e não
apenas com foco técnico-medicamentoso. Por fim, percebeu-se que a utilização da SAE pelo
enfermeiro favorece um tratamento mais eficaz.

Palavras-chave: Saúde Mental, Esquizofrenia, Atenção Primária em Saúde, Assistência de
Enfermagem.
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CONTRIBUIÇÕES DA MONITORIA EM SAÚDE DAMULHER PARA FORMAÇÃO DE
ENFERMEIROS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
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INTRODUÇÃO: Com a globalização as exigências quanto ao mercado de trabalho torna-se cada vez
mais rigorosa, instigando um profissional com domínio de habilidades e conhecimentos. Manifestando
a necessidade de que o enfermeiro alcance uma assistência de qualidade e excelência do cuidado,
utilizando-se da visão crítica em torno das ações que elabora e de forma que essas ações possam ser
aperfeiçoadas. Assim as instituições de ensino acompanhando as tendências do mercado e
contribuindo para uma formação profissional de qualidade. Devem proporcionar a possibilidade de
desenvolvimento de tais habilidades aos futuros enfermeiros, utilizando-se de estratégias de
ensino-aprendizagem que valorizem o desenvolvimento de raciocínio critico-reflexivo sobre a sua
realidade. OBJETIVO: Discorrer a vivencia como acadêmicas de enfermagem na execução do
programa de monitoria. METODOLOGIA: Esse estudo trata-se de relato de experiência como
acadêmicas vinculadas ao projeto de monitoria em saúde da mulher do curso de bacharelado em
enfermagem, realizada durante os meses de março a dezembro de 2019. As atividades são
desenvolvidas em encontros em turno oposto ao horário do componente curricular, dentre as
atividades realizadas destaca-se o auxilio na prática em campos de estágio, maternidades e unidade
básica de saúde e orientação aos alunos da disciplina. RESULTADOS: As ações desenvolvidas junto
aos discentes na execução campo de pratica, voltadas para a saúde da mulher proporcionou um
acompanhamento e desenvolvimento de habilidades no que concerne a saúde sexual, métodos
contraceptivos, exame citológico, pré-natal, parto e puerpério. Contudo, dentre as atividades realizadas
em campo de estagio, destaca-se o pré-natal coletivo realizado na atenção básica, atividade realizada
no formato roda de conversa e que trás benefícios acadêmicos, profissionais e humanos
importantíssimo para assistência. Além das atividades de auxilio e orientação de duvidas em
conteúdos teóricos da disciplina saúde da mulher que proporciona habilidades apreciadas para
docência e que exigem uma revisão dos conteúdos para uma discussão qualificada com os graduandos,
contribuindo para requalificar o conhecimento. Estudos apontam as atividades de monitoria com
benefícios de aspectos positivos, entre eles, a maior habilidade, esclarecimento de dúvidas e
didática/atenção dos monitores, refere maior conhecimento e melhor atuação. CONCLUSÃO:
Durante a formação acadêmica, a monitoria, que contribui para uma formação habilidosa e confiante.
Conclui-se, que as atividades desenvolvidas durante a monitoria em saúde da mulher, intensificada
pela diversidade das atribuições enriquecem os conhecimentos teórico-prático em âmbitos distintos,
habilitando a estratégia pedagógica de monitoria como construtiva e eficiente, mas que necessita de
atuação participativa por parte dos monitores.

DESCRITORES: Estudantes de Enfermagem; Mentores; Saúde da Mulher.
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CONTRIBUIÇÕES DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NO APOIO
MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA DO SERIDÓ POTIGUAR

1Cassia Virgínia de Souza; 2Amanda Gabriela Araújo da Silva; 3Diego Bonfada; 4Ana Carine Arruda
Rolim.
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INTRODUÇÃO: O apoio matricial tem a finalidade de favorecer a integração entre as diferentes
categorias profissionais, pois possibilita de forma dialógica o suporte assistencial,
técnico-pedagógico, o cuidado compartilhado e o fortalecimento da resolubilidade da atenção básica.
Nessa perspectiva, a Residência Multiprofissional em Atenção Básica da EMCM/UFRN tem como
estratégia pedagógica a formação com base na reflexão crítica e reflexiva e a partir do apoio matricial
tem buscando romper com o modelo de atenção a saúde fragmentado, contribuindo na formação e
atuação dos trabalhadores para o trabalho em equipe e interprofissional com a finalidade de
democratizar e efetivar a qualidade da atenção. OBJETIVO: Descrever ações de apoio matricial
realizado por residentes em atenção básica para trabalhadores de três unidades básicas de saúde do
Seridó Potiguar.MÉTODOS: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, baseado na atuação de
residentes no município de Caicó/RN. A coleta foi feita por meio da observação participante e diário
de campo a partir da realização de apoio matricial realizados quinzenalmente nas unidades de saúde.
O recorte desse estudo foi de março de 2018 a fevereiro de 2020. RESULTADOS: O apoio matricial
tem colaborado na construção do trabalho interprofissional e de uma assistência holística e integral,
por meio da troca de experiências e saberes entre residentes e profissionais da rede de saúde,
provocando reflexões sobre o processo de trabalho das equipes, as dificuldades dos profissionais em
lidar com as demandas dos usuários e diante disso, os residentes têm contribuído no empoderamento
para a tomada de decisões das equipes através de discussões de casos, elaboração de ferramentas para
o trabalho em equipe como interconsultas, consultas e visitas domiciliares compartilhadas, projeto
terapêutico singular, genograma, ecomapa, planejamento de ações, contribuindo na adoção de
estratégias coletivas, na co-responsabilização das necessidades de saúde entre profissional e usuário
com vistas a qualificação da atenção. Além disso, o matriciamento tem possibilitado aos profissionais
o entendimento das redes de saúde e serviços da educação e assistência social, contribuindo na
referência e contrarreferência da atenção básica com esses dispositivos, potencializando a gestão do
cuidado compartilhado nesses territórios. CONCLUSÃO: O apoio matricial tem ampliado os
conhecimentos e gerenciamento de cuidado na atenção básica por meio da expertise dos residentes
com os profissionais, fortalecendo o trabalho interprofissional, em rede e a integralidade do cuidado
na atenção primária e o processo formativo no e para o SUS.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Integralidade em Saúde, Ação Intersetorial.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS AOS PACIENTES COM FERIDAS
CRÔNICAS NA ATENÇÃO BÁSICA
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Pereira de Sousa Silva; 5Geane Martins Nogueira Barreto.

1, 2, 3, 4, 5Universidade Salvador - UNIFACS.

Email do autor: lary.marques2@hotmail.com

INTRODUÇÃO: No Brasil, as feridas crônicas são consideradas um dos sérios problemas de saúde
pública, devido o crescimento do índice de pessoas com alterações na integridadeda pele. Além de
ocasionarem longos períodos de reparação, também influenciam no aspecto físico e psicossocial do
paciente. Dessa forma, a equipe de enfermagem dentro da Atenção Primária, através da Estratégia
Saúde da Família (ESF), deve fornecer uma assistência de qualidade e mais humanizada para esses
pacientes com feridas crônicas. OBJETIVO: Identificar os cuidados de enfermagem aos pacientes
com feridas crônicas na Atenção Básica. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura
em que foram levantados artigos nas bases de dados da SciELO (Scientifc Eletronic Library Online) e
no portal de buscas da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no período de setembro 2020. Os critérios
de inclusão foram trabalhos publicados nos últimos dez anos, nacionais, online, e na íntegra. Foram
excluídos estudos duplicados e que não abordassem os Descritores das Ciências da Saúde (DeCS):
“Cicatrização”, “Cuidados de Enfermagem” e “Atenção básica”. RESULTADOS: Obteve-se uma
amostra de 14 artigos, porém com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, houve a seleção de
7 artigos para compor a discussão. Identificou-se que os cuidados de enfermagem precisam atender às
necessidades psicossociais desses pacientes, a partir da promoção da autonomia, autoestima e
autocuidado. Nas consultas, os enfermeiros devem realizar tanto exame físico quanto a avaliação
criteriosa da lesão e as trocas de curativos. As principais orientações analisadas envolvem à higiene
pessoal, o repouso do membro em pacientes com úlceras venosas, e exercícios físicos leves. Além de
uma alimentação saudável, hidratação, e acompanhamento médico para tratamento de infecções,
principalmente os pacientes com lesões diabeticas. A rede de apoio entre a participação ativa da
família e dos grupos sociais, permite que as pessoas com feridas crônicas desenvolva a autonomia e
educação sobre o autocuidado. Ademais, abordaram o uso das coberturas a base de iodo e prata em
lesões venosas, ou uso de ácidos graxos, devido a várias mudanças de tratamento tópico. Por fim, é
importante um planejamento conjunto com a equipe multiprofissional, com o intuito auxiliar na
recuperação desses pacientes. CONCLUSÃO: Para a efetivação dos cuidados frente aos pacientes
com feridas crônicas, os enfermeiros devem manter o foco na atenção integral, intensificar as ações de
promoção à saúde, prevenção de lesões de pele e demais complicações de condições crônicas, e apoiar
atualizações de protocolos nas unidades de saúde.

Palavras-chaves: Cicatrização, Cuidados de Enfermagem, Atenção básica.
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DESAFIOS ENFRENTADOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS NO ACESSO AOS
SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: Grande parcela da população possui algum tipo de deficiência. A pessoa com
deficiência física, visual, auditiva ou mental, acarreta demandas significativas e necessita de maior
atenção por parte dos serviços de saúde. Entretanto, inúmeras dificuldades são impostas diariamente a
esse público dificultando o seu acesso integral a esses serviços. OBJETIVO: Abordar os principais
desafios enfrentados por pessoas com deficiências no acesso aos serviços de saúde da Atenção
Primária à Saúde (APS). MÉTODOS: Revisão integrativa seguindo as etapas conforme revisão de
Souza, Silva e Carvalho, através da Biblioteca Virtual de Saúde, nas bases de dados LILACS,
MEDLINE e BDENF-ENF, realizada em maio de 2020. Foram utilizados os descritores controlados:
“Pessoas com Deficiência”, “Acesso aos Serviços de Saúde” e “Atenção Primária à Saúde”,
empregando o operador booleano “AND”. Resultando inicialmente em 146 estudos. Posteriormente,
aplicou-se os seguintes critérios de inclusão: Publicações entre 2010 e 2020, disponíveis na íntegra,
em português e com foco principal pessoas com deficiência, acesso aos serviços de saúde e APS. Após
análise meticulosa e exclusão dos artigos repetidos e incondizentes com os critérios, doze artigos
compuseram a amostra final. RESULTADOS: Mesmo com leis que asseguram o direito à saúde, esse
público enfrenta dificuldades no acesso aos serviços de APS, desde a chegada a esses serviços devido
à inadequação de calçadas e falta de rampas próximas às unidades. Dentro dos estabelecimentos,
destaca-se a falta de espaços adequados entre as mobílias, altura inadequada nos balcões da recepção
dificultando a comunicação efetiva, tamanho das portas, presença de escadas e degraus. Além dos
aspectos físicos mencionados, posturas preconceituosas e falta de interesse dos profissionais em
conhecer as necessidades apresentadas pelas pessoas com deficiências potencializa a sua exclusão
social, resultando em menor procura por assistência. Em especial, a assistência prestada às pessoas
com deficiências auditivas torna-se mais desafiante, pois os profissionais de saúde ainda não recebem
capacitação adequada sobre a Língua Brasileira de Sinais durante a graduação, ocasionando a
necessidade da presença de um familiar ou cuidador durante as consultas. CONCLUSÃO: A literatura
disponível demonstra que o acesso de pessoas com deficiência é rotineiramente permeado por muitos
obstáculos, os quais englobam aspectos estruturais dos estabelecimentos, como também aspectos da
postura adotada e a falta de capacitação dos profissionais de saúde em atender este público e deixa
claro a ausência de vários princípios, sobretudo da integralidade. Desse modo, esses fatores dificultam
e contribuem para a baixa procura desse público aos estabelecimentos de saúde.

Palavras- chave: Pessoas com Deficiência, Acesso aos Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde.
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COMPREENDENDO O VALOR DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DO
DISCENTE: REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: A abordagem multidisciplinar vem ganhando espaço nas redes de saúde, por dispor
da associação de saberes variados em prol de um objetivo em comum; essa união permite que o
paciente usufrua de um tratamento global, com cuidados abrangentes e integrais. OBJETIVO:
Discorrer sobre a relevância de se entender ainda na graduação a importância da equipe
multidisciplinar. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de literatura realizada em Setembro de
2020, nas bases de dados da Bvs, SciELO e PubMed. Tendo como recorte de tempo os últimos cinco
anos (2015 a 2020). Para a pesquisa usaram-se os descritores “equipe multidisciplinar", "assistência
humanizada" e "profissionais da saúde". RESULTADOS: É crescente a necessidade de se ofertar
atendimentos mais humanizados com abordagens amplas no contexto biopsicossocial, uma vez que
diversos fatores interferem no processo de adoecimento. Para que toda essa articulação aconteça com
coesão, todos os envolvidos devem estar devidamente capacitados e familiarizados com as
competências que a participação na equipe exige. É justamente nesse ponto que entra às Instituições de
Ensino Superior(IES), trazendo contribuições ao possibilitar aos graduandos vivência em grupos, onde
possam ser explorado aptidões, habilidades de comunicação e relacionamento, troca de saberes,
receptividade para ideias novas, capacidade de buscar resolutividade, e união a fim de que se alcançe o
propósito estipulado. Uma vez que o indivíduo adentra no mercado de trabalho dotado de
experiências, competências, e consciência da importância de sua colaboração dentro da equipe cujo
está inserido, sem perspectivas individualistas e competitivas, elimina quase que por completo
possíveis desentendimentos e geração de conflitos, que possam refletir na assistência prestada.
CONCLUSÃO: a partir dos resultados obtidos é possível concluir que a mediação das IES no
aperfeiçoamento dos futuros profissionais é essencial, servindo de alicerce para a construção de uma
mentalidade coletiva e nas suas ações. Independente das situações vivenciadas cada um traz
agregamento, na composição de forças, nos saberes, na harmonização, no reconhecimento das
diferenças e no respeito ao saber do outro, dessa maneira é possível a concretização de um trabalho
inteiramente focado no bem estar do paciente.
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CONHECENDO A PRÁTICA PROFISSIONAL DO ENFERMEIRO: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DA INSERÇÃO PRECOCE DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM NOS

CAMPOS DE PRÁTICA.
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INTRODUÇÃO: A inserção precoce de acadêmicos de enfermagem no campo de prática,
apresentando as diferentes áreas de atuação da profissão, é de suma importância para construção do
perfil acadêmico desse estudante. Além disso, essa precoce inserção, corrobora para o aprendizado do
trabalho desempenhado pelo profissional de enfermagem, que é primordial para consolidação da
identidade profissional. OBJETIVO: Relatar experiência da inserção de discentes do primeiro
período de enfermagem no campo de prática. MÉTODOS: O presente trabalho, relata a experiência
da inserção, de estudantes do primeiro período do curso de enfermagem, da Universidade Federal de
Viçosa no campo de atuação do enfermeiro. Os estudantes vivenciaram a dinâmica de serviço do
Centro Estadual de Atenção Especializada (CEAE) do município de Viçosa-MG, no primeiro semestre
de 2019. Os discentes foram acompanhados por um professor durante toda visita ao CEAE, em uma
atividade prática da disciplina Enfermagem, Saúde e Sociedade I, ministrada no primeiro período do
curso. RESULTADOS: Durante essa atividade, os estudantes conheceram a estrutura física, a
equipe multiprofissional, o perfil epidemiológico da região e a dinâmica dos serviços prestados no
local. O CEAE é um centro de atenção secundária que atende diferentes demandas, entre elas o
paciente com pé diabético. Nessa vertente, foi valioso para que os discentes de enfermagem
conhecessem melhor a atuação do enfermeiro nessa área, suas atribuições, como ofertar melhor
cuidado ao paciente e ainda compreender mais sobre a atuação do profissional nessa área. Também, a
enfermeira responsável por cuidar desses pacientes, expôs para os alunos as técnicas utilizadas para
tratar as feridas diabéticas e o tipo ideal de cobertura para cada ferida, proporcionando de forma clara
e acolhedora o entendimento sobre o assunto. Por fim, os discentes também acompanharam a rotina da
equipe multiprofissional do Centro, aprendendo e valorizando a importância do trabalho em conjunto,
para uma melhor oferta de cuidado ao paciente. CONCLUSÃO: Fica evidente, que a inserção precoce
do estudante no campo de prática do enfermeiro, permite uma familiarização com o exercício da
profissão escolhida além de conhecer a dinâmica de trabalho no campo de prática. Ademais, inserções
como essas, são valiosas para promover identidade profissional e uma formação vinculada desde o
início, com a prática assistencial.
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EDUCAÇÃO PERMANENTE: AÇÕES DE EXTENSÃO DO GRUPO CUIDAR NO SERTÃO
DOS INHAMUNS
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Introdução: A educação permanente é uma medida política-pedagógica que visa favorecer o
trabalhador por meio do processo ensino-aprendizagem dentro de sua rotina. Assim, é encarada como
uma estratégia educativa de grande contribuição para melhoria dos serviços e condições de trabalho
incorporando princípios de problematização, contextualização da realidade, junto às pedagogias
inovadoras. Objetivo: Relatar experiência vivenciada da prática de educação permanente realizadas
em unidades de ensino e saúde através do grupo de estudos, pesquisa e extensão em segurança do
paciente da Faculdade Princesa do Oeste (FPO). Metodologia: Estudo qualitativo, do tipo relato de
experiência. Foram realizadas capacitações e palestras voltados aos profissionais da saúde e do ensino,
com temáticas que abordassem a necessidade de cada realidade, dentro do contexto da promoção de
saúde. O planejamento e adequação das apresentações aconteciam mediante solicitação da demanda ou
através da busca pelos integrantes do grupo. As medidas utilizadas para facilitar o entendimento do
público foram por meio de palestras expositivas, peças teatrais, aulas práticas em laboratório e
dinâmicas interativas e de quebra-gelo. Resultados: As capacitações aconteceram no mês de junho de
2019, mediante necessidade de abordar a respeito da triagem neonatal nas atenções primárias, sendo
essa a primeira atividade elaborada pelo Grupo Cuidar, que também desenvolveu dispositivos de
segurança para secagem das amostras do teste do pezinho e sua distribuição para as unidades. As
capacitações também englobaram outros níveis de atenção, como as especializadas e intermediárias,
participando Policlínica, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e equipe do SAMU (Serviço
de Atendimento Móvel as Urgência), sendo trabalhada a educação permanente sobre a segurança
profissional, uso de equipamentos de proteção individual e atualização em boas práticas de
semiotécnica realizadas no laboratório da FPO. No mês de março de 2020, com o início do
acometimento do coronavírus pelo mundo, o Grupo Cuidar realizou palestras no encontro pedagógico
dos coordenadores e diretores do município de Crateús (CE) e no colégio Sônia Burgos para público
em geral, abordando sobre medidas preventivas e biossegurança básica. Tanto a educação continuada,
como a educação em saúde são grandes pilares da atuação do enfermeiro, que permeia várias áreas,
especialmente a docência. Conclusão: Dessa forma, as ações educativas e permanentes devem
transpassar as atenções, e, sobretudo, buscar a prevenção e a promoção à educação a partir das
necessidades dos pacientes e dos profissionais que construídas individualmente, constitui-se a
principal estratégia para a obtenção de resultados abordados no planejamento do Grupo Cuidar e da
enfermagem.
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EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A adolescência é uma fase em que ocorre a transição da infância para vida adulta,
e é marcada por uma série de mudanças físicas, psíquicas e sociais. Nesse período, o adolescente se
depara com a busca por sua identidade, surgindo assim diversos questionamentos, entre estes,
assuntos pertinentes à sexualidade (FURLANETTO et al., 2018). Dessa forma, a educação sexual
voltada para esse público é uma ferramenta essencial no que tange a orientações e autoconhecimento,
uma vez que os leva a pensar e refletir sobre essa temática (VIEIRA et al., 2017). OBJETIVO:
Relatar a experiência dos discentes de medicina do Instituto de Educação Superior Vale do Parnaíba
(IESVAP), referente a promoção e educação sexual à adolescentes no âmbito escolar. MÉTODOS:
Foram realizadas atividades com jovens na faixa etária dos dez a quinze anos, em uma escola pública,
da cidade de Parnaíba, Piauí. Essas ações ocorreram por meio de palestras, vídeos, panfletos e
dinâmicas educativas, e estimulação efetiva para a voz do adolescente na sociedade. Também nos
utilizamos de peças anatômicas, disponibilizadas pelo IESVAP, para alusão de forma prática sobre
higienização íntima e a sua importância na adolescência, além de atividade educativa sobre o uso de
métodos de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST). Por fim, ocorreu a
naturalização de processos fisiológicos da adolescência, com fito de reduzir a ocorrência de bullying.
RESULTADOS: Observou-se durante as práticas na escola que apesar de muito jovens, os
pré-adolescentes e adolescentes já terem amplo acesso a informação e curiosidade referente a sexo,
muitas vezes o conhecimento é adquiro de forma equivocada. Assim, nas atividades desenvolvidas,
foi possível impressionar aos ouvintes com os conteúdos ministrados, por meio de fotos, vídeos e
slides. Além disso, em determinados momentos, os assuntos foram concluídos com relatos pessoais
observados dentro da própria família ou ciclo de amizades, sendo possível assim quebrar tabus e
questionamentos internos que certamente os mesmos repassaram para além dos muros da escola,
transformando os adolescentes antes alvos da transformação, agentes promotores da mudança dentro
de suas realidades. Somado a isso foi possível refletir sobre questões de auto aceitação, bullying e
saúde mental, temas em alta e indissociáveis dessa fase complexa da vida. CONCLUSÃO: Desse
modo, o presente trabalho foi de suma importância no desenvolvimento da educação sexual desses
adolescentes, uma vez que as atividades desenvolvidas orientavam sobre tal assunto, para que esses
adolescentes se conscientizem e tenham uma sexualidade responsável.

Palavras-chave: Promoção da saúde; Saúde do adolescente; Infecções Sexualmente Transmissíveis.
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE SOBRE USO DE PLANTAS MEDICINAIS
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INTRODUÇÃO: O uso de plantas para fins medicinais é uma prática antiga tornando-se uma tradição
que vem sendo transferida entre as gerações em decorrência da sua eficácia nos tratamentos
terapêuticos, qualidade e baixo custo. Porém, o conhecimento científico da população sobre as plantas
é incipiente. Sendo assim, um método pertinente para propagar conhecimento acerca das plantas
medicinais é a Educação Popular em Saúde (EPS), a qual valoriza o saber popular que quando somado
a cientificidade, contribui com a construção de saber mútua. OBJETIVO: Relatar a experiência
vivenciada em uma educação popular em saúde sobre o uso de plantas medicinais. MÉTODOS:
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A vivência resultou de uma atividade
elaborada no componente curricular Antropologia e Saúde, ofertada no segundo período do curso de
enfermagem de uma universidade pública do interior do nordeste. A intervenção foi realizada pelos
acadêmicos no campus da universidade, sob supervisão de um docente, tendo como público os
universitários e servidores da instituição. O recurso utilizado foi um banner que continha uma tabela
com os chás mais conhecidos da população e foi exposto também algumas ervas naturais para
demonstração. RESULTADOS: Foi possível compreender a limitação do conhecimento dos
participantes acerca das finalidades das plantas medicinais. Diante das ervas apresentadas, detectou-se
a superficialidade do conhecimento sobre suas funções. Isso permitiu um diálogo aprofundado sobre
as diversas propriedades das plantas expostas. É importante mencionar que uma significativa parcela
dos participantes relatou desconhecer as contraindicações e reações adversas das plantas, pois
entendiam que pelo fato de serem naturais, não apresentariam efeitos e/ou restrições. Contudo, foi
destacado que existem plantas que possuem na sua composição algumas substâncias com potencial
para desencadear reações, o que contraindicaria seu uso. Outra discussão pertinente foi sobre os chás
para as grávidas e quais poderiam gerar abortamento. A partir disso foram desmistificados alguns
aspectos, bem como foi reafirmado quais gerariam um efeito indesejado. Foi notória a importância da
EPS para promoção da saúde e de um diálogo aberto, valorizando o saber do outro, com base no
conhecimento científico, de modo a promover uma maior participação popular e mudança de
pensamentos e realidades. CONCLUSÃO: Assim, percebe-se a importância da construção do
conhecimento acerca das plantas medicinais; além da educação em saúde para disseminar informações
verídicas, e tornar os usuários multiplicadores do conhecimento.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Plantas medicinais, Promoção à saúde.
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INTRODUÇÃO: As intervenções realizadas pela equipe de enfermagem, durante o trabalho de parto
em algumas vezes não proporcionam o conforto ideal ou a qualidade que a mulher necessita. É visto,
evidencias que estimulam o uso de métodos não farmacológicos para alivio da dor, chamadas de
terapias complementares. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) contribuem
para a ampliação das ofertas de cuidados em saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente
contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades. Essas práticas retomam a busca de
meios terapêuticos simples que buscam a autonomia do ser e da saúde, sendo, necessária um
aprofundamento da equipe de enfermagem. OBJETIVO: Revisar a literatura científica sobre as
práticas integrativas para assistência de enfermagem ao parto humanizado. METODOLOGIA: Este
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, narrativa, qualitativa. As bases de dados utilizadas foram,
Biblioteca virtual de saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciElo). Os artigos
encontrados para este estudo finalizaram-se em 7 artigos, considerando os artigos publicados em
português, nos anos de 2011 a 2020. Os critérios de exclusão foram: artigos que não apresentavam
relação com o tema proposto, monografias, dissertações, teses e livros. RESULTADO E
DISCUSSÃO: Houve dificuldade para encontrar publicações referentes especificamente a temática, o
que aponta que ainda carecem de estudos que abordem de forma totalitária este assunto. Existem
métodos não farmacológicos de alívio da dor, quais resultados dão suporte à possibilidade de mudança
no modelo assistencial do parto e puerperal, para uma assistência holística que valoriza o autocuidado.
As abordagens mais disponibilizadas e praticadas é aromaterapia e musicoterapia, que tem sido
associada à harmonização do ambiente, proporcionando paz, equilíbrio e aconchego, o que facilita a
superação de momentos de esgotamento físico e emocional. Além disso, os resultados positivos dos
estudos indicam a necessidade de ampliação da disponibilidade de terapias integrativas
complementares no âmbito intra-hospitalar, facilitando o acesso das parturientes a esses e outros
recursos que promovam a experiência do parto como um ato mais fisiológico, humanizado e não
puramente tecnicista. CONCLUSÃO: As práticas integrativas ressaltam também a importância de a
mulher se tornar agente do seu destino, tomando consciência de suas habilidades e competência no
controle da própria saúde e do corpo, foi possível constatar o predomínio de impressões positivas
sobre o uso das diversas práticas, as práticas utilizadas promoveram resultados satisfatórios.

PALAVRAS- CHAVE: Parto normal; terapias complementares; enfermagem.
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INTRODUÇÃO: A automedicação é definida como seleção e ou utilização de medicamentos sem
prescrição ou supervisão de um profissional de saúde. Atualmente, ela é considerada uma prática de
elevada prevalência, podendo ocasionar uma série de danos à saúde que incluem agravamento das
condições clínicas, retardo no diagnóstico, reações adversas a medicamentos, e interações
medicamentosas. Em pacientes pediátricos, esses problemas podem ser agravados, tendo em vista que
a necessidade de ajuste posológico bem como da farmacocinética diferenciada podem contribuir para o
agravamento dos sintomas, toxicidade e até mesmo mortalidade. OBJETIVO: Identificar os fatores
associados à automedicação em pacientes pediátricos de acordo com a literatura. MÉTODOS: Este é
um estudo do tipo exploratório e descritivo, sob forma de revisão integrativa de literatura, a fim de
agrupar e sintetizar estudos relevantes sobre a temática, através da busca na base de dados online na
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram utilizados os descritores “children” e “self-medication”
empregando o operador booleano “and”. Como critério de inclusão adotou-se artigos completos
originais e gratuitos, publicados em inglês, espanhol e português, referentes ao período de 2015 a
agosto de 2020, que contemplassem o objetivo do estudo. Foram excluídos teses, dissertações,
revisões de literatura, revisões sistemáticas e publicações fora do recorte temporal estabelecido.
RESULTADOS: Aplicando os critérios de elegibilidade 41 estudos foram selecionados, sendo 32 em
inglês, 5 em português, e 4 em espanhol. Nestes, se discute complicações associadas à automedicação
por medicamentos cuja comprovação nesse público é incipiente, uma vez que esse grupo populacional
é excluído dos testes clínicos e apresentam farmacocinética distinta. Observou-se elevada prevalência
de automedicação por parte dos responsáveis pelas crianças (até 60%), sendo os antibióticos,
antiinflamatórios, analgésicos e antitérmicos as classes medicamentosas mais utilizadas para o
tratamento principalmente de febre e sintomas respiratórios. Dentre os fatores associados a esta prática
destacou-se o fácil acesso aos medicamentos, fatores socioeconômicos, experiências anteriores
positivas e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. CONCLUSÃO: Conclui-se a importância
de estudos sobre a automedicação em pacientes pediátricos, e da necessidade de implementar políticas
em saúde para definir estratégias que busquem garantir a segurança do paciente pediátrico. Ademais,
ressalta-se a relevância do farmacêutico na orientação sobre o uso racional de medicamentos e na
prevenção da automedicação.
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INTRODUÇÃO: A Coronavírus Disease (COVID-19) é uma doença causada pelo novo coronavírus
(SARS-COV-2), transmitido pelo contato com uma pessoa ou fluídos contaminados. Ocasionou a
pandemia que já infectou 34.080.123 de pessoas, até 01 de outubro de 2020, e mais de 1.015.815
mortes. Alguns fatores de riscos estão associados a essa doença, como idade, sexo e algumas
comorbidades. OBJETIVO: Analisar, a partir da literatura, os principais fatores de risco para infecção
e morte associados à COVID-19 já conhecidos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura, realizada nas bases de dados: SciELO, Lilacs e MedLine, utilizou-se os
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “COVID-19”, “fatores de risco”, “mortalidade” e
“SARS-CoV-2”. Foram aplicados os critérios de inclusão artigos: língua portuguesa ou inglesa,
disponíveis na íntegra, publicados no período entre maio e agosto de 2020, respondesse ao objetivo do
estudo. Adotou-se como critérios de exclusão: revisão de literatura, tese, dissertação e textos
duplicados. A partir do cruzamento dos descritores, foram obtidos 158 artigos. Após a aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão e realizada a elegibilidade a partir da leitura do título e resumo, compôs
a amostra final 9 estudos. RESULTADO: Os estudos analisados apontam que vários fatores de risco
estão associados à COVID-19, como a presença de hipertensão, diabete, doenças cardíacas, sendo
essas comorbidades mais prevalentes e com alta chances de infecção e morte por insuficiência
respiratória. O sexo e a idade também são considerados como fatores de risco, sendo a maior
incidência entre homens e pessoas com mais 60 anos, uma população que as doenças crônicas são
predominantes. Quanto aos pacientes admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apresentam
um perfil com o maior número de comorbidades em comparação aos que não necessitam de internação,
assim, os fatores citados, são considerados como risco para mortalidades desses pacientes. Como
forma de prevenção, foram estabelecidas medidas de segurança, recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde, sendo estas: higiene das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento, evitar viagens
e o isolamento social. É importante ressaltar, dentre as medidas de segurança, o isolamento social pode
ser considerado um fator de risco para saúde mental e física, pois podem desencadear quadros de
ansiedade e práticas sedentárias. CONCLUSÃO: Evidencia-se a importância dos profissionais de
saúde e a gestão de cada município, intensificarem as medidas de prevenção, buscando educar
principalmente a população de risco sobre a importância do distanciamento social como forma de
prevenção da doença.
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INTRODUÇÃO: Evidências científicas apontam que a educação e a prática interprofissional (EIP e
PIP) durante a formação na graduação demonstram melhora na atuação dentro da atenção em saúde,
através do diálogo, comunicação e colaboração entre os profissionais de forma integrada dentro das
equipes de saúde. Nessa perspectiva, destaca-se a importância da EIP e PIP para a formação, ensino e
aprendizado de graduandos de cursos de saúde. OBJETIVO: Relatar a experiência interdisciplinar de
discentes da área da saúde na atenção à Saúde da Criança em uma Unidade de Saúde da Família (USF)
na cidade de Belém/PA. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência de discentes dos cursos de
Terapia Ocupacional e Fisioterapia inseridos no projeto de extensão denominado “Multicampi Saúde –
Atenção à Saúde da Criança” da Universidade Federal do Pará (UFPA), realizado no período de
janeiro de 2020 com a participação de 35 moradores da área durante a experiência. O projeto era
composto por uma preceptora (profissional de enfermagem), discentes e tutores docentes, das áreas de
saúde determinadas, da UFPA. Eram realizadas visitas domiciliares no bairro da USF, participação nas
consultas junto à preceptora e reuniões entre os membros do projeto para discussão e busca
colaborativa de soluções de casos clínicos de acordo com suas áreas de conhecimento.
RESULTADOS: Foram realizadas intervenções interprofissionais com base nos casos clínicos
observados e discutidos pela equipe, as atividades foram: 8 ações de vigilância do desenvolvimento
infantil com o auxílio da cartilha de saúde da criança fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
verificando à presença de reflexos primitivos, marcos do desenvolvimento motor e da linguagem;
distribuição de novas cartilhas para 6 gestantes sobre os marcos do desenvolvimento infantil, 6
exercícios perineais para fortalecimento da musculatura pélvica, 20 possíveis dúvidas sobre
aleitamento materno e 1 ação de prevenção de acidentes domésticos; assim como colaboração nos
cuidados básicos em saúde segundo cada área nas visitas domiciliares e nas consultas realizadas na
Unidade. CONCLUSÃO: Percebeu-se a importância da inserção de discentes em USF para aprimorar
a relação profissional-paciente proporcionada pela prática clínica que o projeto de extensão promove.
Além disso, foi possível concluir que o campo da saúde precisa ser ampliado e flexível para estimular
a colaboração interprofissional em USF com o intuito de intervenção e atenção do indivíduo e da
família para além dos cuidados básicos em saúde.
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GRUPOS INTERATIVOS COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE AGRAVOS
DURANTE O PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO
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INTRODUÇÃO: Os grupos interativos são ferramentas utilizadas na atenção primária a saúde,
como estratégias para promoção de um espaço que contemple a escuta qualificada, no qual as
experiências são estimuladas a serem compartilhadas em grupo. Seus benefícios são uma maior
otimização do trabalho, com a diminuição das consultas individuais, participação ativa do indivíduo
no processo educativo e envolvimento da equipe de profissionais com o paciente. OBJETIVO:
Elencar estratégias utilizadas dentro do pré-natal de baixo risco, para o desenvolvimento de grupos
interativos. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. As ações
foram realizadas por um grupo de extensão denominado “Bom Gestar” no período de julho de 2019 a
março de 2020, em uma unidade de atenção primária localizada na microrregião dos Sertões de
Crateús. As ações ocorriam uma vez na semana durante a espera para consulta pré-natal, no período
da manhã. Participavam dos grupos interativos em média 10 mulheres. O local escolhido para o
momento era o auditório da unidade. Alguns temas contemplados foram: cuidados com o recém
nascido, a importância da alimentação saudável e prevenção de acidentes domésticos infantis. Para
melhorar a fixação e promover a participação das puérperas foram utilizadas metodologias ativas de
ensino, e formas lúdicas para promoção do aprendizado e meios que oportunizassem a participação
dos presentes, como por exemplo: dinâmicas, encenação, prêmios e vídeos. RESULTADOS: Tendo
em vista a importância do pré-natal, a educação em saúde se torna uma ferramenta de grande
importância para o repasse de informações por meio das metodologias ativas, para que as gestantes
adquiram conhecimento de forma proveitosa e para despertar o interesse na participação durante o
momento com os grupos interativos.CONCLUSÃO: Assim, de acordo com o exposto pode se
constatar a importância da educação em saúde dentro do pré-natal de baixo risco que viabiliza o
repasse de informações através de ações ativas. A estratégia qualifica-se como uma ferramenta de
ensino de modo prático e que intensifica a criação de vínculo entre enfermeiro e paciente.
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PREVENÇÃO DE HEMORRAGIA NO PÓS PARTO: REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: A Hemorragia Pós-Parto é definida como perda sanguínea > 500 ml após o parto
vaginal ou > 1000 ml após o parto cesáreo nas primeiras 24 horas. Trata-se de uma emergência
obstétrica considerada a principal causa de mortalidade materna nos países subdesenvolvidos, e está
associada a altas taxas de morbidade e incapacidades a longo prazo. OBJETIVOS: Descrever os
principais métodos utilizados para prevenção da hemorragia no pós-parto abordados na literatura atual.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, onde foram utilizados artigos com publicações a
partir do ano de 2014, publicados em português, encontrados nas bases de dados Cientifico Electronic
Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde.Foram utilizados os
descritores: hemorragia e pós-parto. Com as buscas, foram identificados 618 artigos, sendo, com
aplicação dos critérios e filtragem, selecionados 07 para discussão do presente estudo.
RESULTADOS: Os resultados revelam que a prevenção de hemorragias no pós-parto inicia-se
durante o pré-natal com atenção à prevenção e ao tratamento das anemias. Durante a gestação,
cuidados como exercícios de média intensidade e massagem perineal para mulheres com risco habitual
permitem ainda a prevenção de lacerações, reduzindo a perda sanguínea no momento do parto. No
trabalho de parto, a assistência humanizada associada a não prática de episiotomia de rotina torna-se
uma grande aliada para diminuição das hemorragias. Durante a dequitação, artigos revelam que a
tração controlada do cordão umbilical se apresenta como a medida mais eficiente para evitar
sangramento. A administração profilática de ocitocina durante este período reduz a incidência de
hemorragia puerperal em até 40% dos casos. Além disto, artigos apontam a eficácia da massagem
uterina periódica a cada 15 minutos imediatamente após o parto. Em cesarianas, onde as pacientes
apresentam acretismo placentário, uma medida eficaz comprovada é a cauterização profilática das
artérias uterinas com oclusão temporária por insuflação do balão de tamponamento intrauterino.
CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem possui um papel crucial em assegurar a hemóstase no
pós-parto, com o intuito de reduzir as perdas sanguíneas prevenindo assim a hemorragia puerperal. A
atenção não deve ser somente na vigilância, mas baseada em cuidados que são cientificamente
comprovados como eficazes, contribuindo dessa forma para redução da morbimortalidade materna e
garantindo melhorias na qualidade da saúde da mulher.
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A HUMANIZAÇÃO E O USO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO
PRÉ-PARTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: No contexto da atenção à saúde materna, a assistência ao parto configura-se por
práticas pautadas no modelo biomédico. Nessa perspectiva, como estratégias terapêuticas
diferenciadas, centradas na visão mais globalizante, valorizando o autocuidado e o uso de recursos
mais simples, baratos e seguros, as práticas integrativas e complementares (PICs) se inserem no
modelo assistencial holístico, estabelecendo o equilíbrio entre a ciência, tecnologia e a humanização.
OBJETIVO: Relatar a experiência da utilização de PICs no pré-parto por mulheres em uma
maternidade do interior do Nordeste. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, de caráter
qualitativo, do tipo relato de experiência. Este foi oriundo de uma prática realizada dentro do
componente curricular Enfermagem em Saúde do Adulto do curso de graduação em Enfermagem de
uma universidade do interior do Nordeste. Participaram da atividade as mulheres que se encontravam
na sala de pré-parto e acompanhantes. Utilizou-se das PICs: Biodança e Musicoterapia, com auxílio
de bola de ginástica, usada como objeto de facilitação de movimentos e melhoria da atividade.
RESULTADOS: Os estudantes estavam praticando dentro da perspectiva de atuação do enfermeiro
no centro obstetrico. A atividade foi vista e relatada como positiva pelas participantes. Estas podem
ser compreendidas como forma de efetivação do que é preconizado pelo SUS. No que tange a
Biodança, de início houve uma demonstração de resistência, mas a medida que uma iniciava e
demonstrava satisfação, as outras se sentiram instigadas e consequentemente participaram também.
Cabe destacar que essa prática promoveu vivências integradoras por meio da música, do canto, da
dança e de atividades em grupo, contribuindo para o reestabelecimento do equilíbrio afetivo. A
musicoterapia, foi realizada em concordância com a escolha da música feita pelas participantes.
Também foi bem aceita e teve uma boa escuta e participação. Sendo esta, uma prática expressiva que
utiliza a música e/ou seus elementos – som, ritmo, melodia e harmonia, num processo facilitador e
promotor da comunicação, da relação, da aprendizagem, da mobilização, da expressão, da
organização. CONCLUSÃO: O uso das PICs promoveu a participação e sensibilização das gestantes
e acompanhantes. Estas podem ser vistas como uma importante ferramenta para humanização do
parto, uma vez que estas voltam-se para a singularidade, respeito e autonomia da mulher. Cabe
ressaltar que esta deve fazer parte da prática profissional sempre e não apenas realizadas em dias
pontuais, nem só na participação em práticas e/ou estágio por estudantes.
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IMPACTO DE UMA LIGA ACADÊMICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA
FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO
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INTRODUÇÃO: A urgência e emergência é considerada a porta de entrada de uma instituição
hospitalar, seja essa de caráter público ou privado, tendo o objetivo principal de atender a população
em situações de gravidade com demanda de assistência urgente. Todavia, algumas instituições de
ensino no país, não apresentam em sua matriz curricular a disciplina de urgência e emergência, por
essa razão, torna-se relevante o contato do acadêmico com a área. Diante desse cenário, surgem as
Ligas Acadêmicas (LA), que têm por finalidade aproximar o estudante da prática de atenção à saúde,
alcançar a indissociabilidade do tripé da formação, constituído pelo ensino, pesquisa e extensão, além
de oferecer variedade de cenários, formar para a saúde, aprender a fazer e aprender a cuidar do outro.
OBJETIVO: Relatar o impacto de uma liga acadêmica de urgência e emergência na formação do
enfermeiro. MÉTODOS: Consiste num estudo descritivo do tipo relato de experiência da liga
acadêmica de urgência e emergência em enfermagem (LUEEN), oriunda de uma instituição de ensino
superior do estado de Sergipe. RESULTADOS: A liga acadêmica de urgência e emergência em
enfermagem (LUEEN), foi reinaugurada em 08/04/2019, a partir da iniciativa de acadêmicos,
vinculada ao núcleo de extensão e pesquisa da instituição, que dispõe sobre toda a sua regulamentação,
sendo regida por dois docentes do curso de enfermagem, o principal propósito da liga, é promover
atividades que despertem nos membros, o interesse pela busca incessante do conhecimento. Nessa
perspectiva, são realizadas atividades de cunho científico, promovendo também integração acadêmica
com a população leiga através de projetos de extensão. Dentre as ações desenvolvidas pela Liga, vale
ressaltar um Simpósio de Urgência e Emergência realizado em Novembro de 2019, que contou com a
participação de diversos profissionais, que abordaram sobre várias temáticas relacionadas ao escopo da
urgência e emergência, tais como: Controle de hemorragia no trauma, urgências psiquiátricas,
urgências obstétricas, nefrológicas, assistência à parada cardiorrespiratória, assistência de enfermagem
nas feridas traumáticas. Além disso, os membros da liga recebem capacitação contínua por parte dos
orientadores. CONCLUSÃO: A LUEEN é capaz de fornecer condições para o discente na busca do
conhecimento diversificado, na inserção dos acadêmicos a campos de prática, possibilitando-os a
novas experiências sob diversos aspectos inerentes a temas relacionados a urgência e emergência.
Nesse sentido, o contato do acadêmico com a liga permite que o mesmo adquira aprendizado
teórico-prático que posteriormente irá influenciar positivamente em sua vida profissional.
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IMPORTÂNCIA DO GENOGRAMA E DO ECOMAPA COMO INSTRUMENTOS DE
ABORDAGEM FAMILIAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A Atenção Básica é uma das portas de entrada para que a população tenha acesso
aos serviços de saúde. Tendo em vista o atual modelo de atenção à saúde, considera-se o genograma
como um instrumento auxiliar na avaliação em saúde, sendo este definido como uma representação
gráfica que mostra o desenho ou mapa da família. Já o ecomapa é um diagrama das relações entre a
família e a comunidade que ajuda a avaliar as redes e apoios sociais disponíveis e sua utilização pela
família. OBJETIVO: Relatar a experiência da utilização de instrumentos de abordagem familiar para
a qualificação do cuidado em enfermagem.MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, de caráter
qualitativo, do tipo relato de experiência, sobre a aplicabilidade do genograma e do ecomapa em uma
família. Este foi oriundo de uma prática do componente curricular Temas Avançados em Saúde
Coletiva do curso de graduação em Enfermagem de uma universidade do interior do Nordeste.
RESULTADOS: Esta atividade, proporcionou a materialização dos instrumentos de abordagem
familiar na prática, que até então tinham sido vistos apenas na teoria. Foi possível conhecer a
realidade a qual as famílias estão inseridas no território e desta forma compreender a conformação de
uma família para aplicação dos instrumentos. Por meio desses instrumentos, obteve-se uma visão
geral da estrutura da família, relações e laços afetivos, além disso foi possível ainda identificar, de
forma clara e objetiva, os aspectos biológicos, sociais, emocionais e culturais do indivíduo. Através
do ecomapa compreendeu-se como se dava a relação da família com outros equipamentos sociais
como igreja, escola, Unidade de Sáude, dentre outros. Assim sendo, através deles foi possível ter uma
rápida visão da complexidade das relações familiares, sendo-os ricas fontes de informação, de forma
sucinta, e que estes contribuem para o planejamento de estratégias que venham a trazer
benéficios/melhorias na vida destes individuos. Vale ressaltar que a utilização desses instrumentos
como aliados da ESF ainda são pouco conhecidos e utilizados, isso pode ser relatado devido a
realização de outras atividades nos serviços de saúde, bem como no diálogo com outros profissionais,
os quais não utilizam na sua prática. CONCLUSÃO: Dessa forma, fica evidente a importância de se
estudar e de aplicabilizar estes instrumentos de abordagem familiar, uma vez que estes contribuem
para a qualificação da prática em saúsde/enfermagem e consequentemente em uma melhoria na
assistência à saúde pautada no conhecimento técnico ciéntifico e humanizado.
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INIQUIDADES DO RASTREAMENTO MAMOGRÁFICO NO NORDESTE BRASILEIRO

1Aline Maria da Costa Pinheiro; 2Erick Santos de Oliveira; 3Gabriel Rodrigues Côra; 4Mariana Lopes
Ferreira do Nascimento; 5Matheus Henrique Mendes Pinheiro; 6José de Ribamar Ross.

1,2,3,4,5,6Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

E-mail do autor: aline28pinheiro@gmail.com

INTRODUÇÃO: A associação de programas de rastreamento e melhorias na terapia adjuvante pode
estar diretamente relacionada a redução da mortalidade por câncer de mama em vários países
desenvolvidos. Múltiplos fatores, como econômicos, sociais e culturais; relacionados aos sistemas de
saúde, referentes à doença, com o medo do diagnóstico e as próprias crenças da pessoa, influenciam de
maneira positiva ou negativa na adesão ou não ao exame de mamografia. Desse modo, é possível que,
no Brasil, em algumas regiões, haja barreiras para um rastreamento efetivo, especialmente nas regiões
mais pobres do país, onde as mulheres têm maiores vulnerabilidades e menores coberturas.
OBJETIVO: Determinar o perfil de mulheres menos alcançadas no programa de rastreamento
mamográfico no nordeste brasileiro.MÉTODOS: A extração dos dados foi obtida através de consulta
no banco público, SISMAMA. Os dados foram obtidos a partir da combinação de variáveis: período,
raça, escolaridade, faixa etária e quantidade de exames, possibilitando análise dos fatos e
posteriormente a produção de planilhas. RESULTADOS: No período de 2010 a 2014 foram
realizados 2.606.100 exames de mamografia na região Nordeste, 19,5% em relação ao total
(N=13.360.248) de exames realizados no Brasil. Verificou-se que a região Nordeste apresenta o
segundo lugar na cobertura de exames, porém as mulheres que mais necessitam de rastreamento são as
que menos o realizam. As mulheres de escolaridade baixa tiveram frequência de 4,45% do total. Em
um país onde o racismo é estrutural, o rastreamento de mulheres negras teve uma frequência de apenas
0,24% do total. Observou-se também alta cobertura do exame em relação à faixa etária de 40 a 54 anos.
CONCLUSÃO: Ao analisar os dados, verificou-se que mulheres com baixa escolaridade e mulheres
negras são as menos rastreadas pelo exame, as negras são as mais ausentes nesse processo.
Identificou-se maior concentração de rastreio na faixa etária específica de 40 a 54 anos, fato que revela
condições que dificultam o acesso destas mulheres invisíveis ao rastreio. Observou-se que esses
entraves ocorreram por meio de falhas no rastreio e metodologia desorganizada. Faz necessário melhor
condições socioeducativas, destas, rastreio eficiente.
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CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DAS INTOXICAÇÕES MEDICAMENTOSAS NO
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INTRODUÇÃO: Os medicamentos apresentam um dever indispensável quando se trata da redução
das taxas de mortalidade e morbidade da população, todavia mesmo com o desenvolvimento dos
recursos terapêuticos para o combate das enfermidades, há também o acréscimo no número de
ocorrências relativas às intoxicações medicamentosas. OBJETIVO: Caracterizar o perfil clínico e
epidemiológico das intoxicações medicamentosas ocorridas no Estado da Paraíba durante o período de
2010 a 2020. MÉTODOS: Estudo documental, descritivo, transversal, quantitativo de base
populacional, utilizando-se dados secundários, no qual foi realizada uma pesquisa epidemiológica de
casos de doenças e agravos por intoxicações exógenas notificadas no Estado da Paraíba, no período de
2010 a 2020, obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram avaliadas
as informações referentes aos pérfis das vítimas (idade, sexo, raça e escolaridade) e dos casos
(circunstâncias, tipo de exposição, diagnóstico e evolução dos casos). Tabularam-se os dados
utilizando o programa Tabnet, os quais em seguida foram exportados e analisados no software
Microsoft Office Excel 2013. RESULTADOS: Registraram-se 19.632 casos durante o periodo
estudado, destes 54,42% (n=10.685) são vítimas do gênero feminino e 45,45% (n=8.923) do
masculino. As intoxicações com medicamentos ocorreram em quase todas as faixas etárias (<1 a 80
anos ou mais), porém a maioria das vítimas possuía entre 20 a 39 anos (n=7.855; 40%) e 40 a 59
(17,32%; n=3.402). Grande parte dos indivíduos acometidos eram pardos (n=11.632; 59,25%) e não
possuiam o ensino fundamental completo (n=1.758; 8,95%). As circunstâncias relacionadas foram:
25,15% (n=4.939) por tentativa de suicídio, 17,60% (n=3.457) por uso acidental e os demais pelo uso
habitual, abuso, automedicação e violência/homicídio. Em 44,76% (n= 8.788) dos casos utilizou-se o
diagnóstico clínico e a grande maioria dos casos (69,90; n=13.724) houve cura sem sequelas.
CONCLUSÃO: Verifica-se a necessidade de intervenções educativas com o fito de informar os
indivíduos sobre os riscos do uso indevido de qualquer medicação como também melhorias no
processo de notificação, para aprimorar a captação de casos e incluir detalhes primordiais para o
estabelecimento da epidemiologia da região e condutas adequadas. Além do fortalecimento da
farmacovigilância em toda Unidade Federativa Brasileira, para a profilaxia dos riscos associados ao
uso de medicamentos, assim tendo um menor impacto no Sistema de Saúde. Toda a equipe
multidisciplinar possui um papel imprescindível nesse processo, garantindo que os pacientes tenham
informações verídicas quanto ao uso correto e seguro, riscos de reações adversas e dos perigos da
administração demasiada de medicamentos.
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MORTALIDADE POR CÂNCER DE ESTÔMAGO NA REGIÃO NORDESTE
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INTRODUÇÃO: O câncer de estômago é uma doença multifatorial de incidência elevada no Brasil,
sendo o terceiro tumor maligno mais frequente em homens e quinto entre as mulheres. Embora sua
incidência venha diminuindo nos últimos anos em relação a outras patologias, afirma-se que seus
índices de mortalidade são alarmantes. Logo, são essenciais investigações epidemiológicas a seu
respeito para a definição da profilaxia adequada e o rastreio eficaz da doença para que seja possível
intervir de maneira adequada e efetiva. OBJETIVO: Avaliar a taxa de mortalidade por câncer de
estômago na região Nordeste durante o período de 2010 a 2019. MÉTODOS: Estudo epidemiológico,
descritivo e documental, com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no mês de setembro
de 2020, por intermédio do banco de dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS
(SIH/SUS) da base de dados do DATASUS/Ministério da Saúde, com auxílio do programa TABNET.
As variáveis selecionadas foram: região, período, óbitos, taxa de mortalidade, sexo, raça e faixa etária.
RESULTADOS: A neoplasia gástrica possui algumas variáveis clínicas que relacionam-se com a sua
gênese, entre elas estão: tabagismo, etilismo, o consumo de alimentos com baixo índice nutricional,
sobrepeso e sedentarismo, pertencer ao sexo masculino, idade maior de 50 anos, predisposição
genética ou histórico familiar de câncer, baixo nível socioeconômico e a infecção pela bactéria
Helicobacter pylori. No presente estudo, o número de mortes por câncer de estômago durante o
período em questão foi de 7.737, na qual essa estatística aumentou progressivamente, de 581 óbitos
em 2010, para 1.034 em 2019, representando um aumento de aproximadamente 83%. Frente a variável
sexo, observou-se que a taxa de mortalidade foi maior no público masculino (15,68%) com um total de
4.756 óbitos, correspondendo a 61% do total de mortes. Consoante a raça, notou-se que houve um
maior predomínio em cidadãos pardos (n=4.251, 54,9%). Tangente a faixa etária, verificou-se que os
indivíduos com 60 a 69 anos são os mais acometidos pela patologia, representando cerca de 26,5% dos
casos, com 2.051 óbitos. CONCLUSÃO: Verificou-se um aumento considerável na taxa de
mortalidade por câncer gástrico na população em geral, principalmente nos homens. Isto demonstra a
necessidade da intensificação das ações preventivas, por meio da melhoria das condições de
saneamento básico, modificações no estilo de vida das pessoas e mudanças dos hábitos alimentares.
Ademais, medidas de diagnóstico precoce e rastreamento do câncer precisam ganhar mais destaque na
região Nordeste, a fim de alterar o quadro atual.
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MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE E O ATENDIMENTO MÉDICO RECEBIDO
POR ESTAS NO CÁRCERE: REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O conceito de saúde engloba o bem-estar físico, social, mental e espiritual, segundo
a Organização Mundial da Saúde, a qual destacou, em 2009, deficiências específicas quanto ao
cuidado à saúde de mulheres encarceradas em todo mundo. Evidencia-se um crescimento de mulheres
no cenário prisional, sendo mais de 42 mil presas no Brasil (INFOPEN, 2018). O confinamento
propicia e agrava muitas doenças e as mulheres carcerárias são frequentemente sujeitas a ambientes
insalubres e à ineficiência quanto a assistência à saúde. OBJETIVO: Analisar na literatura científica
como tem se dado a atenção à saúde das mulheres privadas de liberdade. MÉTODO: Revisão
integrativa da literatura realizada na U.S. National Library of Medicine (PubMed), pelos descritores:
“Saúde da mulher” e “Prisões”, cruzados com o operador booleano and. Foram incluídas produções
disponíveis na íntegra, publicadas entre 2015 e 2020, nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram
encontrados 42 artigos e selecionados 16 por atenderem aos objetivos do trabalho. RESULTADOS:
Nos Estados Unidos da América (EUA), observou-se, na população carcerária, taxas expressivas
relacionadas aos problemas de saúde. Em Rhode Island, descobriu-se que até 75% das presidiárias têm
algum transtorno de saúde mental. O encarceramento mostrou-se como um fator de causa e agravo de
doenças mentais, representando uma fonte de estresse e ansiedade. Entretanto, observou-se a falta de
acesso a serviços abrangentes e específicos, os quais previnem e tratam doenças mentais. Nos EUA
falta incentivo governamental para o atendimento de saúde de qualidade às presidiárias. No Brasil,
observa-se cenário semelhante, com relatos de ausência de atendimentos, representando uma falha na
atenção integral à saúde prisional. A nutrição negligenciada é uma das principais queixas nas prisões
brasileiras, sendo um fator de risco para doenças cardiovasculares, como a hipertensão. No geral,
denuncia-se que a atenção às mulheres grávidas é deficitária e desumanizada, com diversos relatos de
parturientes sendo obrigadas a dar à luz acorrentadas, o que pode ocorrer devido à falta de prioridade
política ou incompetência dos profissionais de saúde. Em contrapartida, apontou-se benefícios à saúde
associados à reclusão, principalmente para mulheres que viviam em situação de violência doméstica
ou uso de drogas. CONCLUSÃO: A atenção às mulheres privadas de liberdade é notoriamente falha
nos diversos eixos de atendimento. Os profissionais da saúde e as políticas fragmentadas, que não
incluem promoção, prevenção e recuperação, têm contribuído para esse cenário. Por fim, são
necessários mais estudos voltados à situação de saúde prisional feminina na realidade brasileira.
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BENEFÍCIOS DO LÚDICO NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA HOSPITALIZADA
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INTRODUÇÃO: A hospitalização é um processo marcante na vida da criança. O brincar como uma
aplicação lúdica para o cuidado, deve ser implementado e ultilizado diariamente pela equipe
multiprofissional, como estratégia de humanização e reintegração do bem estar físico e emocional
infantil. OBJETIVO: Investigar os benefícios do lúdico na assistência à saúde da criança
hospitalizada. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura do tipo descritiva. Para auxiliar no
estudo foi realizada a busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores: “Saúde da
criança” AND “Ludoterapia” AND “Hospitalização”. Teve como critérios de inclusão, artigos
publicados entre 2017 a 2020, no idioma português, completos e condizentes com o tema. Após
analisar os materiais disponíveis na integra, resultou em 6 artigos. O processo de busca, análise e
seleção dos estudos ocorreu no mês de agosto de 2020. RESULTADOS: Os benefícios do lúdico na
assistência à criança hospitalizada é diverso, dentre eles são: o favorecimento do letramento em
saúde (LS), diminuição do estresse, ansiedade, medo; facilita a compreensão da criança e de seus
familiares no diagnóstico clínico e tratamento de patologias, e de procedimentos a serem realizados.
Além disso, de auxilia na socialização entre a equipe de saúde e a criança criando um vínculo, gera
autoconfiança, facilita a realização de procedimentos, possibilita um cuidado mais humanizado.
Dentre as atividades lúdicas se destacam, o desenho, o teatro com fantoches, contação de histórias, o
brinquedo terapêutico, as atividades de pintura, colagem e outras brincadeiras. CONCLUSÃO: O
processo do lúdico na hospitalização infantil, favorece o bem estar e adaptação da criança no ambiente
hospitalar. Em virtude disso, essa prática pode ser complementar do cuidado, pois tem ótimos
resultados.
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O AUTOEXAME DEMAMA COMOMÉTODO PREVENTIVO PARA O CÂNCER
MAMÁRIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama (CA) é uma doença neoplásica na qual células corporais são
transformadas em malignas. Seu surgimento deve-se ao resultado da interação de fatores genéticos,
estilo de vida, hábitos reprodutivos e o meio ambiente. O autoexame das mamas (AEM) é um
procedimento básico para rastreamento dessa neoplasia, apresentando-se como uma conduta simples e
sem custo financeiro. A realização regular deste exame, possibilita que a mulher conheça as
características de suas mamas, permitindo que a mesma participe do controle da sua saúde e, assim,
consiga identificar alterações morfológicas significativas. É importante salientar que a realização do
autoexame mamário pode levar a um diagnóstico precoce da doença e maior possibilidade de cura.
OBJETIVO: Avaliar a importância do autoexame da mama como método preventivo para o câncer
mamário, por meio de uma revisão de literatura. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura,
em que foram incluídos artigos completos, publicados no período de 2016 a 2020, nos idiomas
português e inglês. As buscas foram realizadas nos bancos de dados: Scielo e Google Acadêmico. Os
artigos foram selecionados primeiramente por título, posteriormente por resumo, e por fim, por leitura
completa. RESULTADOS: O autoexame (AM) da mama consiste em um exame físico simples,
podendo ser realizado pela própria mulher ou por profissional da saúde especializado, sem causas de
dor, gratuito e essencial para a detecção precoce do câncer de mama, prolongando a sobrevida da
paciente. Diante isso, é fundamental, também para o conhecimento mais aprofundado pela mulher das
próprias mamas de forma a familiarizar-se com a forma, tamanho, aspecto da pele e do mamilo, o que
vai facilitar precocemente, a detecção de anormalidades possibilitando um bom prognóstico, podendo
evitar a mutilação da mama. O câncer de mama (CA) tem sido um dos grandes desafios às políticas
públicas de saúde, pois a doença atinge uma parcela significativa da população brasileira. Desta forma,
torna-se necessário o desenvolvimento de programas e ações de promoção e prevenção da saúde, de
tratamento e controle da doença, bem como de uma rede de serviços adequados e integrados que conte
com profissionais competentes atuando nas diferentes regiões do país. Pode-se dizer então, que a
educação em saúde representa uma proposta político-pedagógica que promove melhoria da atenção em
saúde. CONCLUSÃO: É de suma importância as ações de estimulação do autoxame das mamas em
mulheres como forma de prevenção do câncer mamário, principalmente para que os serviços de saúde
possam disponibilar métodos, técnicas e profissionais que possam orientar a população quanto ao
diagnóstico precoce desta patologia.
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ÓBITOS CAUSADOS POR SÍFILIS CONGÊNITA NO BRASIL
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INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde (MS) considera sífilis congênita (SC) como sendo, o
resultado da transmissão da bactéria Treponema pallidum da corrente sanguínea da gestante infectada
para o concepto por via transplacentária ou, ocasionalmente, por contato direto com a lesão no
momento do parto, na denominada transmissão vertical. OBJETIVO: Realizar estudo epidemiológico
dos óbitos causados por sífilis congênita no Brasil. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal,
epidemiológico, retrospectivo, com abordagem do tipo quantitativa, mediante análise dos óbitos
causados por sífilis congênita no Brasil, no período compreendido entre Junho de 2015 a Junho de
2020, através da seleção de dados por região, ano e sexo. Não houve necessidade de submissão ao
comitê de ética e pesquisa, uma vez que, os dados foram obtidos através do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). RESULTADOS: Entre Junho de 2015 a Junho
de 2020 foram registrados 174 óbitos em todo o país. Desse número, a região Nordeste foi responsável
por 69 mortes, seguida da região Sudeste com 63, a região menos acometida foi a Centro-Oeste, com
apenas 2 registros. O ano de 2018, foi o mais expressivo, com 47 mortes registradas, o ano com menor
registro foi 2015, com 14 mortes. Ocorreram 102 óbitos no sexo masculino, já o feminino contou com
72. Nesse contexto, foi possível observar que, as regiões Nordeste e Sudeste reuniram a maioria dos
óbitos causados por sífilis congênita no Brasil, que pode ser traduzido em um percentual superior a
70%, além disso, houve um aumento do número de óbitos entre 2015 a 2018, com declínio nos últimos
2 anos, quanto ao sexo, cabe ressaltar uma predominância no masculino, que corresponde a um
percentual de 58,62%. CONCLUSÃO: Os números ratificam e reforçam o fato de que, a sífilis é um
problema de saúde pública, e reflete a necessidade de investimentos na área, tendo em vista que, o
diagnóstico da sífilis precisa ser dado a gestante para o efetivo controle da disseminação na
transmissão vertical. Diante disso, a realização de um pré-natal de qualidade, é essencial na
identificação precoce da sífilis, para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível,
minimizando ou eliminando assim o risco para saúde do bebê.

Palavras-chave: Epidemiologia, Saúde pública, Sífilis congênita.
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O USO DAS TECNOLOGIAS PARA AMONITORIZAÇÃO DE PACIENTES DIABÉTICOS
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INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus é considerada uma doença crônica e grave que causa
anualmente milhares de óbitos. Portadores da doença necessita de hábitos rigorosos de cuidados,
porém novas tecnologias voltadas para o monitoramento dos níveis glicêmico melhoram o dia a dia
dessas pessoas. A cada dia nascem novas tecnologias para monitorização dos níveis de glicose,
fornecendo dados importantes e utilizando vários meios para esse propósito. OBJETIVO: Descrever
as tecnologias desenvolvidas para o paciente portador de diabetes mellitus. MÉTODO: O presente
estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada por meio da identificação, localização e
compilação de artigos científicos, publicados em bases de dados ScienceDirect, Pubmed e PMC. Após
leitura de títulos e resumos que respondiam o objetivo. Compondo 1 ScienceDirect, 3 Pubmed, 2 PMC.
Os critérios de inclusão foram: ser em língua inglesa, publicações dos últimos 06 anos, ter relação com
o tema da pesquisa, foram excluídos os textos que não respondiam o objetivo proposto. Como
estratégia de busca foram utilizados descritores: ‘health technologies and diabetes mellitus and
follow-ups and health care’, ‘and diabetes mellitus and follow-ups and health’. RESULTADOS:
Atualmente é inserido no mercado tecnologias voltadas para o controle, acompanhamento e
monitorização de pacientes diabéticos. Além de softwares para auxiliar níveis de glicose e uso das
doses de insulina. A utilização de sistemas monitor continuo de glicose (CGM) são tecnologias que se
utiliza de pequenos sensores sobre a pele do indivíduo, aderido no local durante um tempo
determinado para avaliar os níveis de glicose que possivelmente flui de seus tecidos, esse sensor foi
criado por Leland C. Clark em 1954.O dispositivo de monitoramento de glicose, CGM tem como
função informar os valores de glicose quando esses não forem normais, determinado por uma
programação pré-estabelecida, uma função de grande importância já que valores de glicemia muito
distante da normalidade não são indicados, esse monitoramento remoto é de extrema importância para
os pacientes diabéticos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As tecnologias voltadas para o controle da
glicose lançaram e tornaram-se uma forma confiável e pratica em relação aos anos anteriores, como a
verificar a glicemia de forma rápida e eficaz, utilizando efeitos como alarmes para melhoria da
qualidade de vida dos pacientes, dessa forma podendo ainda controlar de forma mais efetiva o uso de
insulinoterapia, e a redução da utilização de exames mais invasivos, além da redução do desconforto
do paciente e a redução de custos para estes.
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INTRODUÇÃO: Em dezembro de 2019 surgiu um problema de saúde pública global com o
aparecimento de uma nova cepa de coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que se espalhou
rapidamente por todo o mundo desde sua origem em Wuhan, China. Esse vírus pertence
ao Betacoronavírus, gênero que inclui SARS-CoV humano, MERS e dois outros coronavírus
humanos (HCoVs), HCoV-OC43 e HCoV-HKU1. A taxa de mortalidade do SARS-CoV-2 é menor
do que as duas epidemias de coronavírus anteriores, mas está se espalhando mais rapidamente e o
grande número de pessoas infectadas com pneumonia viral grave e doença respiratória mostrou que o
SARS-CoV-2 é altamente contagioso. OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico dos casos
confirmados de COVID-19 no Maranhão. MÉTODOS: Trata-se de estudo descritivo,
epidemiológico, realizado a partir de dados secundários extraídos do “Boletim Epidemiológico
COVID-19”, que encontra-se disponível de forma online e gratuita. A população do estudo foi
composta por 167.657 casos confirmados de COVID-19 no período entre 20 de março e 20 de
setembro de 2020. Os dados foram coletados no dia 21 de setembro de 2020. As variáveis analisadas
foram sexo, raça, faixa etária, óbitos e comorbidades. Os dados, após coleta, foram processados e
analisados utlizando-se Microsoft Excel, no qual foi realizada a análise estatística descritiva
(frequências absoluta e relativa). RESULTADOS: No que diz respeito ao perfil dos casos
confirmados de COVID-19, a maioria correspondia ao sexo feminino (55,39%) e da raça parda
(38,91%). Quanto à faixa etária, houve maior concentração de casos em pacientes com idades entre
30 e 49 anos (38,01%). Dos 167.657 casos confirmados, 3.653 foram a óbito por COVID-19, sendo
que a maioria dos indivíduos apresentava comorbidades (84,48%). Dentre as comorbidades,
predominaram a Hipertensão Arterial Sistêmica (54,48%) e Diabetes Mellitus (38,45%). Em relação
aos óbitos confirmados por COVID-19, a maioria dos indivíduos era do sexo masculino (61,40%),
com idade acima de 70 anos (55,84%). A capital do Estado do Maranhão, São Luís, apresentou o
maior número de casos, com 20.107 confirmados. CONCLUSÃO: Verificou-se que, embora, a
maioria dos casos confirmados tenha sido em indivíduos com faixa etária entre 30 a 49 anos,
obervou-se maior mortalidade nos idosos, principalmente nos acima de 70 anos, sendo fortemente
influenciados por comorbidades como a Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus. Logo, é
essencial que haja estratégias de saúde que objetivem oferecer um maior cuidado a saúde dos idosos,
especialmente os que ainda possuem comorbidades, com a finalidade reduzir a infecção nessa
população vulnerável.
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PRINCIPAIS ACHADOS CLÍNICOS NA GESTANTE COM COVID-19: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
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No contexto obstétrico atual, são poucas as informações acerca do COVID-19 em pacientes grávidas e
que possuam histórico de comorbidade. Sendo necessário a identificação de possíveis complicações
em estágio precoce por meio de achados clínicos característicos, permitindo intervir precocemente
para se obter um melhor prognóstico. Dessa forma, este estudo, de caráter qualitativo sistemático, visa
reunir os principais achados clínicos em pacientes gestantes com COVID-19. Estudo qualitativo de
revisão sistemática, realizado por meio do levantamento de periódicos científicos sobre os principais
achados clínicos em gestantes com COVID-19, nas bases de dados do google acadêmico e periódicos
científicos indexados na base de dados PubMed/MEDLINE. Optou-se pela estratégia de busca manual
em lista de referências dos artigos selecionados. Os estudos apontaram carência de informações a
respeito do acometimento do COVID-19 em gestantes e como o quadro clínico evolui para
complicações. Ainda não existe um perfil específico e confiável relacionado a progressão clínica
dessas pacientes. Entretanto, sabe-se da grande correlação dos definidos grupos de risco, onde
apresentam alguma morbidade, sendo estes considerados mais suscetíveis a infecção do novo
coronavírus. As gestantes são tidas como mais propensas às infecções respiratórias, dessa forma, a
doença COVID-19 se manifesta na maioria dos casos com febre >38°C, cefaleia, mialgia, diarreia,
odinofagia e em alguns casos, dificuldade respiratória e cansaço. Em uma análise com 32 pacientes
grávidas e com SARS-COV-2, duas destas evoluíram para a condição mais grave da doença e 47%
para partos prematuros. Em outro estudo com 9 gestantes positivadas, submetidas a cesariana,
apontou-se outros achados clínicos como febre, tosse, linfopenia, mialgia, dor de garganta, aumento
das concentrações de aminotransferases e mal-estar. Ainda não existem estudos suficientes que
abordem o acometimento patológico de gestantes consideradas de alto risco, mas estima-se que seu
prognóstico, assim como a maioria das pessoas com doenças crônicas acometidas com COVID-19,
seja de alta gravidade. Outras complicações citadas nos estudos e que são decorrentes do COVID-19
são: insuficiência respiratória progressiva e sepse grave, devido a predisposição a infecções
bacterianas em razão da desregulação das respostas imunes e alteração microbiana respiratória.
Infere-se a insuficiência de estudos de casos mais específicos à gestante e seu quadro clínico. Como
também, a carência de informações que permitam montar um perfil que favoreça um melhor manejo
no atendimento de casos graves. Sendo assim, é necessário a difusão de conhecimento e mais
pesquisas para beneficiar as pacientes com um atendimento de qualidade e intervenções bem
definidas.
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INTRODUÇÃO: Atualmente, percebe-se o aumento significativo da demanda de candidatos aos
cursos de especialização em saúde, bem como, da ampla criação de cursos de pós-graduação na
categoria Lato Sensu. Dessa forma, a modalidade de ensino denominada Residência consolidou-se
como especialização na área da saúde, cujo objetivo é promover mudanças na formação dos
profissionais em relação ao modelo médico-assistencial hospitalocêntrico. Nessa perspectiva, surge os
Programas de Residência Multiprofissional em Saúde voltados para a educação em serviço destinadas
a diversas áreas de saúde, possibilitando capacitar os profissionais a compreenderem a
multicausalidade dos processos no âmbito individual e coletivo. OBJETIVO: Descrever a relevância
da Residência Multiprofissional dentro dos serviços SUS. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura que buscou agregar e sintetizar o conhecimento existente sobre a temática
proposta construindo uma conclusão. Para o delineamento da pesquisa foi utilizado a busca dos artigos
na base de dados Scielo no período compreendido entre os anos de 2011 a 2019. Foram selecionados
14 artigos, sendo utilizados apenas 03, sendo utilizado como criterio de inclusão: artigos que
abordagem sobre as residências multiprofissionais nos serviços do SUS e expericências exitosas dos
residentes nesses dispositivos. Já como critérios de exclusão foram: artigos que não abordavam a
temática proposta, artigos indisponíveis na integra e que ultrapassaram a publicação dos últimos 05
anos. RESULTADOS: A atuação dos residentes multiprofissionais nos serviços do SUS constitui
avanço e renovação no desempenho do trabalho em equipe, por inserir no serviço de saúde categorias
profissionais que possibilitam o processo de trabalho de forma interdisciplinar, proporcionando o
diferencial na construção de planejamento estratégico, ações de educação em saúde e elaboração do
Projeto Terapêutico Singular (PTS). Além disso, os profissionais de saúde dos serviços apontam que
com a inserção da residência, há a ampliação da relação teoria-prática e do conhecimento dos
trabalhadores sobre o território de abrangência, bem como, fortalece ações de saúde conforme a
integralidade da atenção. Ao passo em que o residente é capacitado através de sua inserção na
realidade do serviço, o modo de agir do trabalhador também é modificado, o que constitui a efetivação
da educação permanente. Cotidianamente, a convivência com o residente propicia a reflexão da prática
diária, estimulando os trabalhadores a se mobilizarem e, assim, reformularem suas práticas.
CONCLUSÃO: Os Programas de Residência Multiprofissionais são entendidos como uma
potencialidade de aprendizado e troca mútua com profissionais de diversas categorias, no qual se
executa o cuidado integral na prática profissional com a compreensão de que o atendimento prestado
deve considerar os aspectos sociais, ambientais e psicológicos do indivíduo. Assim, fica evidente a
relevância da parceria entre ensino, serviço e comunidade para que a proposta da residência se
confirme como instrumento estratégico de transformação e aplicabilidade da Política Nacional de
Educação Permanente.
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PRÁTICAS SANITÁRIAS EM RESTAURANTES E IMPLICAÇÕES EM SAÚDE: UM
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INTRODUÇÃO: A expressão vigilância sanitária (VS) é própria do Brasil, mas ações de regulação
e vigilância sanitária são práticas universais. Esta se constitui um espaço institucional, historicamente
determinado e integra a Saúde Coletiva enquanto campo de conhecimento e âmbito de práticas. Vale
destacar ainda que a quantidade de pessoas que consomem alimentos fora de casa cresce cada vez
mais, resultado das mudanças socioeconômicas ocorridas nos últimos anos. Garantir a segurança dos
alimentos tem sido discutido tanto pelos comensais como por profissionais. OBJETIVO: realatar a
experiência de uma observação das práticas sanitárias no processo de produção de refeições em um
restaurante. MÉTODOS: trata-se de um estudo descritivo, de caráter qualitativo, do tipo relato de
experiência. Este foi oriundo de uma prática dentro do componente curricular de Temas Avançados
em Saúde coletiva do curso de graduação em enfermagem de uma universidade do interior do
Nordeste. RESULTADOS: percebeu-se, a partir da observação direta, que os restaurantes possuíam
práticas básicas de higiene e alocação dos alimentos e uso de Equipamentos de Proteção Individual.
Apresentavam locais que poderiam levar à proliferação de animais vetores de doenças. Espaço pouco
ventilado, bandejas e pratos expostos ao ambiente e animais (moscas e baratas). Essas observação
permite-nos vislumbrar uma não garantia a segurança alimentar adequada, podendo assim ser um
local com potencial característica para possibilidade de desenvolvimento de doenças transmitidas por
alimentos. Ademais, em diálogo com alguns responsáveis pelo estabelecimento, não foi demonstrada
nenhuma ação da VS nos locais, o que seria um ponto crucial para a promoção e prevenção da saúde
das populações que frequentam o restaurante. Não foi mencionado ação da Atenção Primária à Saúde
(APS), principal braço da VS nos territórios, o que leva a pensar sobre a atuação das equipes de
Saúde da Família e em como o profissional enfermeiro se coloca como corresponsável pelo cuidado
em saúde na perspectiva da APS para além das necessidades intramuros, bem como o espaço do
restaurante como um local essencial para prevenção e promoção da saúde por parte destes
profissionais. CONCLUSÃO: ressalta-se a necessidade da criação de um eixo para maior efetivação
da VS e APS viabilizando o controle e monitoramento destes espaços nos territórios, possibilitando a
atuação dos profissionais, em especial o enfermeiro e garantindo uma maior presença e atuação da
VS. Bem como, no campo de formação, que esta seja dada a sua importância para efetivação do
conhecimento e transformação social.
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INTRODUÇÃO: O período de gestação é marcado por alterações fisiológicas, como modificações
hormonais, dificuldade de retorno venoso, menor mobilidade e elevação do peso, assim, gestantes
possuem um risco 4-5 vezes maior de apresentar tromboembolismo venoso (TEV). Somando a isso, o
COVID-19 apresenta uma fisiopatologia multifatorial, relacionado a hipóxia e processo inflamatório
grave, no qual, inclui-se, fatores trombolíticos em muitos da paciente. A gravidez aumenta essa
complexidade visto que possui um estado fisiologicamente hipercoagulável, com elevação dos fatores
de coagulação, como o fibrinogênio e dímeros D, o que contribui para uma maior aderência de TEV.
OBJETIVO: Correlacionar a ocorrência de trombose em pacientes gestantes que testaram positivo
para COVID-19. MÉTODOS: Consiste em uma revisão bibliográfica baseada em artigos de acesso
livre na base de dados BIREME com os descritores “thromboembolism” AND “pregnant” AND
“COVID 19” sem filtros de tempo e idioma. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Estudos baseados em
gestantes acometidas por COVID-19 apresentam níveis em 50% de fibrinogênio e dímeros D quando
comparados ao terceiro trimestre. Além disso, destacou-se o crescente risco de complicações
trombóticas nesse grupo, principalmente as admitidas em UTI. Embora ainda não esteja claro qual
limiar do dímero D demonstra um pior prognóstico na gravidez, a Sociedade Internacional de
Trombose e Hemostasia (ISTH) recomenda que pacientes com níveis cerca de 3 a 4 vezes mais acima
do limite normal seja hospitalizado mesmo na ausência de outros sintomas preocupantes. Logo, a
coagulação deve ser avaliada por exames laboratoriais em gestantes positivas para SARS-CoV2, pois
essa alteração pode indicar uma infecção mais graves, necessitando de uma admissão preventiva e
consideração do parto visando a estabilização materna. CONCLUSÃO: Apesar de poucos estudos
realizados, torna-se evidente o vínculo entre a infecção por SARS-CoV-2 em gestantes e a ocorrência
de TEV, visto que ambos aumentam sua probabilidade. Assim, é necessário um monitoramento
continuado da paciente visando um diagnóstico precoce, a fim de diminuir as complicações
trombóticas e garantir um melhor prognóstico da paciente.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA POPULAÇÃO GARÍFUNA DE HONDURAS: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: Os Garífunas são um grupo étnico estabelecido na costa de Honduras e com
limitado acesso aos serviços de saúde. Em Honduras, a presença do povo Garífuna remonta a mais de
200 anos, os quais mantem viva sua visão do mundo, espiritualidade, linguagem e conhecimento
ancestral em saúde, produção, oralidade e formas organizacionais. OBJETIVOS: Identificar e
compreender como a atuação da equipe de enfermagem promove a saúde na população Garífuna.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo etnográfico de tipo observacional, realizada durante um
estágio voluntario no posto de saúde da comunidade Garífuna de Cusuna, no município de Iriona,
Colón em Honduras. A coleta foi realizada no mês de dezembro 2013, sendo acompanhadas nesse
estudo uma técnica em enfermagem, uma promotora de saúde e 77 pacientes, utilizando uma guia
observacional como instrumento de coleta de dados. RESULTADOS: Foi possível identificar a
dificuldade ou inexistência de atividades de promoção a saúde por parte do pessoal do posto, isto
devido a sobrecarga do trabalho. Encontrou-se que o estabelecimento é gerenciado por uma técnica em
enfermagem, também encarregada do atendimento geral e atividades administrativas do centro.
Evidenciando assim que, a população que frequenta o posto de saúde recebe educação sobre suas
doenças, mas pouca ou nenhuma informação sobre promoção à saúde. CONCLUSÃO: É obrigação
do estado e da população civil tomar medidas eficazes para promover e garantir os direitos a saúde dos
povos indígenas e afrodescendentes, preservando a sua cosmovisão e espiritualidade. Por tanto, vê-se a
importância da atuação da equipe de enfermagem no quesito promoção da saúde, com atividades que
visem a projeção de uma filosofia de vida positiva e saudável, na qual tanto o paciente quanto a
família sejam protagonistas.

Palavras-chave: Promoção da Saúde, Cuidados de Enfermagem, Saúde de Populações Indígenas,
Afrodescendentes.
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FATORES ASSOCIADOS NO SURGIMENTO DE DOENÇAS CRÔNICAS NAS
COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS
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INTRODUÇÃO: As doenças crônicas são consideradas uma pandemia a nível global. Com a
negligência dos direitos, desigualdades sociais, moradias em lugares inospidos, falta de assistência à
saúde, redução do bem estar, o público quilombola, está mais susceptivel a diversos agravos de saúde.
OBJETIVO: Analisar as evidências de produção cientifica sobre os fatores associados no
surgimento de doenças crônicas não transmissíveis nas comunidades remanescentes de quilombolas.
MÉTODOS: O presente estudo, trata-se de uma revisão integrativa da literatura do tipo descritiva,
mediante buscas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciELO, com os descritores“quilombola”
AND “doenças crônicas”. E teve como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2018 a 2020, no
idioma português e inglês, completos e condizentes com a temática e exclusão, teses, dissertações,
sites e trabalhos incompletos. E teve como pergunta norteadora: “O que diz os artigos cientificos em
relação aos fatores associados a doenças crônicas nas comunidades remanescentes de quilombolas?”.
Após analisar os materiais disponíveis na integra, resultou em 13 artigos, dentre eles, 9 em português
e 4 em inglês. O processo de busca, análise e seleção dos estudos ocorreu no mês de Setembro de
2020. RESULTADOS: Foram selecionadas 13 estudos. Os estudos analisados evidenciaram
diversos fatores associados para as doenças crônicas nas populações remanescentes de quilombolas.
As mais frequentes são: hipertensão arterial e diabetes associadas a dislipidemia, obesidade e ao
envelhecimento. A hipertensão arterial está presente, por diversos fatores, como a própria raça que
eleva a rigidez arteril do que as demais etnias. Além disso, o envelhecimento, o risco cardiovascular,
outras comorbidades associadas, as desigualdades sociais, baixa escolaridade, inatividade física, o
elevado Índice de Massa Corpórea (IMC) e dificuldade de acesso aos serviços de saúde tem forte
influência no surgimento das doenças crônicas nesta população. CONCLUSÃO: Os agravos à
saúde relacionadadas a doenças crônicas aos remanescentes de quilombolas tem elevada relevância,
devido a dificuldade de acesso a saúde e outros fatores que influênciam nas desigualdades e
iniquidades sociais, que são determinantes e condicionantes da saúde.

Palavras-chave: Saúde, Doenças crônicas, Afrodescendentes.
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A IMPORTÂNCIA DA REDE DE APOIO NO PUERPÉRIO FRENTE A DEPRESSÃO PÓS
PARTO
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1-5 Faculdade Estácio de Teresina; 6Universidade Federal do Piauí - UFPI.

E-mail do autor: solanghecf@gmail.com

INTRODUÇÃO: O parto é um momento de transição brusca, com o surgimento de uma mãe e seu
binômio. É nesse momento de adaptação e mudança que a mulher percebe que a atenção que antes
lhe era ofertada passa a ser da criança. Considerada um problema de saúde pública a depressão
pós-parto (DPP), gera transtornos psiquicos que desfavorecem os laços maternos. Podendo surgir
apartir de inumeros fatores como: gravidez indesejada, baixa renda, doenças relacionadas ao bebê. É
nesse contexto, que se justifica a execução desse estudo, por possibilitar uma reflexão sobre a
importancia da rede de apoio a mulher após o parto com quadro depressivo. OBJETIVO: Avaliar a
importância do apoio familiar e multiprofissional da equipe de saúde no frente a depressão puerperal.
MÉTODOS: Trata-se de estudo exploratório e descritivo, de abordagem ancorada em pesquisa
bibliográfica. A busca dos artigos ocorreu em julho de 2020, utilizando os descritores “Depressão
puerperal" AND Cuidados AND Puerperio, nas bibliotecas virtuais BVS e SciELO, na PUBMED
foram utilizados os descritores (MesH). As buscas resultaram num total de 339 artigos em todas as
bases de dados. Como critérios de inclusão para seleção: artigos que abordam a temática, publicados
nos últimos 5 anos, em português, espanhol e inglês, disponível na íntegra. Excluíram-se os artigos
que não estavam de acordo com os critérios de inclusão e em duplicidades. foram selecionados 24
artigos para compor o estudo. RESULTADOS: A literatura demonstra que o suporte familiar,
constituído por uma rede de apoio sólida, combinadas aos tratamentos médicos e psicologicos são
ferramentas capazes de promover a melhora e adequação da situação vivenciada, esse suporte
promove o bem-estar e estímula os laços familiares. O puerpério é solitário, a puérpera é anulada e o
cuidado é voltado ao bebê, as orientações são diecionadas ao cuidado da criança, esse cancelamento
materno gera dúvidas, cansaço extremo e insegurança, o que predispõe transtornos facilitadores da
depressão pós-parto. CONCLUSÃO: O enfrentamento a (DPP), ainda é um estigma. Os
profissionais de enfermagem necessitam de treinamentos especificos que atenda esse público, uma
vez que os sintomas iniciais podem se apresentar durante a gestação e são facilmente confundidos
com alterações hormonais, como a mudança de humor repentina, choro e medo. A equipe
multiprofissional se torna importante no puerpério, favorecendo e auxiliando o vínculo familiar,
estreitando os laços mãe – bebê e família. Essa rede de apoio no puerpério promove a sustentação de
suporte psicológico, necessário no enfrentando a depressão pós-parto.

Palavras-chave: Depressão puerperal. Cuidados. Puerpério
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FATORES QUE INTERFEREM NA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE DIANTE DOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AMULHER
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INTRODUÇÃO: A violência contra mulher (VMC) consiste em toda ação ou omissão que resulte
em óbito, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de situações que desrespeitem a
cidadania das mulheres. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) cerca de 30% das
mulheres em todo o mundo foram vítimas de algum tipo de violência, com destaque para o Brasil
que ocupa o sétimo lugar no ranking de VCM, sendo considerado um problema de saúde pública,
principalmente por representar a principal causa de morbimortalidade feminina. A Atenção Primária
a Saúde (APS) configura-se como o serviço de saúde de maior vínculo e proximidade com a
população, é também porta de entrada para o acolhimento a mulheres em situação de violência. Por
ser um dos primeiros profissionais a entrar a ter contato com essas mulheres na atenção a saúde, a
atuação efetiva do enfermeiro é crucial para a atendimento à vítima. OBJETIVO: Identificar
fatores que interferem na atuação da equipe de Enfermagem diante de casos de violência contra a
mulher na Atenção Primária à Saúde. METODOLOGIA: Foi realizada revisão bibliográfica, com
análise das publicações entre os anos de 2016 e 2020; esse levantamento de dados foi efetuado
através das bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Bases de Dados de Enfermagem (BDENF) e SCIELO (Scientific Eletronic Library
Online). Utilizando os seguintes descritores: Atenção Primária, Violência contra mulher e
Enfermagem. Foram selecionados 15 artigos científicos que versavam sobre o objeto de estudo. Os
critérios de inclusão foram artigos online gratuitos, artigos com textos completos, publicados no
período de 2016 a 2020 e que atingissem o tema abordado de maneira significativa. Os critérios de
exclusão foram artigos que não estavam disponíveis online, não gratuitos, artigos repetidos e que
fogem ao tema e da periodicidade. RESULTADOS: A análise dos artigos científicos constatou
algumas dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro durante o atendimento a mulheres em situação de
violência, como a ausência de escuta qualificada, falta de conhecimento sobre as formas denúncia,
notificação compulsória, sobre a Lei Maria da Penha, além do silêncio da vítima como um dos
principais fatores. CONCLUSÃO: Ressalta-se a importância de um atendimento interdisciplinar e
intersetorial, visando uma maior resolutividade, o fortalecimento do acolhimento e escuta para que
as mulheres sintam-se mais confiantes e seguras, além da necessidade de ofertar uma educação
continuada aos profissionais da Enfermagem para a realização de um atendimento mais eficaz.

Descritores: Atenção Primária; Violência contra mulher; Enfermagem.
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ABORDAGEM DO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
CUIDADO A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
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INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica é um problema de saúde pública no Brasil e em
todo o mundo, sendo um dos mais importates fatores de risco para o desencadeamento de outras
doenças como as cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. É uma condição clínica multifatorial
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial PAS ≥ 140 mmHg e/ou PAD ≥ 90
mmHg e se, não tratada adequadamente traz graves complicações aos seus portadores. Partes destes
obstáculos decorrem da não adesão ao tratamento ou da sua realização inadequada. A medicação visa
prevenção de doenças secundárias e a sua escolha deve ser determinada por sua capacidade de
prevenir desfechos clínicos pelas caracteristicas epidemiológicas e clínicas dos pacientes, além da
comodidade posológica e custo. OBJETIVO: Explanar a abordagem do enfermeiro na estratégia de
saúde da família no cuidado a hipertensão arterial sistemica.MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de
literatura realizada no mês de setembro de 2020. Foi utilizado como base de dados o
SCIELO, BDENF e LILACS, foram selecionados 7 artigos e os critérios de inclusão foram:
artigos que abordassem a temática em questão nos idiomas português e inglês sem restrições
do delineamento metodológico do estudo dos últimos 5 anos. Os critérios de exclusão foram:
Monografias, teses, dissertações. RESULTADOS: A HAS pode acometer tanto adultos como
crianças. Entre os fatores de risco podemos destacar: idade, gênero, etnia, obesidade, ingestão de sal,
álcool, razões socioeconômicos e genéticos. Existem dois tipos de tratamento; o medicamentoso e o
não-medicamentoso, ambos exigem total dedicação. O trabalho na estratégia de saúde da família é
multidisciplinar mas, o enfermeiro apresenta interação direta com o cliente e realiza o controle na
regularidade das consultas e nas orientações necessárias para garantir a corcordância do doente ao
método, através da realização de palestras, instruções e estimulação dos indivíduos a terapia. O
profissional identifica a necessidade da busca ativa aos pacientes faltosos designando agentes de
saúde para a visita domiciliar. No cotidiano o atendimento da enfermagem está ligada ao processo
educativo que inclui incentivar a mudança no estilo de vida e hábitos saúdaveis, e deve motivar as
pessoas aos cuidados indispensáveis para a manutenção de sua saúde. CONCLUSÃO: É
fundamental que haja uma pactuação entre enfermeito e paciente para que, assim o método curativo
seja aderido, as metas e os planos de cuidado sejam efetivos, alcançando resultados positivos e
estimulá-los a medicação sem interrupção.

Palavras-chave: enfermeiro, Hipertensão Arterial Sistêmica, Atenção Básica.
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PROCESSO DE ENFERMAGEM :UM INSTRUMENTO UTILIZADO PARA MELHORIA DA
QUALIDADE ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM
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INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza o trabalho
profissional quanto ao método, dimensionamento de pessoal e instrumentos tornando o operacional
possível. É sistemática, metódica e ordenada. Tem como característica garantir a precisão e a coesão
no cumprimento do Processo de Enfermagem (PE) que se organiza em cinco etapas: coleta de dados,
diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. A organização do cuidado de
enfermagem fortalece o julgamento e a tomada de decisão clínica assistencial do profissional de
enfermagem, conseguindo assim agir de acordo com a priorização, gestão de tempo e contextualização
do ambiente e ao cuidado prestado. OBJETIVO: Explanar a implementação do PE como um
instrumento fundamental para a melhoria da qualidade assistencial de enfermagem.MÉTODOS: Trata-se
de uma revisão de literatura realizada no mês de setembro de 2020. Foi utilizado como base de dados o
SCIELO, BDENF e LILACS, foram selecionados 10 artigos e os critérios de inclusão foram: artigos
que abordassem a temática em questão no idioma português sem restrições do delineamento
metodológico. Os critérios de exclusão foram: Monografias, teses, dissertações. RESULTADOS: O
PE tem se configurado no principal modelo metodológico para o desempenho sistemático da prática da
enfermagem bem como um importante instrumento tecnológico, no sentido de beneficiar o cuidado,
organizar as condições para a sua realização e, também documentar a prática profissional podendo
melhorar a visibilidade e o reconhecimento profissional, além de representar uma possibilidade
concreta de avaliação de sua prática. Com a utilização desse modelo de assistência é possível observar
as informações obtidas além de definir padrões e resultados decorrentes das condutas, registrando
todos os dados no prontuário do paciente para seu próprio respaldo. A execução dessas etapas implica
em uma boa anamnese e, em um excelente exame físico para que, desta forma, os profissionais de
enfermagem possam prestar cuidados de maneira especifica identificando as necessidades de cada
indivíduo. CONCLUSÃO: A enfermagem atual vem buscando construir seus valores e estabelecer
suas teorias por intermédio da implementação do PE objetivando romper os empirismos ao processo
de cuidar sem embasamento cientifico. Portanto, é necessário o incentivo por parte da gerência e
administração de enfermagem a utilização padronizada dessa assistência em ações de capacitação
profissional, de modo a enriquecer o conhecimento e a prática.

Palavras-chave: Enfermagem, Processo de enfermagem, Sistematização da Assistência de
Enfermagem.
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BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é de suma importância para vida e o desenvolvimento das
crianças nos primeiros anos de vida, tem o potencial de prevenir a mortalidade infantil. A
amamentação traz consigo vários benefícios para saúde da mulher e da criança, ela assegura uma
nutrição adequada, auxilia no desenvolvimento autoimune e no sistema cognitivo. Além de atuar na
redução de sangramento pós-parto, diminuir a incidência de câncer de mama e ovário. O profissional
de enfermagem tem o papel singular de orientar e incentivar desde do pré-natal a importância da
amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. A amamentação é um período de adaptação para a
nutriz, geralmente surgem inseguranças para viver essa fase no puerpério, o acompanhamento efetivo
e o acolhimento do enfermeiro vai auxiliar e ajudar a descobrir qual a melhor forma de viver essa
fase de forma tranquila e prazerosa para mãe e filho. OBJETIVO: Identificar os benefícios da
assistências de enfermagem prestada durante o aleitamento materno. MÉTODOS: Revisão
Integrativa da Literatura com busca nos bancos de dados PUBMED, LILACS E BENDENF. Após os
critérios de inclusão e exclusão 3 artigos foram selecionados. Foi feito um corte temporal entre 2015
a 2020, sendo utilizado os descritores: Cuidados de Enfermagem; Aleitamento Materno; Saúde
Materno-Infantil. RESULTADOS: Na Unidade Básica de Saúde o enfermeiro desempenha uma
assistência nas consultas para garantir a saúde da família, saúde da mulher, pré-natal, no puerpério e
entre outras diversas atividades. Na assistência ao aleitamento materno não é diferente, o enfermeiro
desenvolve ações para conscientizar as gestantes do pré-natal ao puerperio a importância do
aleitamento exclusivo, promovendo roda de conversas, as ações promovidas traz debates e esclarece
dúvidas sobre qual a posição para pega do recém-nascido a mama corretamente durante a
amamentação e como prevenir fissuras no mamilo, e essas ações trazem um impacto positivos para
mãe e filho sendo melhores quando existe uma rede de apoio, além das visitas domiciliares após o
parto levando assim o apoio da equipe para a mãe, ao recém-nascido e a família. Durante este
processo é fundamental a apoio do profissional de enfermagem com seus conhecimentos técnicos e
científicos em todo período da amamentação, os benefícios trazidos pelo profissional auxilia na
orientação com na prevenção e dificuldades enfrentadas e que podem surgir durante a amamentação.
Orientando a nutriz a importância sobre a livre demanda sem horários definidos e o fortalecimento do
vínculo durante o ato de amamentar entre mãe-filho. CONCLUSÃO: A revisão conclui-se que o
enfermeiro desempenha um papel importante que traz benefícios a educação em saúde sobre o
aleitamento materno para saúde da mulher/nutriz com ações promovidas durante o período gravídico
e puerperal. Já que o incentivo deve ser contínuo e acompanhado principalmente nos primeiros dias
de vida do recém-nascido.
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COVID-19 E IMPACTO DO ISOLAMENTO SOCIAL NA SAÚDE MENTAL DE PESSOAS
ACOMETIDAS POR TRANSTORNOS MENTAIS COMUNS (TMC)

1Bruna Rosa de Souza.
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INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença respiratória aguda de alta transmissibilidade causada
pelo vírus Sars-CoV-2, onde ocorre um quadro de pneumonia alveolar e pode afetar outros órgãos
como rins, coração e/ou sistema nervoso. Até o momento não existe vacina ou medicamento com
eficácia comprovada contra a doença, sendo medidas de higiene e isolamento social preconizadas no
combate a sua disseminação. Pessoas que apresentam transtornos mentais comuns (TMC) como
transtornos de ansiedade e depressão tendem a apresentar piora de seus quadros durante esse período
de isolamento. OBJETIVO: Identificar os impactos causados pelo isolamento social na saúde mental
de pessoas acometidas por transtornos mentais comuns em decorrência da pandemia da COVID-19.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório por meio de revisão de literatura. A coleta de dados
foi realizada no Google Acadêmico e no SciELO com base nos seguintes descritores: COVID-19;
Isolamento social; Transtornos mentais. Para análise, foram incluídos artigos com texto completo
disponíveis publicados entre março e agosto de 2020, escritos em Língua Portuguesa e Inglesa e que
tratassem da temática. Como critério de exclusão foram descartados artigos com textos incompletos.
RESULTADOS: Algumas pesquisas indicam que os níveis de inflamação e os hormônios
relacionados ao estresse são aumentados no organismo quando ocorre algum episódio de isolamento
social. Pessoas acometidas por transtornos como depressão, bipolaridade e ansiedade crônica passam
a vivenciar esse período de isolamento de forma mais intensa, podendo vir a apresentar episódios de
crises de pânico, alterações no padrão de sono, dificuldades de concentração, além do aumento do
risco para o suicídio. Em 2017, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) 11,5 milhões
de pessoas possuiam depressão no Brasil. Um estudo realizado com 1.460 brasileiros, apontou que os
sintomas de ansiedade e depressão duplicaram no país em apenas um mês de quarentena. Na primeira
semana do estudo a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão entre os participantes era de
4,2%, um mês depois esse índice subiu para 8%. CONCLUSÃO: Percebe-se a importância de ações
voltadas à promoção da saúde mental, bem como o fortalecimento das redes de apoio/vínculo durante
esse período que está sendo novo para todos. Dentre as ações de promoção da saúde recomendadas
estão mudanças nos hábitos de sono, prática de atividades físicas e manter uma alimentação
saudável, além de consultas psicológicas realizadas de maneira virtual. Recomenda-se também
atentar quanto ao consumo excessivo de notícias relacionadas a pandemia, pois pode ter efeito
negativo na saúde.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀMULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher ocasiona sérios danos físicos e psicológicos. Grande
parte dos casos são ocasionados pelo próprio companheiro da mulher, o que gera mais medo e
insegurança na vítima e contribui para que a mesma omita o ocorrido de seus familiares, da polícia e
dos profissionais de saúde. Nesse contexto, torna-se essencial a atuação do profissional de
enfermagem, já que este pode identificar sinais que caracterizem um caso de violência e conquistar a
confiança da usuária para que ela sinta-se confortável em compartilhar o acontecido, além de poder
informá-la e acionar sobre os serviços disponíveis nesses casos. OBJETIVO: Analisar a conduta dos
profissionais de enfermagem da Atenção Primária à Saúde frente a mulher vítima de violência.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada na plataforma
Scientific Electronic Library Online, pesquisada em junho de 2020. Foram realizados dois
cruzamentos. No primeiro houve a associação dos descritores: “Violência Contra a Mulher” e
“Atenção Primária à Saúde”, o que resultou em 72 estudos. No segundo foram aplicados os descritores
“Saúde da Mulher”, “Violência contra a Mulher”, resultando em 523 trabalhos. Em ambos os
cruzamentos foi utilizado o operador booleano “AND”. Empregou-se as áreas temáticas
“Enfermagem” e “Ciências da Saúde”. Os critérios de inclusão foram: artigos completos e disponíveis
na íntegra, publicados entre 2014 e 2018. Excluiu-se os artigos não condizentes com o objetivo de
estudo, duplicados e não disponíveis na íntegra, resultando em nove artigos na amostra final.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A enfermagem esteve presente no acolhimento da usuária,
realizando a escuta, porém, apresentou dificuldades para identificar alguns casos. Nas orientações, era
enfatizado que a denúncia sempre tinha que ser realizada. Também houve a interligação com outros
profissionais, como o agente comunitário de saúde, para que esse averiguasse melhor as condições da
mulher em seu domicílio. Entretanto, os resultados evidenciaram a dificuldade de realizar os
encaminhamentos corretamente, pois os profissionais não dispuseram de uma qualificação profissional
na graduação, tampouco após a entrada no mercado de trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É
necessário aprimorar as condutas de identificação de violência, para que o caso seja notificado e
resolvido a tempo ou que a usuária seja encaminhada aos serviços especializados indicados para cada
situação. Torna-se necessário o estabelecimento de novas estratégias para a articulação da rede de
atendimento, pois essa apresentou-se de forma fragmentada, o que dificultou a assistência integral à
saúde das vítimas.
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AMAMOGRAFIA NO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA EMMULHERES
BRASILEIRAS: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é um problema de saúde pública, pois é o tipo de câncer mais
comum e a segunda causa de morte, entre mulheres, em todo o mundo. O rastreamento mamográfico
objetiva a detecção precoce de alterações na mama e a redução dos índices de mortalidade,
ocasionados pela doença, podendo reduzir em até 20% o risco de morte, por câncer de mama
(HADDAD, 2015; ROSA et al, 2016). OBJETIVO: Caracterizar os aspectos do rastreamento
mamográfico, em mulheres brasileiras, com câncer de mama. MÉTODOS: Trata-se de estudo
descritivo epidemiológico, com dados extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). Os dados estavam
relacionados com a realização do exame de mamografia e de seus aspectos diagnósticos, em mulheres
brasileiras, com 35 anos de idade ou mais, no Brasil, no período de julho de 2019 a julho de 2020.
RESULTADOS: Foram realizadas 2.541.104 mamografias, das quais, 97,6% ocorreram por
rastreamento e 2,4% por indicação diagnóstica. Dentre as mamografias de rastreamento, 91,0% foram
realizadas em mulheres na faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde, de 50 a 69 anos; 4,7%
ocorreram em mulheres, com risco elevado e histórico familiar de câncer de mama; e 1,8% foi
realizada em pacientes já tratadas. O histórico prévio, desse exame, foi afirmado por 1.940.080
mulheres, onde, 16,2% apresentaram risco elevado para o câncer de mama. Para o tempo de exame, a
maior frequência da realização de mamografias ocorreu, em até 30 dias (n=1.180.173). Com base no
Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS), os maiores achados se encontraram na
categoria 2 (n=1.297.221), indicando que os diagnósticos radiológicos identificados eram de tumores
mamários, de caráter benigno. CONCLUSÃO: O rastreamento mamográfico, do câncer de mama, ao
ser priorizado pelas políticas públicas de saúde, possibilita a promoção à saúde da mulher, impactando
na detecção precoce do câncer de mama e na redução de sua incidência e mortalidade, em mulheres
brasileiras.
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ANÁLISE DOS FATORES RELACIONADOS À PREVALÊNCIA DA LEISHMANIOSE
VISCERAL NA REGIÃO NORDESTE
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INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é transmitida por mosquitos da espécie flebotomíneo
(conhecidos como mosquito-palha). Após picarem animais vertebrados como o cachorro, as fêmeas
contaminadas pelo parasita infectam o ser humano através da picada, completando assim o ciclo de
transmissão. A doença possui grande incidência no Brasil e a região Nordeste apresenta um dos
maiores índices de casos registrados, contudo ainda carece de políticas de saúde voltadas ao controle e
prevenção. OBJETIVO: Analisar fatores de risco para o aumento da LV nos estados do Nordeste,
identificando condições favoráveis à prevalência da infecção. MÉTODOS: A pesquisa tratou-se de
uma revisão de literatura, sendo incluídos na análise vinte e dois artigos referentes ao tema, publicados
entre os anos de 2014 e 2019 no idioma português, disponíveis nas bases de dados Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online
(Scielo). Os critérios de exclusão dos artigos envolveram os estudos que não relacionaram os aspectos
sociodemográficos com a prevalência da doença ou que não se encaixaram nos objetivos propostos.
Mediante abordagem qualiquantitativa, buscou-se revisar aspectos associados ao desenvolvimento da
LV nos estados nordestinos. Foram utilizados como forma complementar, dados obtidos pelo
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) referente aos casos registrados
de LV nos estados que compõe a região no período de 2016 a 2018. Por tratar-se de dados de domínio
público disponíveis no DATASUS, a pesquisa dispensa a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa.
RESULTADOS: Os aspectos socioeconômicos representam o principal fator relacionado ao aumento
dos casos de LV na região Nordeste, que sofre com a negligência da patologia. A região apresenta o
maior índice de pobreza no Brasil, (43,5% conforme estatísticas do IBGE em 2017); expondo uma
realidade caracterizada pelo baixo acesso da população ao saneamento básico, serviços de saúde e
irregularidades quanto ao manejo dos resíduos sólidos, contribuindo para a proliferação do mosquito.
Os registros obtidos pelo DATASUS apontam que houve crescimento de casos em todos estados
nordestinos no período analisado, destacando os estados de Alagoas (77%), Pernambuco (41%) e
Paraíba (31%). CONCLUSÃO: Torna-se perceptível que a prevalência da LV na região nordestina
reflete as desigualdades no acesso aos serviços de saúde e das condições socioeconômicas,
evidenciando a necessidade da ampliação das políticas públicas voltadas ao controle da doença e ao
gerenciamento de resíduos como estratégia para redução da proliferação dos flebotomíneos.
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PRÉ-ECLÂMPISIA NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
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INTRODUÇÃO: Durante a gravidez, a mulher vive inúmeras mudanças em seu corpo. Essas intensas
transformações começam desde a primeira semana e se estendem até o final da gestação. Tais
modificações, na maioria das vezes, não atribui alterações. Entretanto, existe uma parcela que irá
apresentar algumas intercorrências e complicações. A pré-eclâmpsia ou eclâmpsia é uma das causas
mais frequentes de mortalidade materno infantil. É caracterizada com manifestações clínicas
multissistêmicas, como proteinúria (perda considerada de proteína na urina) e hipertensão arterial,
manifestando-se a partir da vigésima semana de gestação. Quando instalada na forma mais grave,
ocorre uma irritabilidade do sistema nervoso central, ocasionando as convulsões. OBJETIVO:
Realizar uma revisão da literatura sobre a importância do tratamento multiprofissional e
transdisciplinar da pré-eclâmpsia na atenção básica. METODOLOGIA: Para a revisão bibliográfica
foi utilizado dois bancos de dados eletrônicos: Bireme e Scielo. Os artigos foram selecionados de
acordo com a temática principal, em um limite de 10 anos, desde a data de sua publicação. As palavras
chaves utilizadas para a busca avançada foram: Pré-eclâmpsia, Gestação de alto risco, Tratamento.
RESULTADOS: Com base na realização da busca simples e avançada nos bancos de dados
eletrônicos, evidenciou-se 8 artigos de acordo com os critérios de inclusão. DISCUSSÃO: O
tratamento da pré-eclâmpsia dentro da atenção básica deve ser desenvolvido de forma integral e
multidisciplinar. Além do uso de anti-hipertensivos para tentar manter uma PA sistólica e diastólica
em níveis adequados, é fundamental que se observe os determinantes e condicionantes sociais
envolvidos dentro do contexto interpessoal da gestante para assim, diagnosticar preventivamente
possíveis agravantes e poder então, traçar objetivos efetivos e satisfatórios. Diante desta premissa,
durante o processo de adoecimento, a paciente pode apresentar a forma leve da doença e não progredir
para a forma grave, entretanto, existem casos onde a mulher evolui rapidamente da forma leve para a
grave, dentro de dias ou até mesmo, horas. Portanto, mesmo que a forma leve seja diagnosticada é
necessário que as equipes de saúde mantenham um acompanhamento rotineiro e cuidadoso, para se
evitar o desenvolvimento da forma grave da doença. CONCLUSÃO: É de suma relevância um
tratamento multiprofissional e transdisciplinar que objetive a melhora da qualidade de vida dessas
mulheres. Apresentar estratégias de promoção e prevenção da saúde, é tentar minimizar as
consequências provocadas pela pré-eclâmpsia, e, também, procurar, através da escuta qualificada e do
acolhimento, proporcionar uma gestação mais saudável e um acompanhamento adequado e resolutivo.

Palavras-chave: Pré-eclâmpsia, Gestação de alto risco, Tratamento.
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IMPORTÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO NO
CONTEXTO HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O leite materno constitui-se um importante e fundamental alimento para as
crianças, conferindo inúmeros benefícios para a saúde do binômio mãe-filho, sociedade e meio
ambiente. Amamentar é uma prática benéfica que necessita ser orientada. Contudo, nota-se uma
lacuna quanto às orientações fornecidas durante o pré-natal e no pós-parto imediato para o manejo
adequado da amamentação, o que tem contribuído para o desconhecimento de diversos fatores que
envolvem a lactação, levando à interrupção precoce do aleitamento materno. OBJETIVO: Relatar a
experiência vivenciada por acadêmicas de enfermagem na implementação de Educação Popular em
Saúde (EPS) com púerperas em um contexto hospitalar. MÉTODOS: Trata-se de um estudo
qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência. A prática vinculou-se ao componente curricular
Estágio Supervisionado I, e foi realizada no setor do alojamento conjunto de um hospital do nordeste,
com acadêmicas do 6º período do curso de Enfermagem de uma universidade púlica do interior do
Rio Grande do Norte. RESULTADOS: A partir de imagens relacionadas à prática de amamentar, as
participantes foram instigadas a falar sobre seus conhecimentos prévios e as orientações que
receberam dos profissionais que as assistiram, sobre os benefícios e o processo de amamentar. As
puérperas explanaram as vantagens da amamentação, relatando que as orientações fornecidas se
resumiam apenas a isso. Dessa forma, notou-se uma deficiência no manejo adequado para efetivar o
aleitamento materno, visto que a maioria das participantes apresentavam dúvidas sobre as
intercorrências que podem surgir nesse processo, e principalmente com dificuldades em relação à
posição e pega correta, o que contribuiu para a introdução precoce da fórmula. As orientações
incipientes sobre aleitamento materno no hospital tem contribuido para o pouco conhecimento e a
falta de informação, levando a mulher a acreditar em crenças acerca dessa temática, o que favorece o
desmame precoce. Durante a ação foram desconstruídos alguns mitos e repassadas orientações
quanto à pega correta, e manejo adequado para intervir na presença de intercorrências. Assim, foi
possível construir saberes de forma mútua. Por fim, ocorreu uma exemplificação prática quanto à
pega e posições, o que resultou na efetivação da amamentação de duas participantes que não estavam
conseguindo amamentar. CONCLUSÃO: Diante do exposto, a prática da EPS nos mostrou a sua
importância como alternativa para fornecer orientações e contruir saberes coletivos no ambiente
hospitalar, tornando as mulheres mutiplicadoras do conhecimento, e assim defender e promover a
prática da amamentação.

Palavras-chave: Aleitamento Materno, Orientação, Educação em Saúde.
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VIVÊNCIA DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA HORA DE OURO DO PARTO
NORMAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O ministério da Saúde, por meio da Portaria 371/2014, garante alguns direitos
básicos na primeira hora de vida do recém-nascido, denominada hora de ouro, os quais são
fundamentais para o seu desenvolvimento, para a promoção do aleitamento materno e para o
fortalecimento do vínculo mãe-bebê. Entre esses direitos estão o contato pele a pele imediato e
contínuo; o clampeamento tardio do cordão umbilical (entre o 1º e o 3º minuto) e o estímulo ao
aleitamento materno, exceto em casos de mães isoimunizadas ou HIV/HTLV positivas; e o adiamento
dos procedimentos de rotina, em caso de RN de baixo risco, como a pesagem e as medidas.
OBJETIVO: Relatar a experiência de estagiárias da especialização em enfermagem obstétrica durante
a facilitação da hora de ouro no parto normal. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo
relato de experiência, acerca da vivência na sala de parto normal de uma maternidade de risco habitual
na cidade de São Luís, Maranhão, em ocasião da viabilização da hora de ouro, pelas estagiárias da
especialização em enfermagem obstétrica da Universidade Federal do Maranhão, durante o período de
dezembro de 2019 a janeiro de 2020. RESULTADOS: Durante a assistência ao pós-parto imediato foi
possível observar a importância do contato pele a pele para o instinto de sucção e, consequentemente,
para o início da amamentação. É na hora de ouro também que o imprinting acontece, fenômeno onde
mãe e bebê se reconhecem fisicamente, contribuindo no vínculo e na aceitação do novo ciclo. Ao
facilitar a experiência da hora de ouro logo após o parto normal, constatou-se a satisfação das
puérperas e confirmou-se a importância da tecnologia leve na assistência ao parto e puerpério.
CONCLUSÃO: É imprescindível citar a relevância da hora de ouro, entretanto, faz-se necessário uma
equipe capacitada para desenvolver a atenção humanizada e reconhecer a importância de postergar os
cuidados pós-natais, quando possível, além de uma política institucional que incentive e possibilite o
acontecimento da hora de ouro.

Palavras-chave: Parto normal, Aleitamento materno, Enfermagem obstétrica.
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PERFIL DE MULHERES DIAGNOSTICADAS COM SÍFILIS GESTACIONAL COM
DESFECHO EM SIFILIS CONGÊNITA.
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INTRODUÇÃO: A Sífilis é uma doença causada pelo Treponema pallidum, transmitida por via
sexual. Nas gestantes, quando não tratada ou o esquema de tratamento é inadequado, a bactéria pode
ser transmitida ao concepto por via transplacentária, causando a Sífilis congênita (SC). Na gestação
está mais incidente, visto que muitas gestantes têm parceiros apresentando diagnóstico sorológico
positivo para a sífilis, contudo os mesmos não procuram os serviços públicos de saúde para tratar-se,
colocando a gestante e o feto em risco. Um estudo realizado entre profissionais de saúde no Rio de
Janeiro, indica falta de conhecimento e familiaridade com relação aos protocolos de controle da Sífilis
e dificuldade de abordagem de Infecção Sexualmente Transmissíveis (IST), configurando a
necessidade de educação continuada para melhoria da assistência. OBJETIVO: Avaliar a produção
acadêmica brasileira acerca Sífilis congênita. MÉTODOS: Foi realizado um estudo de revisão de
literatura, que utilizou como método a revisão integrativa, no mês de Outubro de 2019, na Biblioteca
Virtual em Saúde por meio da palavra chave: Sífilis Congênita, fatores da sífilis congênita, perfil
epidemiológico. Encontrou-se 3.166 publicações, destas, foram inclusas publicações de texto completo,
em formato de artigo, brasileiras, em língua portuguesa, no período de 2015 a 2017, obtendo 15 artigos
após filtragem. Em seguida, foram lidos os títulos dos artigos e feito a exclusão de 03 artigos por
serem repetidos, 05 por não contemplarem o objetivo deste estudo, restando ao final da análise um
total de 07. Os estudos seguiram as diversas metodologias: 28,6% eram descritivas e 14,3% eram
retrospectivo, prospectivo, descritivo e retrospectivo, estudo de corte e descritivo transversal
respectivamente. 57,1% foram publicados em 2017, 5 artigos tiveram uma população de estudo local, 1
abrangeu diversos hospitais pelo Brasil e 1 foi realizado em 6 estados. RESULTADOS: Observa-se
que as características mais frequentes das mulheres que adquiriram Sífilis e evoluíram para SC em sua
maioria tem idade média de 20 a 29 anos; cor parda; tempo de estudo menor ou igual a 8 anos;
possuem acesso à rede de saúde; realizaram o pré-natal; contudo existem muitos casos que são
diagnosticados só após o parto; o esquema de tratamento incoerente; com parceiros não tratados.
CONCLUSÃO: Levando-se em consideração esses aspectos, é necessário estimular o
compartilhamento de informações sobre a prevenção de outras IST na população, para uma melhor
aderência das gestantes e seus parceiros ao tratamento, assim diminuindo os casos e disseminação do
patógeno, sendo assim, o estudo alcançou seu objetivo.

Palavras-chave: Sífilis congênita, Perfil socioepidemiológico, Pré-natal.
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ERROS DE ENFERMAGEM NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE
MEDICAMENTOS
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INTRODUÇÃO: O preparo de medicamentos demanda a correta individualização da dose,
reconstituição, diluição e identificação, para garantir a correta administração do mesmo. Esse preparo
deve ser realizado seguindo os critérios de qualidade e segurança necessários para que o produto final
atinja o objetivo terapêutico, adaptando-se às necessidades do paciente sem causar danos. OBJETIVO:
Descrever a relação entre a qualidade técnica no preparo de medicamentos, identificando características,
tipos e frequência dos erros de enfermagem durante o seu preparo e administração.MÉTODOS: Foi feita
uma busca nas bases de dados científicas Pubmed, Scopus, Scielo. A revisão foi realizada em dois
momentos, de março a setembro de 2019 e de março a maio de 2020. Foram utilizados os seguintes
termos do Mesh: erros de medicação, erros de administração, segurança de medicamentos, segurança
de equipamentos. Utilizou-se como critérios de inclusão: Estudos originais e observacionais de
qualquer país, artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol e português, e que tiveram temática que
abordasse informações sobre os erros no preparo do medicamento. Foram excluídas as revisões
sistemáticas, os estudos duplicados e aqueles com acesso restrito. Após a captação de 92 artigos
relacionados ao tema, foram incluídos onze artigos que atenderam aos critérios de inclusão,
provenientes de revistas biomédicas de renome, resultando assim a revisão sistemática.
RESULTADOS: Os principais erros encontrados foram: Erro na via de administração, identificação
incorreta do paciente, dose errada, omissão de ordens médicas, erros na transferência de pacientes
devido à sobrecarga de trabalho, fadiga, estresse e falta de iluminação na sala. CONCLUSÃO: foi
possivel evidenciar o impacto gerado pelos erros no preparo de medicamentos, fazendo deste uns dois
principais problemas na atuação da enfermagem. Os fatores predominantes de erros no preparo e
administração de medicamentos pela equipe de enfermagem são devido à confusão na escolha do
medicamento, erro no cálculo das doses, sobrecarga de trabalho e falta de conhecimento da equipe de
enfermagem. Desta forma, vê-se a extrema importância do treinamento contínuo e a avaliação dos
processos de enfermagem dentro das instituições de saúde, visando a melhoria na qualidade do
serviço.

Palavras-chave: Erro, Preparação de Medicamentos, Administração, enfermagem, Exposição
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USO DA TÉCNICA DE MODELAGEM COMMASSA NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM SOBRE TRABALHO EM EQUIPE NA SAÚDE COLETIVA
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1,2,3Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL; 4Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

E-mail do autor: isabellatiradofreire@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma política de reorganização do
modelo assistencial no país e necessita de uma maior articulação entre os preceitos legais e as
concepções teóricas sobre o trabalho em equipe. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada pelos
discentes do Curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas durante a disciplina de
Fisioterapia em Saúde Coletiva com o uso da técnica de modelagem com massa como estratégia de
aprendizado sobre trabalho em equipe. MÉTODOS: Relato de experiência de dinâmica de grupo
mediante a aplicação da técnica de modelagem com massa. Essa técnica, conduzida pelo professor da
disciplina, consistiu na divisão aleatória da turma composta por 23 alunos em quatro grupos – A, B,
C e D. Esses grupos trabalharam em locais diferentes, sem comunicação entre eles. Cada componente
do Grupo A recebeu separadamente uma cartela, contendo o nome de um membro do corpo humano
e em seguida foram orientados quanto a realização da tarefa. Já os componentes do Grupo B, C e D
foram organizados em círculo com as massas de modelar dispostas no centro da mesa. Em seguida o
professor distribuiu as cartelas contendo as mesmas informações para a realização das tarefas. No
entanto, esse grupo conhecia o objetivo final da atividade que era a “produção de um boneco”.
RESULTADOS: Após a execução das tarefas, os grupos foram reunidos novamente. O Grupo A
produziu um boneco disforme e assimétrico como resultado da modelagem de partes construídas de
forma fragmentada. O Grupo B, C e D apresentou como produto final um boneco simétrico e
harmonioso devido à existência de comunicação entre os participantes, planejamento, liderança,
organização, interação, divisão de tarefas, ajuda, união e trabalho em equipe, visando alcançar um
objetivo final comum e conhecido pelos integrantes. Isso demonstra que um alto grau de interação e
comunicação é essencial, de forma que não apenas as ações sejam compartilhadas, como também os
núcleos de competência específicos sejam valorizados no cotidiano do saber e fazer de um trabalho
multiprofissional a ser realizado na Atenção Primária à Saúde. CONCLUSÃO: A aplicação da
técnica de modelagem com massas foi adequada para a vivência dos discentes com o tema “trabalho
em equipe”. Concluiu-se que essa técnica é uma importante ferramenta a ser aplicada em processos
de ensino-aprendizagem sobre o trabalho em equipe para os futuros profissionais que poderão estar
inseridos em uma equipe multiprofissional da Atenção Primária à Saúde.
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USO DE TESTES FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAR FATORES ASSOCIADOS À
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de Souza; 5Silvia Lanziotti Azevedo da Silva.
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INTRODUÇÃO: O desempenho funcional pode ser prejudicado pelo processo de envelhecimento
e sua redução estar relacionada com hospitalização. Dessa forma, o uso de testes funcionais na
avaliação do desempenho funcional dos idosos cadastrados na Estratégia Saúde da Familia pode
colaborar na identificação de fatores preditores de declínio funcional a fim de diminuir os riscos de
hospitalizações. OBJETIVO: Identificar se o pior desempenho em testes funcionais pode estar
associado a hospitalizações entre idosos adscritos à Estratégia Saúde da Família (ESF).MÉTODOS:
Realizou-se estudo transversal com 473 idosos comunitários com idade acima de 60 anos adscritos à
ESF de um município do sul de Minas Gerais. O desempenho funcional foi avaliado pelo equilíbrio
estático (pés juntos, tandem, semi-tandem) e dinâmico (Step Test), mobilidade funcionais (TUG
test), força preensão palmar (Jamar), força membros inferiores (sentar e levantar) e marcha (tempo
para percorrer 4m), risco de quedas (QuickScreen). A hospitalização foi avaliada pelo registro do
Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD2/SUS). O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética e todos os participantes assinaram o TCLE e TCUD. A associação entre o
desempenho funcional e a hospitalização foi verificada por modelo de regressão logística brutos e
ajustados por sexo, idade, comorbidades e uso de medicamentos. RESULTADOS: O estudo
evidenciou que 32,1% dos idosos participantes foram hospitalizados pelo menos uma vez. Foi
encontrada associação, nos modelos ajustados finais, entre desempenho na marcha (OR=1,10,
IC95%1,03-1,18) e mobilidade funcional (OR=1,06, IC95%1,02-1,11). CONCLUSÃO: Através
dos testes funcionais foi possível observar que idosos com pior desempenho na marcha e pior
mobilidade funcional tem mais chance de serem hospitalizados, o que reforça a relevância da
avaliação deste fatores e justifica a elaboração de estratégias precoces na ESF que previnam as
hospitalizações e seus efeitos adversos.

Palavras-chave: Idoso; Estratégia Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Desempenho
Funcional; Hospitalização.
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VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: A PERCEPÇÃO DAS MULHERES SOBRE SUA
EXPERIÊNCIA NO PARTO

1Nataly Souza Barboza, 2Maria Inês Rosselli Puccia.

1, 2Centro Universitário Saúde ABC – CUSABC.

E-mail do autor: barbozanataly@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A violência obstétrica é considerada uma violência institucional, que engloba a
violência de gênero, desrespeitando o poder de escolha e a autonomia das mulheres, retirando o
direito reprodutivo e impedindo a mulher de parir com dignidade. É também uma violência contra os
direitos humanos, já que afeta os bebês e os profissionais de saúde que preconizam o parto
humanizado. Os verdadeiros protagonistas do parto na visão fisiológica – mãe e bebê estão em
segundo plano e são vistos como personagens secundários do trabalho de parto. OBJETIVO:
Analisar as experiências de parto de forma a identificar situações mais recorrentes durante a
assistência ao parto e nascimento, compatíveis com violência obstétrica. MÉTODOS: A técnica
utilizada foi o descritivo-exploratório com a abordagem qualitativa, por meio de um roteiro com 12
questões fechadas realizado em uma Unidade Básica de Saúde, no município de Santo André,
aplicado em 13 puérperas que se encontraram até três meses pós-parto e utilizou-se a técnica de
análise de conteúdo de Bardin para tratamento dos resultados. Aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa com Seres Humanos da Fundação do Abc filiado ao Conselho Nacional de Pesquisa com
Seres Humanos (CONEP) sob o n° do parecer: 3.528.715. RESULTADOS: Os profissionais de
enfermagem foram os mais citados, a estes profissionais é atribuída assistência humanizada, que em
sua maioria foram retratados como uma figura feminina, no entanto, essa figura passa a ser masculina
quando ela se refere a alguma crítica com relação ao atendimento recebido. Muitas vezes o perfil
sociodemográfico menos privilegiado influencia a atitude dos profissionais da saúde, a exemplo de
não explicarem sobre os procedimentos. Os casos mais recorrentes da prática de violência obstétrica
nesse estudo foram à falta de informação, realização de procedimentos sem consentimento livre e
esclarecido, manobra de Kristeller, episiotomia, violência psicológica, uso indiscriminado de
ocitocina entre outras práticas não recomendadas, a falta de informação e apoio dessa gestante desde
o pré-natal predispõe a ocorrência da chamada “cascata de intervenções”. CONCLUSÃO: O
presente estudo possibilitou compreender que as mulheres não reconhecem a violência sofrida
durante seu processo de parto. Tais evidências permitem compreender que a violência obstétrica
vivenciada, reproduz impactos do ponto de vista físico, psicológico e sexual, que repercutem em
percepções negativas sobre as experiências de parto das mulheres que integraram a amostra de
estudo.

Palavras-chave: Gestante, Parto, Violência de Gênero, Obstetrícia, Intervenções.

REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA.
Organização Mundial da Saúde (OMS) lança 56 recomendações para tentar diminuir as cesáreas. 2018.
Disponível em:
<https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/402-organizacao-mundial-da-saude-oms-lanca-56-reco
mendacoes-para-tentar-diminuir-as-cesareas>. Acesso em: 17 abr. 2019.

LEAL, Maria do Carmo. Parto e nascimento no Brasil: um cenário em processo de mudança.
Cadernos de Saúde Pública. v. 34, n. 5, p.1-3, e00063818, 2018.

SENNA, Ligia Morais; TESSER, Charles Dalcanale. Violência obstétrica no Brasil e o
ciberativismo de mulheres mães: relato de duas experiências. Interface Comunicação Saúde
Educação. v.21, n.60, p.209-220, 2017.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

92

DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS ENFERMEIROS DIANTE DA GESTAÇÃO DE
ALTO RISCO: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
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INTRODUÇÃO: A gravidez de alto risco é interpretada quando a perspectiva de um resultado
adverso para a gestante ou feto é superior ao esperado, presenciando fatores ou determinantes que
possam contribuir para o alto risco gestacional. OBJETIVO: Identificar as atribuições dos
enfermeiros em meio a gestação de alto risco, bem como, apontar os desafios que enfrentam a partir de
literaturas existentes. MÉTODOS: Estudo do tipo de revisão de literatura, baseado em buscas
realizadas nas bibliotecas SciElo e Biblioteca Virtual em Saúde, bem como, periódicos e indexações.
Os descritores utilizados na busca por conteúdos estão presentes nos Descritores de Ciências da Saúde
(DeCS), sendo eles “enfermagem”, “pré-natal” e “gravidez de alto risco” combinados com o operador
booleano “and”. Os trabalhos selecionados tiveram data de publicação entre os anos de 2016 e 2020.
RESULTADOS: Na gravidez de alto risco, os enfermeiros têm enfrentado diversas dificuldades.
Destaca-se o prejulgamento entre as pacientes, devido ao não conhecimento dos informes direcionados
as atribuições destes e, com isso, presumem quão o profissional não está apto a acompanha-las. Dessa
forma, por muitas vezes, rejeitam atendimento. Há eventos em que as instituições impõem
regulamentações que limitam as atribuíções da equipe de profissionais da enfermagem, tornando-os
responsáveis apenas pela gestão da equipe. A principal atribuição do enfermeiro neste cenário é
definida pela educação em saúde onde, por meio desta, inclui a consulta de enfermagem, atividades
em grupos e acolhimento, estimulando as usuárias a buscarem qualidade de vida, fixando grandes
possibilidades de adequação a sua postura, obedecendo questões culturais, econômicas, espirituais e
biopsicossociais. No entanto, nota-se que alguns eventos impedem essas atribuições por parte do
profissional. Algumas literaturas abordam relatos de desconhecimento das atribuíções dos enfermeiros
que não são evidenciadas na realidade, experiências descritas pelas usuárias. Em contrapartida, há
estudos que relatam essas atribuições apenas no gerenciamento da equipe. Todavia, grande parte das
literaturas referenciam a importância do enfermeiro diante desse público, sobretudo, a educação em
saúde, acolhimento e orientações que, diante deste cenário, existem peculiaridades. CONCLUSÃO:
Diante disso, evidencia-se a precariedade das atividades a serem desenvolvidas e o quão os
enfermeiros são incompreendidos e negligenciados em suas competências. Com isso, acreditamos que
seja imprescindível compreender a importância da inclusão das atividades pensadas por esses
profissionais, dispondo oportunidades para desenvolvê-las, assim como, ressaltar a sua importância na
equipe interdisciplinar para a melhoria da assistência e cuidado a usuária.
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REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS

ERRICO, Lívia de Souza Pancrário et al. O trabalho do enfermeiro no pré-natal de alto risco sob a
ótica das necessidades humanas básicas. In.: Rev Bras Enferm [Internet]. 2018;71(Suppl 3):1257-64.

JUNIOR, Antonio Rodrigues Ferreira et al. O enfermeiro no pré-natal de alto risco: papel profissional.
In.: Revista Baiana de Saúde Pública. v. 41, n. 3, p. 650-667 jul./set. 2017. DOI:
10.22278/2318-2660.2017.v41.n3.a2524.

LIVRAMENTO, Débora do Vale Pereira et al. Percepções de gestantes acerca do cuidado pré-natal na
atenção primária à saúde. In.: Rev. Gaúcha Enferm. vol.40 Porto Alegre 2019 Epub June 06, 2019.
DOI: https://doi.org/10.1590/1983-1447.2019.20180211.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

93

PREVALÊNCIA E REPERCUSSÕES DA SÍNDROME DE HELLP SOB A GESTANTE E
FETO: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: A síndrome de HELLP (SH) é uma síndrome hipertensiva específica da gestação,
cuja denominação HELLP, forma um acrônimo (H= hemólise; EL= enzimas hepáticas elevadas; LP=
baixa contagem de plaquetas) que associada aos sinais e sintomas de aumento súbito da pressão
arterial, proteinúria, trombocitopenia, hemólise intravascular e alterações hepáticas, ocasionam
complicações que afetam seriamente a saúde materna e fetal. OBJETIVO: Discorrer sobre a
prevalência e as repercussões da síndrome de hellp sob a gestante e feto.METODOLOGIA: Revisão
integrativa, realizada no período de março a julho de 2020, cuja pergunta norteadora foi: “Qual a
prevalência e as repercussões da síndrome de HELLP sob a gestante e feto?”. As bases de dados
utilizadas foram a Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, o Sistema Online de
Busca e Análise de Literatura Médica, e a Base de Dados de Enfermagem, sendo aplicados os
descritores, síndrome de hellp, prevalência, gestante e feto. Dentro do levantamento de artigos foram
encontrados inicialmente 85 artigos, entretanto, apenas, 15 foram incluídos. Constituíram critérios de
inclusão artigos nacionais e internacionais, completos e gratuitos, disponíveis nos idiomas português e
inglês, que tratassem da temática. E exclusão trabalhos incompletos, duplicados e com distanciamento
do objetivo proposto. RESULTADOS: A SH manifesta-se de forma idiopática, atingindo de 10-20%
das pacientes com pré-eclampsia/ hipertensão gestacional grave ou eclampsia, e entre 0,1 a 0,8% das
gestações no geral, surge entre a 26º e 38º semanas, podendo ainda aparece segundo trimestre da
gestação ou no pós-parto. Os sinais e sintomas da síndrome são comuns a outras doenças, porém os
achados laboratoriais confirmam o diagnóstico, sendo importante intervir precocemente o tratamento
da síndrome, evitando assim o óbito materno fetal. Se não tratados de forma rápida, podem levar a
perda hepática, complicações vasculares e renal, deslocamento prematuro da placenta, levando ao
óbito mãe e feto, dependendo da idade gestacional. Atualmente, a incidência no Brasil está em torno
de 2,3 a 4, %, sendo que, em outros países menos desenvolvidos economicamente chega até 30%.
CONCLUSÃO: A síndrome de HELLP tem uma prevalência acentuada, pode causar danos graves a
gestante e ao feto. Dessa forma, deve-se sempre estar atento as manifestações clínicas, saber
diferenciá-la de outras patologias, afim de intervir de forma eficaz o mais rápido possível e assim
evitar um prognóstico ruim sob o binômio mãe e filho.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE ASMÁTICA EM
TRABALHO DE PARTO VAGINAL
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INTRODUÇÃO: As alterações fisiológicas que ocorrem durante a gravidez interferem bastante no
dia a dia da mulher e no caso de uma paciente asmática esse agravo e ainda maior, pois a afecção com
que ela sofre se torna uma verdadeira incógnita. Diante dessa afecção se faz necessário o
acompanhamento adequado a fim de evitar crises que possam causar hipóxia na criança e que assim
venham a prejudicar a qualidade de vida do neonato. O que faz com que a paciente tenha um pré-natal
mais complicado. OBJETIVO: desenvolver a sistematização da assistência de enfermagem a paciente
asmática em trabalho de parto vaginal e humanizado METODOLOGIA: trata-se de um estudo
descritivo, realizado por acadêmicos de enfermagem, na disciplina de Ensino Clínico em Saúde da
Mulher. Foi desenvolvido em hospital da rede terciaria, em Fortaleza-CE, no mês de setembro de 2019.
A coleta de dados se deu através de entrevista e Exame Físico. Mantidos aspectos éticos em acordo
com resolução 466/2012. RESULTADOS: J.B.D, 23 anos, G1P1VA0, em união estável, católica,
autônoma, reside em fortaleza com o companheiro, admitida na emergência obstétrica do hospital no
dia 18/09/2019 motivada por ruptura prematura da bolsa e por contrações intrauterinas. Nega
tabagismo, alcoolismo e alergias medicamentosas até o momento paciente previamente diagnosticada
com asma o que a fez ser classificada como um pré-natal de risco. Realizado assistência na
maternidade do próprio hospital terciário, totalizando 8 consultas. O parto realizado foi do tipo vaginal
sendo totalmente humanizado e pautado pelo uso das boas práticas preconizadas pelo MS.
Diagnósticos de enfermagem: fadiga, dor relacionada ao trabalho de parto, risco de função respiratória
alterada e risco de infecção; Intervenções: medidas de conforto, controle de riscos e controle da dor.
CONCLUSÃO: Atualmente os partos naturais e humanizados estão se tornando uma tendência. Nesse
sentido, o conhecimento, sensibilidade e os cuidados ministrados pelos profissionais de enfermagem
para gestante asmática são de fundamental importância para garantir uma parturição prazerosa, sendo
primordial que neste momento a mulher esteja confortável para tomar decisões a respeito do seu parto.
Permitindo assim que ela seja a protagonista.
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UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS
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INTRODUÇÃO: A Síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma endocrinopatia heterogênea, que
tem como manifestações clínicas o processo de anovulação crônica, hiperandrogenismo, resistência
insulínica, hisurtismo e infertilidade. Cerca de 7 a 14% das mulheres em idade reprodutiva convivem
com a SOP, sendo uma das alterações endocrinológicas mais comuns entre as mulheres. Dessa forma,
faz-se necessário abordar esta temática para que os profissionais de saúde e o público em geral
possam ficar a par do impacto dessa síndrome na saúde da mulher. OBJETIVO: Analisar as
produções cientifica sobre a Síndrome dos Ovários Policísticos. MÉTODOS: Trata-se de uma
revisão integrativa desenvolvida por meio de uma pesquisa sistemática nas bases de dados: National
Center for Biotechnology Information (NCBI), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of medicine
(MEDLINE), com os descritores em saúde: distúrbios menstruais, anovulação, ovários, infertilidade,
hiperandrogenismo. Esta pesquisa apresentou como critérios de inclusão: artigos originais, grátis,
disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português e inglês, entre 2008 e 2018. Como critérios
de exclusão foram utilizados: artigos de revisão bibliográfica, artigos com acesso pago, dissertações e
resumos. Foram encontrados 649 artigos, após aplicar os métodos de inclusão e exclusão, resultou em
7 artigos para esta revisão. RESULTADOS: Com base na análise dos artigos, a resistência insulínica
em mulheres amenorreicas com SOP é significativamente pior quando comparadas as mulheres que
apresentam ciclos menstruais normais. A obesidade e os alterados níveis de insulina apresentam
relação direta com o hiperandrogenismo em mulheres com SOP avaliadas através da escala de
Ferriman-Gallwey. Mulheres com SOP apresentam maior frequência de síndrome metabólica e seus
critérios definidores, independente do seu IMC. Mulheres inseridas nos fenótipos A
(oligo/anovulação + hiperandrogenismo + ovários policísticos), B (oligo/anovulação
+hiperandrogenismo) e C (hiperandrogenismo + ováriopolicístico) tiveram as piores apresentações
metabólicas em termos de síndrome metabólica. CONCLUSÃO: Conclui-se que a SOP é uma
patologia que apresenta várias alterações metabólicas e precisa ser abordada de forma
multidisciplinar. Por isso, os profissionais de saúde devem ter conhecimento dessa patologia e dispor
de uma abordagem integral, compreendendo as particularidades de cada mulher, também é
importante que as mulheres sejam informadas para que possam suspeitar dessa patologia e procurar
assistência adequada.
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TERRITORIALIZAÇÃO NO ENSINO DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA

1Andrei Pchencenzni; 2Karine Gemi Dias; 3Clenise Liliane Schmidt;
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E-mail do autor: andrei.pchencenzni@gmail.com

INTRODUÇÃO A prática de territorialização é uma importante ferramenta para a organização dos
serviços e práticas de vigilância em saúde, pois possibilita a identificação dos principais elementos e
relações existentes na comunidade garantindo uma intervenção adequada aos problemas levantados.
Territorialização pressupõem o reconhecimento das principais características socioeconômicas,
geográficas e epidemiológicas, presentes na comunidade, permitindo a criação de vínculo entre os
usuários e profissionais. Nexte contexto, a prática de territorialização proporciona aos profissionais
enfermeiros maior aproximação com a realidade local, aumentando o vínculo com os usuários, dando
mais resolubilidade as ações de saúde e garantindo o acesso aos serviços assistenciais. OBJETIVO:
Relatar a vivência de acadêmicos de enfermagem durante a realização da territorialização de uma
microárea em uma Estratégia Saúde da Família (ESF). MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo
do tipo relato de experiência construído a partir da vivência de acadêmicos de enfermagem do Instituto
Federal do Paraná – Campus Palmas, na realização da territorialização na Unidade Básica de Saúde
(UBS) do bairro Santuário no município de Palmas – PR, no componente curricular de Enfermagem
em Saúde Coletiva I, entre o período de agosto à setembro de 2019. RESULTADOS: Através desta
prática, foi possível compreender melhor o processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde
(ACS), o qual nos acompanhou durante o reconhecimento do território. O mapeamento do território
nos permitiu também reconheceras especificidades da microárea, identificando suas dificuldades e
potencialidades, auxiliando a equipe no planejamento de ações de saúde mais eficazes, contemplando
as demandas existentes na comunidade. Ademais, através das informações coletadas durante a
territorialização, foi possível o desenvolvimento de um mapa inteligente em saúde contendo as
informações referentes às características geográficas da microárea, características das residências dos
moradores e pontos de vulnerabilidades e potencialidades existentes no território, assim como as
principais patologias presentes em cada família. CONCLUSÃO: A prática de territorialização
mostrou-se uma importante ferramenta para a formação acadêmica em enfermagem, pois permitiu
maior contato com a comunidade, possibilitando identificar na prática os determinantes sociais que
permeiam o acesso à saúde da população, permitindo o desenvolvimento de um pensamento crítico
acerca da importância das ações de atenção básica. Também foi possível compreender a importância
do reconhecimento do território da abrangência da ESF, pois o conhecimento das características do
território aproxima a comunidade das práticas de saúde e contribui para a integralidade do cuidado.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; Estratégia saúde da família; Vigilância em saúde pública.
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CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AMULHERES EM SITUAÇÃO DE
ABORTAMENTO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOMARANHÃO
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1Olivani Izabel Domanski Guarda.
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INTRODUÇÃO: O abortamento exige dos serviços de saúde uma abordagem sensível e humanizada
que garanta uma assistência integral para a mulher, visto que o mesmo a expõe ao sofrimento
biopsicossocial. Em sua complexidade, o abortamento ocorre de forma natural, devido a fatores
maternos e fetais, ou provocada, quando se induz o ato. O abortamento provocado, que é considerado
crime no Brasil, não é penalizado e pode ser realizado nos serviços de saúde quando a gravidez é
decorrente de estupro, representa risco de vida materno ou o feto é diagnosticado com anencefalia.
OBJETIVOS: Identificar a assistência prestada a mulher em situação de abortamento atendida em um
Hospital Universitário no Maranhão em 2019.MÉTODOS: Estudo descritivo, quantitativo, elaborado
com dados secundários oriundos de Planilhas de Monitorização de Atendimentos e Procedimentos do
Centro Obstétrico de Hospital Universitário. Os dados foram tabulados utilizando o programa
EXCEL, apresentados através de tabelas de distribuição simples de números absolutos e percentuais.
RESULTADOS: Em 2019, 334 mulheres internaram por abortamento. Destas, 293 (88%) com até 12
semanas de gestação, sendo 01 com autorização de abortamento legal. Outras 40 (12%) com mais de
12 semanas de gestação, e destas, 02 com autorização de abortamento legal. Os dados colhidos
revelam o uso de dois métodos de esvaziamento uterino, Aspiração Manual Intrauterina (AMIU) e
curetagem. O método AMIU foi utilizado em 188 (57%) mulheres com idade gestacional de até 12
semanas e em 13 (4%) acima deste período. Já a curetagem, foi realizada em 91 (28%) mulheres com
até 12 semanas e 22 (7%) com mais de 12 semanas de gestação. Em soma total, o AMIU foi utilizado
em 201 (60%) mulheres e a curetagem em 113 (34%), as demais 20 (6%) das mulheres não tiveram o
procedimento realizado descrito. Das 334 mulheres em situação de abortamento atendidas em 2019,
nenhuma apresentou inserção de DIU. CONCLUSÃO: Há lacunas na assistência, caracterizadas pela
falta de inserção de DIU e pela ausência de descrição do uso de misoprostol como método de
esvaziamento uterino. Método este que é amplamente utilizado pela alta eficácia e menor risco para a
mulher no primeiro e segundo trimestres, podendo ser utilizado de maneira isolada ou precedendo
AMIU e curetagem. É válido destacar também que a oferta do DIU deva ser feita no fim do
esvaziamento uterino nas mulheres sem suspeita de infecção, de forma a garantir acesso a um
planejamento reprodutivo, que lhe é de direito.

Palavras-chave: Perda Gestacional, Humanização, Direitos Sexuais e Reprodutivos.
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AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM PACIENTES COM
TRANSTORNOS MENTAIS QUE UTILIZAM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
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INTRODUÇÃO: Os transtornos mentais (TM) tratam-se de alterações no modo de pensar e/ou
modificações de humor associados à angústia gerando prejuízos em diversas esferas. Durante muito
tempo, a abordagem dos pacientes com algum tipo de TM pautou-se no modelo asilar e consequente
exclusão social, todavia, após a promulgação da Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma
Psiquiátrica Brasileira, diversas estratégias têm sido adotadas a fim de reinserir estes indivíduos na
sociedade. No tocante à saúde bucal, por muito tempo, adotou-se o modelo curativista e mutilador
gerando uma série de sequelas à população brasileira, fato que vem sendo mudado desde a
implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, que possibilitou a inserção de Equipes de Saúde
Bucal (ESB) junto à Estratégia de Saúde da Família (ESF) atuando não somente com práticas
curativistas mas de educação e prevenção. No entanto, apesar da implantação de políticas para
redução das iniquidades sociais, grande parte da população com algum tipo de problema mental é
desassistida quanto à saúde bucal o que pode afetar negativamente a qualidade de vida desses
pacientes, pois a aparência e saúde bucal são fundamentais para a autoestima e reintegração social.
OBJETIVO: Avaliar a assistência odontológica à pacientes com transtornos psiquiátricos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS).MÉTODOS: Este é um estudo do tipo exploratório e descritivo,
sob forma de revisão integrativa de literatura, a fim de agrupar e sintetizar estudos relevantes sobre a
atenção odontológica à pacientes portadores de algum tipo de transtorno psiquiátrico usuários do
SUS, através da busca na base de dados online na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Foram
utilizando os descritores “saúde bucal” e “saúde mental” empregando o operador boleano “and”.
Como critérios de elegibilidade foram adotados artigos completos originais e gratuitos, publicados
em português, referentes ao período correspondente de 2015 a setembro de 2020, que contemplassem
o objetivo do estudo. Foram excluídos teses, dissertações, revisões de literatura, revisões sistemáticas,
guias de prática clínica e publicações fora do recorte temporal estabelecido.RESULTADOS: Foram
encontrados 34 artigos com a temática, com base nos critérios de elegibilidade 5 artigos foram
selecionados. Os estudos apontaram que as demandas de saúde bucal desta população são maiores
quando comparado à população geral, uma vez que os índices de edentulismo, doença cárie e doença
periodontal são mais elevados nesses pacientes. Dentre os fatores associados a estas comorbidades a
literatura relata que as condições socioeconômicas, uso de medicamentos que tem como
consequência a xerostomia, deficiência na higiene oral, dificuldade de acesso ao tratamento
odontológico e despreparo dos cirurgiões dentistas para abordar esses pacientes têm gerando impacto
negativo no que se refere a qualidade de vida desses pacientes bem como maior iniquidade em
saúde.CONCLUSÃO: Com base nos dados obtidos, nota-se a necessidade de atenção odontológica
por meio de medidas preventivas e curativas além do desenvolvimento de políticas de saúde voltadas
para esse grupo específico.

Palavras-chave: Saúde Bucal; Transtornos Mentais, Sistema Único de Saúde.
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A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL E DOMANEJO CLÍNICO DO
PACIENTE COM COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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Introdução: A covid-19 é uma nova cepa viral da família Coronaviridae. A velocidade de propagação
do vírus vem aumentado rapidamente, após o seu surto inicial em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan,
China. No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde, declarou estado de pandemia.
Com o crescente número de casos torna-se imperativo a adaptação e adequação do SUS na condução
de mecanismos de resposta para pandemia, sendo a atenção primária e toda sua equipe peças
fundamentais neste processo, devido ser a primeira busca para o acesso a cuidados e informações a
cerca da doença, na tentativa de amenizar os danos. Objetivo: Abordar sobre a importância da
assistência integral e manejo clínico do paciente com covid-19 na APS. Metodologia: É uma revisão
integrativa da literatura de artigos publicados na base de dados SciELO. Houve primeiro o cruzamento
dos descritores: “Atenção primária a saúde” e “Coronavírus” e depois, os descritores “Assistência
Integral á Saúde”, “Coronavírus”, resultando em 292 trabalhos. Os critérios de inclusão foram: artigos
disponíveis na íntegra, em língua portuguesa, publicados em 2020. Excluiu-se os artigos não
condizentes com o objetivo de estudo, e duplicados, resultando em 05 artigos. Resultados: O
Ministério da Saúde disponibilizou o primeiro Protocolo de Manejo Clínico do Covid-19 na Atenção
Primária, neste protocolo fica claro a relevância da atenção primária à saúde, como porta de entrada do
paciente no SUS, uma vez que ela seja tomada como ordenadora da atenção, os demais níveis de
assistência não ficarão superlotados e conseguirão lidar com as demandas de casos que sejam mais
graves. Além disso, na atenção primária, existe todo o conhecimento do seu território abrangente, o
vínculo entre o usuário e a equipe de saúde, a integralidade da assistência, o monitoramento das
famílias vulneráveis e o acompanhamento aos casos suspeitos e leves, buscando formas de amenizar
sempre os danos causados, e assim sendo estratégia fundamental tanto para a contenção da pandemia,
quanto para o não agravamento da doença. Conclusão: Desta forma, a APS tem papel fundamental na
redução de danos causados pela pandemia, tanto na prevenção da doença, no controle e
acompanhamento de usuários que foram acometidos com a doença para que assim exista um cuidado
continuado. É necessário também de condições dignas de trabalho, como a garantia de EPI’S
adequados a toda equipe, para que assim haja o bom funcionamento e manejo clínico adequado para o
enfrentamento da COVID-19.
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DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO A SAÚDE DO
HOMEM E PREVENÇÃO DE AGRAVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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Introdução: A atenção básica é o principal local de ações de promoção à saúde, sendo imprescindível
o seu fortalecimento e aperfeiçoamento, visando prevenir os agravos que mais acometem os homens
tentando reduzir os altos índices de morbimortalidade. Nesse contexto, a enfermagem tem um papel
relevante, sendo preciso desenvolver estratégias que auxiliem no recrutamento do público masculino,
possibilitando a sua adesão e participação nas intervenções de saúde propostas pela atenção primária.
Contudo, torna-se significativo ressaltar as dificuldades, obstáculos e resistências associadas às
especificidades do homem no seu processo saúde-doença e os desafios para o seu enfrentamento.
Objetivo: Refletir sobre os desafios da assistência de enfermagem na promoção à saúde integral do
homem e prevenção de agravos no âmbito da Atenção Primária. Metodologia: Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados SciELO a partir dos critérios de inclusão:
disponíveis na íntegra, publicados em português, no período de 2012 a 2020. Após uma analise mais
detalhada, foram utilizados 06 artigos, a fim de atender os objetivos, do presente estudo. Resultados:
Estudos apontam que o número reduzido de homens que procuram por serviços de saúde está
associado principalmente ao modelo hegemônico de masculinidade, referindo que as ações são
direcionadas a agravos específicos, não contemplando outros aspectos da saúde do homem. Existe
uma grande resistência a adesão às ações preventivas de saúde e autocuidado, sendo essas práticas
consideradas por esse público como essencialmente femininas. Além disso, outro desafio que os
profissionais enfrentam é a adequação dos horários de funcionamento da unidade de saúde as
necessidades dos usuários masculinos, pois o período de trabalho coincide com as atividades e ações
de saúde propostas, o que dificulta ainda mais o seu acesso. O enfermeiro deve optar por estratégias
que possam evidenciar as principais necessidades de saúde dos homens que frequentam a sua unidade,
visando um olhar mais holístico ao usuário. Conclusão: Diante disso, é importante tentar modificar as
concepções masculinas associadas ao símbolo de virilidade, onde a procura pelo serviço de saúde
representa fragilidade, impedindo sua adesão às ações de saúde, possibilitando uma maior
vulnerabilidade aos riscos e possíveis agravos à saúde. É necessário conhecer o perfil masculino da
área de abrangência, adotando ações de saúde mais específicas e eficazes, a fim de garantir maior
acesso aos serviços de saúde, não restringindo o cuidado apenas a ações pontuais, mas considerando o
homem como sujeito com diversas necessidades de cuidado.
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UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À
VIOLÊNCIA CONTRA AMULHER
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INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher é um complexo fenômeno enraizado na desigualdade
de gênero. É frequentemente reconhecida como constranger, opor a liberdade de uma pessoa, impedir
que a pessoa manifeste sua vontade, e incomodar perante ameaça e até mesmo o uso da força física ou
psicológica para submeter alguém a fazer algo contra seu desejo por meio de coerção e dominação,
violando, portanto, os direitos humanos. Compreende esses cenários a violência física, psicológica,
moral, sexual e patrimonial. As mulheres que vivenciam os episódios de violência tendem a sofrer
com sérias repercussões, principalmente nos serviços de saúde, onde muitas vezes não encontram
apoio ou uma assistência adequada. Por isso, como componente do serviço de saúde, o enfermeiro
deve estar apto a acolher essas mulheres considerando suas subjetividades e a prestar assistência
integral por meio da articulações em rede dos serviços de saúde. OBJETIVO: Analisar as produções
científicas sobre a atuação do enfermeiro frente à violência contra a mulher. MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão integrativa, desenvolvida através de uma pesquisa sistemática nas bases de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde, Scientific Electronic Library Online – Scielo e Google Acadêmico. A
busca pelos artigos ocorreu no mês de março de 2019, realizada com as combinações dos descritores
em saúde: violência doméstica, mulheres e enfermagem. Selecionaram-se artigos originais; publicados
na íntegra; disponíveis de forma gratuita em periódicos nacionais e internacionais; no idioma
português e inglês; relacionados a violência contra a mulher; publicados entre 2006 a 2018. Foram
encontrados 300 artigos, após filtrá-los com os critérios de inclusão, obteve-se 16 artigos para compor
esta revisão.RESULTADOS. Com base na análise dos artigos, foi verificado que alguns enfermeiros
reconhecem a violência contra a mulher como uma questão de saúde pública, como também a
responsabilidade dos serviços de saúde em abordar esta questão. Verificou-se também que muitos
profissionais sentem-se impotentes diante da assistência a mulher violentada pelo temor de represália
pelo agressor, limitando sua ação apenas aos danos físicos, não notificando e nem denunciando o caso.
Ressalta-se que o despreparo dos enfermeiros pode estar relacionado à falta de informações sobre os
decretos e leis essenciais para proteger às mulheres que sofrem violência. CONCLUSÃO: Certifica-se
que há a necessidade dos enfermeiros adquirirem mais conhecimentos sobre as leis e condultas através
de capacitações e treinamentos para garantirem uma melhor assistência às mulheres vítimas de
violência, como também para que eles se sintam mais seguros em atender e notificar os casos.

Palavras-chave: Violência doméstica, Mulheres, Enfermagem.
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AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO AMBIENTE ESCOLAR
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4Anderson Martins Silva
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E-mail do autor: adalfilho30@hotmail.com

INTRODUÇÃO: No ano de 2007 foi lançado o Programa Saúde na Escola (PSE), visando integrar as
políticas de educação com as políticas de saúde, com intuito de ampliar ações de saúde nas escolas da
rede pública, praticando a prevenção e promoção de saúde, convergindo com os princípios e diretrizes
da Atenção Primária1,2. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada pelos discentes do Curso de
Odontologia da Universidade José do Rosário Vellano (UNIFENAS) durante o estágio de educação
em saúde bucal através de ações realizadas em uma escola do território de abrangência de uma
Estratégia Saúde da Família (ESF). MÉTODOS: Relato de experiência de atividades sobre cárie
dental e escovação dental para alunos do 3º ano do ensino fundamental de uma escola municipal do sul
de Minas Gerais. A ação foi realizada com cerca de 34 crianças que foram divididas em dois grupos (1
e 2 ). O grupo 1 recebeu instruções sobre escovação e uso do fio dental, com a utilização de manequins
bucais infantis, após a instrução, o manequim foi repassado para que eles pudessem demonstrar o
aprendizado, ao final foram instruídos que ao chegar em casa demonstrassem aos pais o que
aprenderam. Com o grupo 2, foi realizado uma dinâmica semelhante à brincadeira da “amarelinha”,
sendo denominada como “amarelinha odontológica”, que no lugar de números, possuíam alimentos ou
objetos considerados “amigos” e “não-amigos” dos dentes, como o fio dental, escova de dente, creme
dental, balas, doces, frutas e a cárie, ao final da dinâmica o vencedor seria aquele que acertasse e
passasse apenas pelas “casas” onde encontrava-se as figuras consideradas como “amigos” do dente,
até chegar ao final que foi denominado como “sorriso campeão”. RESULTADOS: Foi observado que
as crianças compreenderam a importância da higienização bucal e demonstraram grande interesse em
participar das ações através de atividades lúdicas. Ao final os grupos foram reunidos novamente e
transmitido um desenho educativo sobre saúde bucal e distribuídos kits de higiene oral contendo
escova, creme e fio dental. CONCLUSÃO: Atividades de educação em saúde realizadas de forma
lúdica foram efetivas na abordagem de estudantes com essa idade escolar. Realizar ações em escolas
localizadas nas áreas de abrangências da Atenção Primária demonstra a importância do uso desse
espaço para a concretização da educação e promoção de saúde das crianças.
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CUIDADOS AO RECÉM-NASCIDO NA SALA DE PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O cuidado com o Recém-nascido (RN) a termo na sala de parto tem tido
modificações durante os anos, trazendo recomendações como o clampeamento oportuno do cordão
umbilical, o contato pele a pele de imediato entre mãe e bebê e o início precoce do aleitamento
materno, tais práticas proporcionam mais qualidade à assistência oferecida e também ao longo da
vida do RN, sendo que evidências mostram que intervenções são desnecessárias e muitas vezes
prejudiciais quando realizadas na primeira hora do nascimento. OBJETIVO: Relatar a experiência
dos acadêmicos de enfermagem nos cuidados prestados ao Recém-nascido na sala de parto.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo de natureza descritiva, do tipo relato de experiência,
sistematizado a partir das vivências práticas da disciplina de saúde da mulher vividas por acadêmicos
de enfermagem e realizadas em uma maternidade escola. RESULTADOS: Na maternidade, os
alunos eram encaminhados para auxiliar no preparo das salas de parto. No início do dia, os estudantes
auxiliavam no preparo dos equipamentos necessários como: Analisador de CO2 (Dióxido de
carbono), Sonda de Aspiração, Reanimador manual com máscara e cânula endotraqueal. Além disso,
era necessária a verificação da temperatura da sala. Logo após o parto o profissional médico junto
com a enfermeira obstétrica, avaliavam a vitalidade do RN, verificavam o índice de APGAR e
iniciavam o contato pele a pele de mãe e bebê. Então, iniciava-se a laqueadura do cordão umbilical,
pingava eritromicina 0,5% em cada olho do RN, realizavam-se as medidas antropométricas, o
primeiro incentivo ao aleitamento materno, em determinadas ocasiões optava-se também na
aspiração das vias aéreas quando necessária, e a aplicação da vitamina K intramuscular com a
autorização dos pais, quando não, era administrada na forma oral. CONCLUSÃO: Os cuidados com
o RN oportunizou aos estudantes uma vivência única, proporcionando valores e agregando
conhecimentos práticos nos cuidados ao RN na sala de parto.
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REFERÊNCIAS BIBIOGRÁFICAS

MOREIRA, Maria Elisabeth Lopes et al. Práticas de atenção hospitalar ao recém-nascido saudável no
Brasil. Cadernos de Saúde Pública, v. 30, p. S128-S139, 2014.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

104

USO DA INTERNET PARA AUTODIAGNÓSTICO ENTRE ACADÊMICOS DE UMA
UNIVERSIDADE PÚBLICA
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INTRODUÇÃO: A internet provocou uma revolução no mundo da informação e do conhecimento
desde o seu surgimento. Em menos de duas décadas de uso comercial, modificou diversos aspectos da
convivência humana. Em um contexto marcado pela presença mais ampla da internet no cotidiano do
homem e pela falta de regularidade das condições de acesso, a saúde aparece como uma das áreas em
que há cada vez mais informação disponível para um número crescente de pessoas interessadas. Dados
do Conselho Federal de Enfermagem demonstram que 80% dos brasileiros acessam a internet
procurando assuntos ligados à saúde como: informações sobre medicamentos, hospitais e doenças.
OBJETIVO: Analisar os fatores associados ao autodiagnóstico entre acadêmicos de uma
universidade pública do Maranhão. MÉTODOS: Trata-se de um estudo do tipo descritivo, transversal
e de abordagem quantitativa, realizado com 224 acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão
no município de Colinas. A coleta de dados transcorreu entre os meses de Outubro a Novembro de
2019. Um banco de dados foi construído e analisado estatisticamente por meio do software EPI INFO
versão 7.1.5. O projeto foi submetido a Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa sob o Parecer: 3.628.059 e CAAE: 20427319.8.0000.5554. RESULTADOS: A média de
idade foi de 25 anos, cor parda (58,9%) e predominância do sexo feminino (63,4%), em relação a
graduação, 27,7% pertencem ao curso de Enfermagem. Entre os acadêmicos 91,5% afirmaram utilizar
a internet para pesquisar assuntos ligados à saúde. Sobre autodiagnóstico 61,5% dos acadêmicos
relataram que utilizam a internet por ser o meio mais fácil e rápido e 70,9% afirmam que utilizam para
esclarecer dúvidas. A maioria dos acadêmicos, 80,4%, acham que o uso da internet para diagnóstico
pode trazer malefícios à saúde. A pesquisa revelou ainda que 69,5% relataram que mesmo através do
autodiagnóstico realizado por meio da internet não fazem uso de medicações por conta própria.
CONCLUSÃO: Conclui-se que o autodiagnóstico vem se tornando uma prática comum, sendo
influenciada pela internet desde sua popularização. Os resultados encontrados demonstram que que a
maioria dos acadêmicos realizam autodiagnóstico pela dificuldade de acesso aos serviços de saúde e
como consequência há o risco de desenvolver problemas decorrentes da automedicação, porém nesta
pesquisa a maioria evitou o uso de medicamentos por conta própria. Espera-se que a prática observada
entre os acadêmicos seja evitada ao longo da aquisição de conhecimentos oferecidos pela formação.
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INFECÇÃO E PROGNÓSTICO DA COVID-19 EM NEONATO: REVISÃO DE
LITERATURA
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INTRODUÇÃO: A COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, já acumulou mais de 20
milhões de casos e quase 738 mil mortes em todo o mundo. É transmitida por gotículas de secreções
infectadas e ainda não há evidências concretas sobre a transmissão vertical da doença, mas os
recém-nascidos podem ser infectados por meio de contato próximo (CAPARROS-GONZALEZ RA,
2020). Assim, se torna importante levantar os novos achados que foram feitos acerca dessa infecção
em neonatos. OBJETIVO: Analisar a literatura cientifica, disponível nas bases de dados selecionadas,
com vista a levantar o quadro atual da infecção e do prognóstico de recém nascidos acometidos pelo
novo coronavírus. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, onde foi realizada
uma busca nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo, utilizando os descritores: Infection, COVID-19
e New born, em inglês e espanhol e publicados no ano de 2020. RESULTADOS: Os resultados
preliminares das análises das informações mostraram que parece não haver transmissão vertical de
mãe para filho (SCHWARTZ DA e DHALIWAL A, 2020). No entanto, essa informação não foi
conclusiva, contudo, a gravidez e os períodos neonatais são considerados de alto risco para a infecção
por COVID-19 (STANOJAVIC M, 2020). O mecanismo da infecção neonatal não é claro. Os
resultados dos testes sobre o concepto foram uniformemente negativos (SCHWARTZ DA e
DHALIWAL A, 2020). Assim, o mais provável é a infecção pós-natal através do contato direto
(GUPTA M, et al., 2020). Com relação à evolução e prognóstico da doença, foi relatado que alguns
bebês tiveram erupções cutâneas de etiologia desconhecida ao nascer, além de ulcerações faciais. Foi
relatado, ainda, taquipnéia nos recém-nascidos. (CHEN Y, et al., 2020). Os neonatos pareciam ser
afetados em maior medida do que suas mães. Uma morte foi relatada em um recém-nascido prematuro
cuja mãe tinha pneumonia COVID-19 (CAPARROS-GONZALEZ RA, 2020). CONCLUSÃO:
Conclui-se que há, ainda, muita informação inconclusiva acerca dos assuntos analisados. Levantamos
que é importante que mais pesquisas sejam realizadas a fim de deixar mais claro todos os processos
envolvidos na infecção, na evolução e nos prognósticos da COVID-19 em neonatos.
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PERFIL DEMOGRÁFICO E OBSTÉTRICO DOS NASCIDOS VIVOS NO ESTADO DO
AMAZONAS EM 2018
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INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde (MS) implantou em 1990 o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) tendo como principal objetivo caracterizar as condições da gestação, do
parto e nascimento. Tal sistema tem como base a declaração de nascido vivo, documento emitido no
serviço de saúde onde ocorreu o parto, considerado um instrumento para a avaliação da realidade
epidemiológica que subsidia o planejamento e a avaliação de políticas de saúde destinadas a melhorar
a saúde do binômio mãe-bebê. OBJETIVO: Caracterizar o perfil demográfico e obstétrico dos
nascidos vivos no estado do Amazonas em 2018.MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa
retrospectiva e descritiva com abordagem quantitativa, utilizando declarações de nascidos vivos
residentes do Estado do Amazonas no ano de 2018. Realizou-se análise a partir dos dados obtidos no
Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) do Ministério da Saúde, agrupados em tabelas
para interpretação com distribuições de frequência absoluta e relativa. RESULTADOS: Em 2018
foram notificados 77.087 nascidos vivos no estado do Amazonas, destes 40.007 (51,2%) do sexo
masculino. De acordo com a idade materna, a faixa etária com maiores predominância foram de 20 a
24 anos (n= 22.041; 28,2%) e de 15 a 19 anos (n=17.931; 23%). Quanto ao estado civil, a maioria
eram solteiras (n=49.380;63,2%), seguidas pelas em união estável (n=16.261;20,8%) com
escolaridade de 8 a 11 anos (n=49.807; 64%). Notou-se a prevalência de mães com cor/raça parda
(n= 65.667; 84%), seguida das mães indígenas (n=7.707; 10%).Em relação aos fatores obstétricos:
pré-natal mais que adequado (n=30.388; 39%) e inadequado (n=27.671; 35,4%) com 7 ou mais
consultas (n=36.867; 47,2%); gestação atual única (n=76.929; 98,5%) com duração de 37 a 41
semanas (n= 66.348; 84,9%); parto normal (n=47.876; 61,3%); classificação de Robson com
predominância do grupo 3 (n=28.624 36,6%), seguido do grupo 1 (n=18.679; 24%); e a maior parte
dos nascimentos ocorreram a nível hospitalar (n=72.766; 93,2%). CONCLUSÃO: Observou-se que
número de pré-natal inadequado foi expressivo, apesar de inferior ao mais que adequado, tal
informação evidencia a importância da investigação pelos profissionais de saúde dos fatores que
dificultam a adesão por parte da gestante, buscando solucioná-los, para que sejam assistidas e
acompanhadas durante período o gravídico-puerperal.
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O OLHAR DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM ACERCA DA CONSULTA DE
PRÉ-NATAL EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF)
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INTRODUÇÃO: É privativo ao enfermeiro a consulta de enfermagem e como integrante da equipe
de saúde prestar assistência de Enfermagem à gestante, parturiente, puerpera e ao recém-nascido. A
consulta pré-natal é intercalada entre os profissionais médico e enfermeiro, sendo necessário no
mínimo 6 consultas para um bom acompanhamento a gestante sendo uma no primeiro trimestre, duas
no segundo trimestre e três no terceiro trimestre).OBJETIVO: Relatar a vivência de acadêmicos de
enfermagem na consulta pré-natal a gestante de baixo risco. MÉTODOS: Trata-se de estudo
descritivo do tipo relato de experiência, realizado em uma Unidade da Estratégia Saúde da Família
(ESF) nas consultas de Pré-natal de Baixo Risco na cidade Manaus, durante o Estágio Curricular I-
Atenção primaria a saúde da família e coletividade do Curso de Enfermagem de uma universidade
privada, no segundo semestre de 2019. RESULTADOS: Durante a vivência foi possível identificar
que o pré-natal é iniciado após confirmação da gravidez por meio do Beta HCG, Ultrassonografia
transvaginal ou obstétrica solicitado pela enfermeira diante dos sinais e sintomas sugestivos de
gravidez; na primeira consulta é realizada a anamnese, história clínica, exame físico, solicitação de
exames laboratoriais, preenchimento da caderneta da gestante, orientações acerca da gestação e
mudanças decorrentes dela. Nas demais consultas é preenchido a caderneta da gestante e é avaliado e
orientado acerca dos resultados e realização dos próximos exames, alimentação saudável, aleitamento
materno, exercícios físicos, vacinação da mãe e recém-nascido, pré-natal masculino e sinais e
sintomas do trabalho de parto, assim como são sanadas as dúvidas que surgem no decorrer da
gestação. Vale ressaltar o impacto do cuidado exercecido pelo profissional enfermeiro neste período,
o que pode ser evidenciado pelos elogios das gestantes antes, durante e após as consultas.
CONCLUSÃO: Esta prática proporcionou conhecer a assistência pré-natal prestada pelo enfermeiro
e a importância do domínio do caderno de atenção básica nº 32, visando um cuidado com respaldo e
de qualidade, baseado em evidências, para que assim possam impactar na redução dos índices de
mortalidade materna e infantil.
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AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE COLETIVA

¹Anderson Martins Silva; 2Isabella Tirado Freire Lopes; 3Gerda Cecília Trombini Pimenta; 4Lorrane
Brunelle Moreira; 5Silvia Lanziotti Azevedo da Silva

1,2,3,4,5Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL

INTRODUÇÃO: A fisioterapia atua na promoção, prevenção e reabilitação, em todos os níveis de
atenção à saúde1. Uma das aréas de atuação é na Saúde Coletiva, realizando ações no contexto da
Estratégia Saúde da Família2. OBJETIVO: Relatar a experiência com os discentes no estágio de
Fisioterapia em Saúde Coletiva. MÉTODOS: Relato de experiência, com ações propostas pelo
professor responsável pelos estagiários de Fisioterapia da UNIFAL em um semestre. Participaram
15 estagiários divididos em 3 grupos, 12 profissionais de uma ESF, 18 participantes dos grupos de
práticas corporais, 20 usuários cadastrados na unidade, e aqueles atendidos individualmente (12) e
no domicílio (19), 4 alunos de projetos de extensão e 3 residentes em Saúde da Família.
RESULTADOS: Foram realizadas 4 atividades de promoção, prevenção e educação em saúde. Na
primeira atividade, os alunos realizaram ação sobre “Prevenção de Quedas” em três cenários: “Sala
de Espera”, com participação de usuários e profissionais; “Rodas de Conversa” nos grupos de
práticas corporais e “Apresentação Individual” durante os atendimentos individuais e domiciliares.
A segunda foi sobre “Vida Saudável”, com objetivo de estimular o autocuidado dos usuários. A
ação contou com “check list de vida saudável”. Essa atividade contou ainda com “Sala de Espera” e
“Roda de Conversa” nos grupos, com interação dos participantes. A terceira foi uma
“Confraternização Junina”, com participação de 50 pessoas, com objetivo de realizar trabalho em
equipe com os profissionais da unidade, capaz de aumentar o vínculo, socialização e lazer. A quarta
atividade foi o “Dia da Saúde”, com participação de 60 pessoas, incluindo “Roda de Conversa” com
os alunos sobre a importância e benefícios da prática de atividades físicas; orientações de saúde
bucal com Dentista; meditação; acupuntura auricular; massagem; aferição de pressão arterial,
orientações sobre benefícios das frutas com Nutricionista, e ao final, bingo e café saudável com
frutas levadas pelos próprios participantes. CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que é
possível realizar ações de promoção, prevenção e educação em saúde no estágio de Fisioterapia em
Saúde Coletiva. As ações podem estimular os alunos no aprendizado de conceitos de trabalho em
equipe e vínculo, além da integração com os profissionais da unidade, projetos de extensão e
residentes, realizando um trabalho multiprofissional.

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família, Atenção Primária à Saúde, Saúde Coletiva,
Fisioterapia.
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TRABALHO INTERPROFISSIONAL DE RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMÍLIA
INSERIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
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INTRODUÇÃO: O Trabalho Interprofissional (TIP) em saúde é identificado como cuidado
compartilhado colaborativo1. As Residências Multiprofissionais em Saúde são consideradas
alternativas no cenário da formação de recursos humanos no SUS e nas transformações de práticas,
adotando a Equipe Interprofissional (EIP) como estratégia2. OBJETIVO: Relatar a experiência de um
trabalho interprofissional colaborativo de uma equipe multiprofissional de residentes em Saúde da
Família em um grupo de hipertensos na Estratégia Saúde da Família (ESF). MÉTODOS: Relato de
experiência. O grupo foi criado em parceria de um grupo de residentes e uma ESF local. Seu
público-alvo eram usuários hipertensos e, com finalidade de promover empoderamento dos sujeitos na
adesão ao cuidado da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A proposta de foi elaborada com o
método do Planejamento Estratégico Situacional (PES). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética
(CEP 997.068). RESULTADOS: A equipe de saúde disponibilizou dados de 517 usuários com HAS,
e foram selecionados os usuários com perfil “não aderente ao tratamento”, por meio do teste de
Morisky. Compareceram 79 usuários na entrevista. Segundo o teste aplicado foram considerados não
aderentes 54 usuários. Após convite para participação no grupo, 15 pessoas compareceram aos
encontros. As oficinas foram realizadas quinzenalmente e abordaram os temas: Mitos e Fármacos da
HAS, Sete erros da HAS, Alimentação saudável, Terapias complementares, e Atividades físicas. Além
disso, foi realizado o dia da Alimentação saudável e da Caminhada da Saúde. A experiência
possibilitou o desenvolvimento de ações que extrapolaram sua especificidade, resultando em um
ganho de atuação, e permitiu ampliar seus olhares e práticas, não somente com relação à técnica, mas
na habilidade de se relacionarem com o usuário e entre os profissionais de diferentes áreas, e de
praticarem o cuidado compartilhado e colaborativo, tendo como essência as pessoas e a integralidade
do cuidado. CONCLUSÃO: A estrutura da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
somada ao processo de trabalho em oficinas direcionadas a um grupo de usuários possibilitou aos
residentes desenvolverem ações que extrapolaram sua especificidade, resultando em um ganho de
atuação e uma potente estratégia de formação de profissionais capacitados para atuar no trabalho
interprofissional, superando visões individualistas e fragmentadas.

Palavras-chave: Educação interprofissional, Internato e residência, Prática de grupo, Atenção
Primária à saúde.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA
INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: A Incontinência Urinária é definida como perda involuntária de urina. Esta perda é
entendida como um problema social e higiênico, que leva à restrição do convívio social. O tratamento
conservador mais eficaz é a fisioterapia do assoalho pélvico, que, através de várias técnicas, dá
motivação ao paciente como sendo uma importante parte para o sucesso do tratamento. A
Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é o tipo mais comum de perda involuntária de urina
decorrente do aumento da pressão intra-abdominal. Sua manifestação é de origem multifatorial,
podendo ocorrer em situações como: partos vaginais, suporte pélvico enfraquecido, hipermobilidade
anatômica, prolapso, frouxidão tecidual e deficiência estrogênica, levando a complicações
geniturinárias. OBJETIVO: Apresentar na literatura científica a atuação da Fisioterapia no
tratamento e prevenção da IUE. MÉTODOS: Foi realizado um levantamento nas bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde, nos indexadores PubMed, MedLine, SciElo e Lilacs. Tendo como
critérios de inclusão artigos completos que abordavam o determinado tema e trabalhos publicados
entre os anos 2011 e 2019, foram excluídos tese de mestrado, doutorado e revisão de literatura, sendo
assim selecionados 04 artigos. RESULTADOS: Baseando nos aspectos anatomo-funcional do
assoalho pélvico, verificou-se que a Fisioterapia, através da utilização diversas técnicas, tais como a
Eletroestimulação, Cinesioterapia, Biofeedback, Reeducação Perineal, dentre outros; tem uma
participação fundamental tanto na prevenção como no tratamento da IUE, contribuindo para a
reabilitação e reintegração da paciente incontinente na sociedade. CONCLUSÃO: Após a análise
dos dados pode se constatar que a Fisioterapia possui técnicas que não só previnem como também
trata a IUE.

Palavras-chave: Incontinência Urinária de Esforço, Fisioterapia, Prevenção.
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A PARTICIPAÇÃO DO DISCENTE DE ENFERMAGEM NA PRÁTICA DO PRÉ-NATAL
EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Arapiraca; 3Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca; 4Mestre em Enfermagem pela
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Introdução: Os programas de extensão universitária desvelam a importância de sua existência na
relação estabelecida entre instituição e sociedade. Nessa perspectiva, o discente, através da vivência
em uma Atividade Curricular de Extensão tem a finalidade de estreitar os vínculos entre o discente e o
futuro campo de atuação. Objetivo: Relatar a experiência durante o acompanhamento do pré-natal em
uma Unidade Básica de Saúde no Agreste Alagoano. Métodos: Trata-se de um relato de experiência
em uma Unidade Básica de Saúde no município de Arapiraca/AL durante uma atividade curricular de
extensão (ACE) do curso de Enfermagem com discentes do primeiro período da Universidade Federal
de Alagoas entre os dias 25 a 28 de novembro de 2019. Resultados: Foi realizado o
acompanhamento das gestantes desde a primeira consulta do pré-natal. Nesse sentido, o profissional
de enfermagem tem a responsabilidade de acompanhar, orientar e aconselhar as gestantes sobre os
cuidados que devem ser praticados durante o período gestacional. Os discentes do primeiro período do
curso de enfermagem tiveram a oportunidade de acompanhar as práticas do enfermeiro da Unidade
Básica de Saúde (UBS) desde o acolhimento a gestante na sala de espera da UBS até os procedimentos
mais restritos ao profissional de enfermagem, como a anamnese, realização do exame físico da
gestante, orientação acerca dos cuidados que devem ser realizados durante o período da gestação e o
preenchimento da caderneta da gestante. Na oportunidade, o enfermeiro da Unidade Básica de Saúde
orientou os discentes e a gestante acerca da importância da carteira da gestante, tendo em vista que é
um documento essencial para o controle da vacinação e das consultas do pré-natal. Outrossim, foi
permitido aos discentes o contato com as gestantes e com os profissionais da Estratégia de Saúde da
Família (ESF), além dos discentes terem a oportunidade de vivenciar momentos importantes e que
marcam a emoção da gestante durante a consulta do pré-natal, a exemplo da ausculta dos batimentos
cardíacos do feto e a medicação da altura uterina. CONCLUSÃO: A atividade curricular de extensão
contribuiu significativamente para o conhecimento do discente acerca da importância do profissional
de enfermagem na Atenção Primária à Saúde, além de frisar os cuidados do pré-natal entre o binômio
gestante/feto.

Palavras-chave: cuidado pré-natal; estudantes de enfermagem; saúde da família.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO POR QUEIMADURAS E CORROSÕES NA REGIÃO NORTE
DO BRASIL NO PERÍODO DE 2015 A JUNHO DE 2020
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INTRODUÇÃO: As queimaduras são caracterizadas como feridas traumáticas ocasionadas por
agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Ela caracteriza-se por destruição segmentada ou
completa do tecido tegumentar e seus contíguos, podendo alcançar a epiderme, derme, hipoderme ou
tecido subcutâneo, músculos e tendões. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que
130 mil pessoas morrem por queimadura por fogo anualmente, ou seja, um problema de saúde
pública que precisa ser resolvido na busca por redução de gastos ao Sistema de Único de Saúde e
danos ao paciente. OBJETIVO: Avaliar o perfil epidemiológico de queimaduras e corrosões na
região norte do Brasil no período de 2015 a junho de 2020.MÉTODOS: Trata-se de um estudo
descritivo, transversal, retrospectivo com abordagem quantitativa, utilizando dados registrados no
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) referente aos casos de
queimaduras e corrosões no período de 2015 a junho de 2020 na região norte do Brasil. O Tabnet do
DATASUS foi utilizado para tabulação e os cálculos estatísticos foram obtidos no Programa Excel
2010.RESULTADOS: No período analisado foram registrados 139.915 casos de internações por
queimaduras e corrosões no Brasil, 8.225 (5,88%) casos na região norte, a menor incidência do país.
Os estados do Pará (n=2.985;18,15%), Tocantins (n=1.985; 12,07%) e Amazonas (n=1.643; 9,99%)
apresentaram números elevados de casos, enquanto os menores nos estados de Roraima (0,35%),
Acre (1,47%) e Amapá (1,97%). A faixa etária predominante dos acometidos foram: 1 a 4 anos
(n=1.779; 21,63%); 20 a 29 anos (n=1.293; 15,72%) e 30 a 39 anos (n=1.284; 15,61%). No que diz
respeito ao sexo, o masculino representou a maior parcela dos casos (n=5.386; 65,48%) e o feminino
com 2.839 (34,52%) casos. A raça/cor parda prevaleceu dentre os casos com 5.541 (67,37%), mas
cabe ressaltar o número de casos com tal item não preenchido (n=2.098; 25,51%). CONCLUSÃO:
Os achados do presente estudo evidenciam que as crianças de 1 a 4 anos, do sexo masculino e pardas
são o público mais vulnerável as queimaduras e corrosões, tais informações são de suma importância,
principalmente para profissionais de saúde da atenção primária à saúde para elaboração de educação
em saúde nas escolas, creches e consultas na unidade básica com foco nas medidas de prevenção
deste evento.

Palavras-chave: Epidemiologia, Queimadura, Sistema de Informação em Saúde.
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O CUIDADO AO PÉ DIABÉTICO DESENVOLVIDO POR ACADÊMICOS DE
ENFERMAGEM EM UMHOSPITAL PÚBLICO DE MANAUS.
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INTRODUÇÃO: O pé diabético, uma das complicações do diabetes mellitos, é caracterizado por
lesões oriundas de neuropatias, isquemias e infecção. Os cuidados no controle das lesões através de
curativos e de orientações acerca da importância da continuidade do tratamento na busca pela redução
de amputações são atribuições dos profissionais de enfermagem. OBJETIVO: Relatar a experiência
de acadêmicos de enfermagem no cuidado ao paciente com pé diabético.MÉTODOS: Trata-se de um
estudo qualitativo configurando um relato de experiência dos acadêmicos do Curso de Enfermagem de
uma instituição privada desenvolvido durante o Módulo de Prática Supervisionada em Semiotécnica
em um hospital de referência da zona leste da cidade de Manaus, nos meses de maio e junho de 2019.
RESULTADOS: Foi realizada a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a um paciente
do sexo masculino, 72 anos, lesão em fáscia plantar, estágio III da escala de Wagner, fase inflamatória,
tecidos de necrose seca e esfacelos difusos, com exsudato seropurulento em grande quantidade.
Diagnósticos de enfermagem: (1) Integridade da pele prejudicada; (2) Integridade tissular prejudicada;
e (3) risco de infecção (NANDA, 2018). O plano de cuidado desenvolvido teve como foco principal
manter a pele limpa, controlar o exsudato por meio da aplicação da placa de alginato de cálcio,
desbridamento mecânico na retirada de esfacelos e uso da colagenase para desbridamento enzimático
em tecidos necrosados. Foi feita educação em saúde sobre a temática: cuidados com a pele, onde o
cliente e acompanhante demonstraram interesse em apropriar-se do conteúdo abordado.
CONCLUSÃO: Diante do exposto notou-se a importância o conhecimento teórico-prático para o
processo de ensino-aprendizagem e crítico-reflexivo no cuidado ao paciente com pé diabético,
propiciando aos acadêmicos de enfermagem experiência única e enriquecedora sobremaneira a
formação do profissional, haja vista a relevância ao saber-fazer da enfermagem voltada a uma
assistência integral e humanizada.
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FATORES RELACIONADOS A NÃO ADOÇÃO DE CONTRACEPÇÃO POR
ADOLECENTES: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde preconiza o período de vida dos 10 aos 19 anos
como adolescência. E para boa parte desse público há o início da descoberta da sexualidade, mudanças
de comportamento social e dúvidas sobre o início da prática sexual. Assim, a temática abordada se faz
importante para a saúde pública, pois através dessas mudanças os adolescentes tornam-se vulneráveis
à gravidez precoce e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). OBJETIVO: Identificar na
produção científica fatores relacionados a não adoção de métodos contraceptivos por adolescentes
sexualmente ativas.MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases
de dados LILACS, BDENF, IBECS e PubMed. Utilizaram-se os seguintes cruzamentos com
descritores: Saúde do Adolescente “OR” Adolescente “AND Saúde sexual e reprodutiva “AND”
Anticoncepção; Adolescent Health “OR” adolescent “AND” Sexual Health “AND” Contraception,
sendo conduzida pela seguinte questão norteadora: Quais as evidências científicas a respeito dos
fatores relacionados a não utilização de métodos contraceptivos por adolescentes sexualmente ativas?
A busca foi realizada em setembro de 2020 e envolveu os estudos que atenderam aos critérios de
inclusão: Textos disponíveis na integra, em português, publicados em um período de 5 anos, e que
respondessem à questão de pesquisa. Assim, foram encontrados inicialmente 35 artigos. Após a leitura
dos títulos e resumos 10 artigos foram selecionados para análise e síntese dos dados. RESULTADOS:
Evidenciou-se que entre os fatores que levavam a não utilização de métodos contraceptivos estão o
início precoce da vida sexual, baixa escolaridade, baixa autoestima, pouca informação sobre os
métodos contraceptivos e comportamentais, medo da revelação da prática de atividade sexual,
marginalização social e dificuldade ou fragilidade perante o parceiro. Havendo também os fatores
relacionados a relutância por não acreditar na eficácia dos métodos ou acreditar ser invulnerável às
IST e à gravidez por serem muito jovens, desejo de relação de proximidade ou estabilidade com
parceiro, desconforto ou incômodo na utilização, iniciativa própria, vontade de engravidar, além do
uso de álcool e drogas. Alguns dos fatores podem ser relacionados ao contexto de violência sexual, em
que pode haver ou não uso de preservativo por parte do abusador podendo levar a maior a índice de
IST e de gravidez, aliando-se a demora da procura por atendimento por esse público. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, ressalta-se a necessidade de trabalhar além da abordagem às IST, métodos
contracetivos e gravidez, os fatores psicológicos e sociais, relacionados à saúde das adolescentes,
levando em consideração as suas individualidades.

Palavras-chave: Adolescente, Saúde sexual e reprodutiva, Saúde do adolescente, Anticoncepção.
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O USO ROTINEIRO DE EPISIOTOMIA EM SALA DE PARTO: EXPECTATIVAS,
PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIA ACADÊMICAS
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INTRODUÇÃO: O uso rotineiro de episiotomia pode ocasionar perda de autonomia da parturiente
sobre seu próprio corpo, complicações maternas de ordem física e psíquica devido a falta
esclarecimento e/ou consentimento. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera violência
obstétrica qualquer atitude desrespeitosa e desumanizada, assim como negligência e maus tratos contra
a parturiente e o recém-nascido que possa provocar danos e/ou sofrimento psíquico e físico.
OBJETIVO: Relatar as expectativas, percepções e experiências da vida acadêmica sobre casos de
violência obstétrica cometido durante o trabalho de parto com uso frequente de episiotomia.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência vivenciado por
acadêmicos de enfermagem de uma instituição de ensino superior privada, realizado em uma
maternidade pública de referência da cidade de Manaus/AM, durante o Módulo de Prática
Supervisionada em Obstetrícia, no mês de setembro de 2019 na sala de parto. RESULTADOS:
Durante o trabalho de parto as parturientes eram submetidas frequentemente a episiotomia sem
indicação diagnóstica, sem o devido consentimento e esclarecimento do procedimento que seria
realizado, marginalizando assim, as expectativa da fisiologia do parto e nascimento recebidas na teoria
da disciplina. Foi percebido pelos estudantes neste momento a fisionomia de insatisfação e
descontentamento demonstrado por parte da parturiente, configurando um ato que viola o direito de
escolha da parturiente, caracterizando uma violência obstétrica. CONCLUSÃO: A experiência nos
permitiu observar em vários momentos atitudes desrespeitosas da equipe obstétrica em todas as fases
do parto, o qual nos trouxe a princípio reflexões sobre a importância do papel enfermeiro no
combate a violência obstétrica através de educação em saúde para gestante na consulta de pré-natal
acerca de atitudes e/ou procedimentos que possam caracterizar este tipo de violência durante o parto e
nascimento.
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BOAS PRÁTICAS NA SALA DE PARTO NORMAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE
ALUNAS DA ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA

1Mara Julyete Arraes Jardim; 2Andressa Arraes Silva; 1Camila Cristina Pereira Costa; 1Karla Kelma
Almeida Rocha; 1Mayara Pereira da Silva.

1Universidade Federal do Maranhão – UFMA; 2Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.

E-mail do autor: mara_arraes@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde têm recomendado
práticas de humanização do cuidado, segurança e qualidade em relação ao parto e nascimento, também
chamadas de “boas práticas”. Essas medidas visam proporcionar bem-estar à mulher e reduzir riscos
para ela e seu bebê, como também proporcionar conforto e bem-estar ao acompanhante, contribuindo
no incentivo ao parto normal e na diminuição das cesarianas sem reais indicações. OBJETIVO:
Descrever as boas práticas realizadas durante a assistência humanizada às parturientes na sala de parto
normal. MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido na
sala de parto normal de uma maternidade de risco habitual na cidade de São Luís, Maranhão, durante o
estágio obrigatório das alunas da especialização em enfermagem obstétrica da Universidade Federal
do Maranhão, no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. RESULTADOS: Durante a
assistência à parturiente, as estagiárias instituíram condutas científicas que valorizam o processo
fisiológico do parto, assim como incentivaram e utilizaram métodos não farmacológicos para o alívio
da dor, evitando intervenções desnecessárias e empenhando-se para que a parturiente e sua rede de
apoio tivessem uma experiência de parto positiva. As práticas obstétricas adotadas foram:
comunicação clara, presença de acompanhante, estímulo a movimentação, liberdade de posições,
oferta de dieta branda, monitoramento fetal intermitente, uso de partograma, massagem e técnicas de
relaxamento, banho de aspersão, escalda-pés, musicoterapia, iluminação reduzida, oferta de bola suíça
e banqueta de parto, clampeamento tardio do cordão, delivramento espontâneo da placenta, sempre
que possível; e promoção da hora dourada, com incentivo ao contato pele a pele e à amamentação na
primeira hora de vida. CONCLUSÃO: Neste contexto fica evidenciado que as estagiárias da
especialização em enfermagem obstétrica reconhecem a importância das boas práticas e as utilizam de
maneira significativa na assistência ao parto de risco habitual, como preconizam a OMS e o MS, com
destaque para a promoção de conforto físico, emocional e vínculo mãe-bebê. Além de se colocarem
como coadjuvantes nesse processo, possibilitando o empoderamento da mulher no seu processo de
parturição.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE À PUÉRPERA E AO RECÉM-NASCIDO NO PÓS-PARTO
IMEDIATO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O puerpério é o período do ciclo gravídico- puerperal que tem inicio após o parto
com retorno à situação pré-gravídica das modificações locais e sistêmicas desencadeadas pela gravidez
e pelo parto no organismo da mulher. Classificado em imediato, tardio e remoto e marcado por
intensas mudanças físicas e psicológicas que contribuem para aumentar a insegurança da mulher em
relação aos cuidados necessários para sua saúde e a do recém-nascido. OBJETIVO: Descrever as
orientações repassadas à puérpera e ao recém-nascido no pós-parto imediato. MÉTODO: Trata-se de
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido por estagiárias da pós-graduação de
Enfermagem Obstétrica da Universidade Federal do Maranhão – UFMA em maternidade de risco
habitual, em São Luís - MA. As orientações foram desenvolvidas no Alojamento Conjunto da unidade
durante as práticas do estágio no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. RESULTADOS: O
período pós-parto é marcado por grandes mudanças corporais e emocionais, por isso é de suma
importância a puérpera ter acesso às informações confiáveis e baseadas em evidências científicas para
realizar adequadamente o autocuidado e o cuidado do filho recém-nascido. Durante as visitas de
enfermagem realizadas na unidade foram ofertadas as seguintes orientações às puérperas: incentivo ao
aleitamento materno exclusivo até aos seis meses e complementado até dois anos, auxílio na
amamentação, uso de sutiãs, alimentação saudável, deambulação, higiene corporal e genital, cuidados
com as mamas, loquiação, involução uterina, abstinência sexual, planejamento familiar, banho do
recém-nascido, temperatura adequada da água, trocas de fraldas, limpeza do coto umbilical e retorno
do binômio à unidade básica de saúde para continuidade do cuidado de saúde. CONCLUSÃO: A
promoção da saúde no pós-parto imediato torna-se necessária para favorecer o empoderamento da
puérpera acerca dessa fase e proporcionar uma vivência com menos dificuldades e mais
conhecimentos.
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INTRODUÇÃO: No período neonatal, a assistência baseada em evidências científicas ao
recém-nascido (RN) tem grande relevância para redução da mortalidade infantil e para promoção da
melhor qualidade de vida. As boas práticas ao nascimento realizadas pelos profissionais de saúde
promovem à formação do vínculo materno-fetal e uma melhor adaptação do RN a vida extrauterina.
OBJETIVO: Descrever os cuidados imediatos ao RN dos partos normais assistenciados por
pós-graduandas em Enfermagem Obstétrica. MÉTODO: Estudo descritivo, do tipo relato de
experiência, desenvolvido por estagiárias da pós-graduação de Enfermagem Obstétrica da
Universidade Federal do Maranhão – UFMA em maternidade pública de risco habitual, em São Luís –
MA, no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. RESULTADOS: Os cuidados ao RN
devem ser realizados baseados nas evidências científicas para promoção às boas práticas ao
nascimento. Diante disso, os cuidados imediatos executados foram: contato pele a pele por no mínimo
uma hora, clampeamento do cordão umbilical oportuno, aleitamento materno na primeira hora de vida,
promoção da termorregulação com a utilização do berço aquecido, limpeza do coto umbilical com
álcool 70%, administração de vitamina K, profilaxia de oftalmia neonatal com uso de eritromicina
0,5%, medidas antropométricas: perímetro cefálico, torácico, abdominal, peso e estatura.
CONCLUSÃO: A implementação dos cuidados imediatos por meios dos atualizados conhecimentos
científico favorecem a adequada capacitação das pós-graduandas em Enfermagem Obstétrica e
proporcionam aos RNs de usufruir de uma nova forma de nascer.
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INTRODUÇÃO: A sífilis é uma infecção bacteriana causada pelo Treponema pallidum e tem se
configurado como problema de saúde pública. Além do seu caráter sistêmico, pode ser transmitida
pela via transplacentária, podendo acarretar em graves consequências maternas e fetais. Desse modo, a
enfermagem atua de diversas maneiras para auxiliar essa gestante, e nesse contexto, o pré-natal é um
instrumento necessário e primordial que possibilita um manejo adequado dessas infecções, no entanto
ainda existem muitas dificuldades que esse profissional encontra em sua assistência. OBJETIVO:
Identificar as dificuldades da assistência de enfermagem no pré-natal de gestantes com sífilis.
MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa do tipo Revisão Integrativa de literatura. Os dados foram
coletados no período de julho a setembro de 2020. A busca foi realizada nas bases de dados Online:
LILACS e SCIELO. Utilizando de descritores conforme vocabulário DeCS, associando o operador
booleano “AND”: Enfermagem; Pré-natal; Sífilis. Considerou-se como critérios de inclusão:
Periódicos disponíveis na íntegra e gratuita bem como artigos publicados nos anos de 2015 a 2020.
Critérios de exclusão: Duplicidade nas bases de dados, teses e capítulos de livro. Foram localizados 29
artigos, destes 26 foram excluídos por duplicidade, resultando em 03 estudos originais para compor
essa revisão. RESULTADOS: A amostra desse estudo apontou que a sífilis gera consequências
graves para o binômio mãe e filho, e um diagnóstico precoce é essencial para a qualidade da
assistência prestada a essa gestante, porém, diversas dificuldades são encontradas nesse manejo, como
por exemplo: resistência a terapia medicamentosa devido ao desconforto gerado pela aplicação da
medicação, a baixa escolaridade que reflete na falta de percepção dos problemas de saúde e na
capacidade de entendimento das informações, falta de apoio do parceiro pois os mesmos se recusam a
fazer o tratamento e a ausência nas consultas de pré-natal ou um comparecimento tardio.
CONCLUSÃO: Diante dessa problemática, o enfermeiro deve acolher essa paciente lhe garantindo
confiança, bem como promover ações educativas, pois é uma das estratégias mais importantes da sua
atuação para a promoção da saúde e prevenção de agravos. Vale ressaltar que mesmo diante dos
protocolos e demais formas de atuação que são essenciais na atuação do enfermeiro, há de se destacar
também a necessidade de capacitação, buscando assim ofertar uma assistência mais especializada e
significativa, a fim de contribuir no diagnóstico precoce da sífilis e de minimizar as graves
consequências das infecções sexualmente transmissíveis para o ciclo gravídico-puerperal.
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ENFERMAGEM OBSTÉTRICA: ESTRATÉGIAS NÃO FARMACOLÓGICAS PARA
ALÍVIO DA DOR DO PARTO NATURAL
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INTRODUÇÃO: A enfermagem obstétrica tem se destacado cada vez mais no cenário da saúde,
devido ao alcance de resultados satisfatórios na assistência ao parto humanizado. Trtando-se do parto
natural o Enfermeiro Obstetra pode atuar frente ao alívio da dor do parto por meio da utilização de
estratégias não farmacológicas, com vistas à humanização do cuidado e ao protagonismo feminino.
Este estudo justifica-se pelos benefícios trazidos à parturiente e ao bebê, a partir da utilização das
estratégias não farmacológicas para alívio da dor. OBJETIVO: Conhecer as estratégias não
farmacológicas, utilizadas pelo Enfermeiro Obstetra, para alívio da dor no trabalho de parto e parto.
MÉTODOS: Pesquisa qualitativa realizada na maternidade Marly Sarney localizada em São Luís –
MA. Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 3.302.399. Os dados foram coletados
de outubro a novembro de 2019, com auxílio de um instrumento contendo questões acerca do perfil do
profissional e da temática em estudo. RESULTADOS: Participaram do estudo 15 Enfermeiros
Obstetras, a maioria do sexo feminino com 25 a 30 anos. Constatou-se que estes enfermeiros
conhecem poucas estratégias não farmacológicas, no entanto acreditam que elas promovem a
diminuição da dor e aceleração do parto. As mais utilizadas por eles são a mudança de posição e a
deambulação, pois conforme seus relatos tais estratégias são de fácil acesso e “pode” ser
implementada pelo acompanhante. Ressalta-se que os enfermeiros não estão satisfeitos com o
incentivo à aplicabilidade das estratégias, devido ao mal dimensionamento profissional e estrutura
física insatisfatória. A alta demanda e o desconhecimento das gestantes também dificultam a
implementação na rotina da instituição. Frente a essas dificuldades desenvolveu-se um banner
contendo ilustrações e orientações sobre as principais estratégias não farmacológicas para alívio da dor
e fixaou-se na sala de espera. CONCLUSÃO: O uso das estratégias não farmacológicas para alívio da
dor deve ser orientado em toda a assistência à gestante, devido aos seus inúmeros benefícios, além de
reduzir as intervenções desnecessárias. Apesar dos profissionais conhecerem algumas estratégias, sua
aplicabilidade ainda se encontra fragilizada e a falta de conhecimento das gestantes influencia para não
aceitação da conduta. O banner informativo contribuiu significativamente na assistência, com ele
realizou-se palestras e rodas de conversa a fim de orientar as gestantes quanto aos métodos não
invasivos e facilitadores do parto.

Palavras-chave: Enfermagem obstétrica, Parto normal, Dor do parto.
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PARTO CESÁRIO: UMA ANÁLISE ACERCA DOS CRITÉRIOS DE ESCOLHA
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INTRODUÇÃO: A prática do parto cesário sem indicação necessária poderá ocasionar inúmeras
complicações à saúde materna infantil. Para a parturiente há riscos de hemorragia, infecção, embolia
pulmonar, morbimortalidade, dentre outros. A criança ficará propensa a problemas respiratórios,
prematuridade, icterícia e mortalidade neonatal. Conhecer os critérios de escolha para o parto cesário
contribuirá para análise da realidade fundamentada nos parâmetros das recomendações da Organização
Mundial de Saúde. OBJETIVO: conhecer os critérios de escolha da via de parto cesário, segundo a
percepção das puérperas. MÉTODO: Pesquisa qualitativa realizada no Hospital Materno Infantil de
Bacabal – MA, NO período de setembro a outubro de 2019. Aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa sob o parecer 3.552.570. Os dados foram coletados por um instrumento contendo questões
acerca da temática em estudo e analisados conforme análise de conteúdo de Bardin. RESULTADOS:
Entrevistou-se 20 puérperas. A partir dos depoimentos elaborou-se duas categorias: Contribuições do
pré-natal para a escolha do tipo de parto e Opiniões acerca da preferência pela via de parto.
Observou-se na primeira categoria que a maioria das entrevistadas estavam satisfeitas com o pré-natal
realizado pelo enfermeiro, no entantos segundo elas, ainda houveram falhas em se tratando da
assistência, como déficit de comunicação, falta de diálogo entre profissional/mulher/parceiro(a) e
ausência de orientações sobre a gestação, parto e puerpério. A maioria das gestantes convivem com
vários medos, anseios, dúvidas e a orientação durante esse processo consiste na principal conduta a ser
realizada. O parto na maioria das vezes é o momento mais temido pela gestante, devendo ser melhor
abordado no pré-natal proporcionando assim o empoderamento para a tomada de decisão quanto a
escolha do tipo de parto. Na segunda categoria as puérperas referiram escolher o parto normal durante
o pré-natal, entretanto elas têm pouca orientação quanto a esse tipo de parto, não sabem quais os
benefícios, indicação e sinais de trabalho de parto e o processo de parturição. Apesar da maioria ter
preferência pelo parto normal, todas tiveram parto cesário e não souberam relatar o porquê de terem
sido submetidas ao parto cesário CONCLUSÃO: Há pouco conhecimento quanto aos tipos de partos
devido ao déficit de informações e orientações repassadas durante o pré-natal e parto. A falta de
informação interfere na autonomia e no empoderamento dessas mulheres, o que resulta muitas vezes
em submissão desnecessária ao parto cesário.

Palavras-chave: Cesárea; Comportamento de escolha; Período pós-parto.
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ATUAÇÃO DOS RESIDENTES EM SAÚDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA
COVID19: relato de experiência
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INTRODUÇÃO: Os profissionais de saúde estão vivenciando um novo cenário de atuação no que diz
respeito, a assistência prestada a população. Estes, estão frente à pandemia causada pelo surto mundial
da infecção pelo novo Coronavírus SARS-COV-2 (COVID19). O SARS-COV-2, trata-se de vírus
RNA envelopado, encontrado em humanos, outros mamíferos e aves, que ocasiona doenças
respiratórias, entéricas, hepática e neurológicas. A transmissão do vírus ocorre por contato próximo e
sem proteção com secreções e gotículas do indivíduo infectado. A maioria dos casos ocorre com
sintomatologia leve, que inclui: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dispneia. Os pacientes graves
evoluem para síndrome do desconforto respiratório e possuem necessidade de cuidados intensivos.
OBJETIVO: Relatar a experiência dos profissionais residentes em saúde da família no enfrentamento
da Covid19.MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo relato de experiência das ações
de combate a COVID19 desenvolvidas pelos residentes de enfermagem e nutrição de uma unidade
básica de saúde da cidade de Caxias-Ma, no período de Março a Setembro de 2020. A instituição conta
com uma equipe multiprofissional composta por: médico, enfermeiro, nutricionista, odontólogo,
fisioterapeuta e psicólogo e é referência no atendimento da Atenção Primária a Saúde (APS) do
município. As atividades desenvolvidas pela equipe de residentes consistiram de organização do fluxo
de atendimento da população, realização de consultas de rotina e por tele atendimento, visitas
domiciliares, marcação dos testes rápidos dos casos suspeitos de coronavírus, bem como tratamento e
monitoramento dos casos confirmados. RESULTADOS: A atuação da residência em saúde da família,
contribuiu para melhoria do atendimento e do fluxo de trabalho da unidade de saúde. Durante a
pandemia do coronavírus, foi possível aperfeiçoar e adquirir experiência profissional frente ao novo
contexto no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, os mesmos reconheceram a
importância da gerência da assistência, de pessoas e materiais, e aprimoraram suas vivências em
situações de estresse, medo, pressão, acrescido do risco de adoecer. CONCLUSÃO: Percebeu-se a
magnitude destas ações, uma vez que estimulam o conhecimento e a necessidade de constante
atualização profissional frente a doenças de grande impacto para a saúde pública, como o
SARS-COV-2. Deste modo, enfatiza-se a realização de outros estudos sobre a temática, criação de
protocolos e a capacitação dos funcionários da atenção básica para os ajustes na estrutura dos serviços,
por ser a COVID19 uma infecção recente e desafiadora para a ciência.

Palavras-Chave: “Saúde da família”. “Residência”. “Coronavírus”.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA TERAPÊUTICO OCUPACIONAL: ATENÇÃO EM SAÚDE
PARA GESTANTES E CRIANÇAS EM DUAS UNIDADES DE SAÚDE DE UM

MUNICÍPIO DO PARÁ.
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INTRODUÇÃO: A Atenção Primária em Saúde (APS) busca universalizar e articular os cuidados
primários e prevenção em saúde da população circunscrita em uma rede de apoio presente no território.
Diante disso, é valido destacar o acompanhamento obstétrico e pediátrico realizado no contexto da
APS, que objetiva prestar os cuidados primários tanto à saúde das gestantes, quanto das crianças, além
de realizar a vigilância do desenvolvimento infantil, a fim de detectar possíveis alterações.
OBJETIVOS: Relatar a experiência de discentes em Terapia Ocupacional na Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e Unidade Municipal de Saúde (UMS). METODOLOGIA: Trata-se de um relato
qualitativo-descritivo de estudantes de Terapia Ocupacional desenvolvido nas ESF e UMS no
município de Belém/PA em janeiro de 2020, contendo a participação de 28 gestantes e 10 crianças de
até 6 anos, através do projeto denominado “Multicampi Saúde – Atenção à Saúde da Criança” da
Universidade Federal do Pará (UFPA), que é composto por preceptores (profissionais inseridos nas
unidades de saúde), estudantes da UFPA e tutores docentes da UFPA. A fim de ilustrar os resultados,
foram utilizados trechos do diário de campo construído no decorrer do projeto. RESULTADOS:
Foram planejadas as práticas em Terapia Ocupacional com base nas problemáticas apresentadas e
observadas durante os atendimentos e reuniões com a preceptora. As atividades realizadas foram: 1
grupo terapêutico em saúde mental com 10 gestantes para o fortalecimento de vínculo com seus bebês,
5 atendimentos de vigilância do desenvolvimento junto aos bebês por meio de teste de reflexos
primitivos e crianças com até 6 anos com auxílio do teste Denver II e caderneta de saúde da criança,
além disso, 8 orientações com a disponibilização panfletagem sobre marcos do desenvolvimento, em
especial os motores e de linguagem, 4 dinâmicas junto as gestantes sobre a importância do brincar, 6
de cuidados básicos com a criança, 4 de violência contra criança e principais acidentes na infância,
algumas destas ações foram realizadas em conjunto com acadêmicos de nutrição e medicina.
Percebeu-se, por meio destas atividades excelente adesão e participação do público, tendo em vista
que estes realizaram troca de experiências com os demais, levantaram dúvidas que fomentaram
discussão em grupo e realizaram procura por material ofertado. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Salienta-se a importância da Terapia Ocupacional na equipe multiprofissional da atenção básica,
principalmente para a atenção a saúde de gestantes, assim como o cuidado e vigilância para do
desenvolvimento infantil de crianças na APS.
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PRINCIPAIS CARÊNCIAS ENCONTRADAS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
ONCOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O câncer tornou-se um problema de saúde pública, ao passo que o crescente
número de casos tem preocupado os profissionais da saúde diante da necessidade de maiores cuidados
aos indivíduos acometidos. Diante disso, os enfermeiros tem na atenção primária a oportunidade de
realizar ações que vão desde a prevenção até os cuidados paliativos. OBJETIVO: Identificar as
principais carências da atenção oncológica realizada por enfermeiros da Atenção Primária à Saúde
(APS).MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada em setembro de 2020,
compreendendo documentos científicos disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde. Para a busca,
foram utilizados os descritores: “Enfermagem Oncológica” e “Atenção Primária à Saúde”,
empregando o operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão adotados foram: texto disponível,
idioma português e tipo de documento artigo. Foram excluídos os incondizentes com a temática,
resultando em 5 artigos. RESULTADOS: É competência dos enfermeiros da APS realizar
acolhimento, consulta de enfermagem, solicitação e interpretação de exames, ações de educação em
saúde, rastreamento, encaminhamento para os demais profissionais e visitas domiciliares. Contudo,
algumas dificuldades são encontradas diante dessa assistência, como o desconhecimento da Política
Nacional de Assistência Oncológica (PNAO) e dos protocolos e programas do Ministério da Saúde
(MS). Tais lacunas do conhecimento são consequências de uma formação acadêmica que não
contempla a oncologia, resultando em pouca ou nenhuma experiência com pacientes oncológicos
durante a graduação. Além disso, depois de formados, os enfermeiros relatam que existem poucas
capacitações e educação permanente disponíveis nesta área, colaborando para uma assistência
oncológica precária. Os profissionais também relatam não ter o domínio de noções básicas sobre o
controle e prevenção do câncer, desconhecem a atuação profissional para esse tipo de assistência e tem
pouco conhecimento acerca dos cânceres mais prevalentes, seus tratamentos, efeitos colaterais e
consequências destes para o indivíduo acometido. CONCLUSÃO: Diante das deficiências localizadas,
sugere-se a possibilidade da inserção de novos componentes curriculares que visem uma formação
integral quanto à atenção oncológica na graduação; além disso, faz-se necessário o incentivo à
especialização de enfermeiros nessa área e disponibilizar educação permanente e capacitações para os
profissionais da APS, baseando-se nas orientações e nos protocolos do MS e da PNAO. Com este
estudo, identificou-se a necessidade de maiores produções científicas que analisem o cenário e a
assistência de enfermagem em oncologia, pois tais pesquisas são importantes para modificar as
carências e subsidiar uma assistência de enfermagem oncológica de qualidade na APS.

Palavras-chave: Oncologia, Enfermagem Oncológica, Atenção Primária à Saúde.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
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INTRODUÇÃO: o parto se caracteriza como um momento único na vida da mulher, pois é uma
ocasião de transição para um novo papel social: o de ser mãe. Anteriormente, o processo de nascer era
exercido por parteiras, nos próprios domicílios, se caracterizando como um evento natural ao lado da
família. No entanto, com o passar dos anos, o parto se tornou institucionalizado. Esse processo teve
início na Segunda Guerra Mundial, em que 90% dos partos eram realizados em hospitais, com o uso
de prática mecanizada, desumana e com intervenções desnecessárias, o que acarretou perda de
autonomia da mulher durante o parto. O enfermeiro é respaldado por lei para atuar diretamente no
cuidado à mulher no trabalho de parto e parto. Dessa forma, é necessário que o profissional forneça
uma assistência integral e humanizada a fim de reduzir práticas desnecessárias no processo de parir.
OBJETIVO: analisar o papel do enfermeiro na assistência à mulher vítima de violência obstétrica.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre agosto e setembro de
2020 nas bases eletrônicas de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic
Library Online (SCIELO), utilizando descritores controlados e não-controlados associados ao
operador boleano AND, a saber: “violência obstétrica”, “cuidados em enfermagem” e “parto
humanizado”. Foram empregados como critérios de inclusão os estudos disponíveis na íntegra, em
português e publicados entre os anos de 2015 e 2020. Logo, identificou-se 24 estudos potenciais, após
filtragem daqueles que respondiam ao objetivo, obteve-se uma amostra final de 7 artigos.
RESULTADOS: observou-se a importância do papel do enfermeiro no que diz respeito ao apoio
físico e emocional, o fornecimento de um ambiente agradável para que a mulher se sinta à vontade,
bem como proporcionar uma escuta ativa acerca de dúvidas em relação aos procedimentos. Outro
papel importante observado está na atuação do enfermeiro em assegurar a redução de procedimentos
invasivos como episiotomias e rupturas de membranas. CONCLUSÃO: a violência obstétrica provoca
sofrimento e repercussões na saúde de quem vivencia essa situação, impactando de forma negativa na
qualidade de vida das mulheres. Portanto, é essencial o desenvolvimento de ações de sensibilização
para os profissionais de saúde, com destaque ao enfermeiro, que está mais próximo da cliente, para
que assim seja oferecida uma assistência humanizada.

Palavras-chave: Violência contra a Mulher; Parto; Cuidados de enfermagem.
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ÓBITOS EM CRIANÇAS MENORES DE UM ANO POR CAUSAS EVITÁVEIS NO
MUNICÍPIO DE PICOS-PI
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INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil é um indicador de saúde sensível, pois reflete as condições
de vida e saúde de uma determinada população. Estudos evidenciam que os óbitos infantis acontecem,
sobretudo, por causas evitáveis, ou seja, que poderiam ser evitados com a dispensação de atenção à
saúde adequada à população materno-infantil. OBJETIVO: Descrever a mortalidade infantil por
causas evitáveis no município de Picos-PI, entre os anos de 2013 e 2017. MÉTODOS: Estudo
transversal, retrospectivo, realizado com dados secundários referentes à mortalidade infantil, no
município de Picos-PI, no período de 2013 a 2017. A população foi constituída por óbitos por causas
evitáveis de crianças menores de um ano, em Picos-PI, os quais foram registrados no Sistema de
Informação sobre Mortalidade e encontravam-se disponíveis no site do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde. Por se tratar de estudo com dados secundários, não é necessária sua
submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa. RESULTADOS: Foram registrados 78 óbitos de
crianças menores de um ano, por causas evitáveis. Destes, 56 (71,8%) foram considerados evitáveis,
20 (25,6%) como demais causas (não claramente evitáveis) e 2 (2,6%) causas mal definidas. Dos
óbitos considerados evitáveis, 28 (35,9%) foram considerados reduzíveis se fosse dispensada
adequada atenção à mulher durante o período gestacional, seguidos por 12 (15,4%) óbitos reduzíveis
por assistência adequada à mulher durante o período do parto. Com relação ao perfil das crianças, 49
(62,8%) possuíam entre 0 e 6 dias de vida, 41 (52,6%) eram do sexo masculino e 54 (69,2%) eram da
raça parda. CONCLUSÃO: É necessário que investimentos sejam realizados a nível de Atenção
Primária à Saúde, bem como é imprescindível que os profissionais de saúde, sobretudo, os da Atenção
Primária à Saúde, sejam qualificados a fim de melhorar a qualidade da assistência prestada à saúde
materno-infantil e, assim, reduzir o número de óbitos de crianças menores de um ano por causas
evitáveis no município de Picos-PI.

Palavras-chave:Mortalidade Infantil, Sistemas de Informação, Perfil de Saúde.
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IMPACTOS DA SÍNDROME DE BOURNAUT NOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
EM TEMPOS DE COVID-19: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: Síndrome de Burnout caracteriza-se como um distúrbio emocional, crônico com
sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico e mental decorrentes das atividades
laborais de trabalho (BATISTA et al., 2019). A Covid-19 é uma doença recém descoberta e altamente
contagiosa, na qual exige da equipe grande responsabilidade no manejo dos pacientes por conta do
grande risco de contaminação (BARBOSA et al., 2020). OBJETIVO: Relatar os impactos da
Síndrome de Bournaut nos profissionais de Enfermagem em tempos de Covid-19 em literaturas
existentes. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Realizados através da
consulta de artigos científicos publicados no ano 2020 entre janeiro e setembro, veiculados nas bases
de dados bibliográficas LILACS e SCIELO. Como critério de inclusão considerou-se aqueles
publicados nos bancos de dados supracitados, originais, nos idiomas português e inglês em
concordância com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) com operadores booleanos “Síndrome
do Esgotamento” AND “Profissionais de Enfermagem” AND “Covid-19”. Foram excluídos artigos
publicados em outras bases de dados, artigos de revisão, que não abordavam o assunto proposto,
artigos repetidos e fora do tempo estabelecido. A partir do cruzamento dos descritores foi possível
encontrar 19 artigos. RESULTADOS: Depois de aplicar aos critérios de inclusão e exclusão,
restaram-se seis artigos. A Síndrome de Bournaut é um transtorno de carácter depressivo, provocado
pelo acumulo excessivo de trabalho, cobrança extrema e recorrentes situações de estresse, sendo
comum em profissionais que atuam sob pressão, como por exemplo, os enfermeiros. No cenário atual
os profissionais de enfermagem são linha de frente no combate a pandemia onde são expostos ao novo
coronavírus. Nessa perspectiva, os profissionais de enfermagem são submetidos a turnos mais longos,
falta de equipamentos de proteção individual (EPIs), perdas constantes e interrupção no padrão de
sono (RAUDENSKÁ et al., 2020). Esses fatores contribuíram diretamente para o desenvolvimento da
fadiga, esgotamento físico, mental, estresse, ansiedade e medo podendo desencadear a Síndrome de
Burnout gerando implicações na qualidade de vida. O crescente número de profissionais contaminados
e afastados sobrecarrega ainda mais os serviços de saúde, que contribuí para o esgotamento psíquico
da equipe de enfermagem (MOREIRA et al., 2020). CONCLUSÃO: Portanto, pode-se evidenciar a
partir das análises feitas que os profissionais de enfermagem são submetidos a situações de extrema
exaustão, risco de contaminação e adoecimento mental, gerando grande impacto na saúde. Nessa
perspectiva, deve ser realizado intervenções que diminuam os agravos visando melhorias na saúde do
indivíduo principalmente em tempos de Covid-19.

PALAVRAS-CHAVES: Síndrome do Esgotamento, Profissionais de Enfermagem, Covid-19.
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PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES NA CIDADE DE FORTALEZA CEARÁ NO
ANO DE 2019
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INTRODUÇÃO: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível com alta prevalência em países
desenvolvidos (NUNES et al., 2017). É transmitida predominantemente por via sexual e vertical,
podendo ocorrer em qualquer fase da gestação ou parto (CABRAL et al., 2017). No Brasil, a sífilis
configura como uma patologia que acomete inúmeras gestantes e está cada vez mais incidente,
colocando em risco o desenvolvimento do bebê, podendo evoluir para complicações severas
(FERNADES et al., 2017). OBJETIVO: Relatar a prevalência de sífilis em gestantes na cidade de
Fortaleza Ceará no ano de 2019. MÉTODOS: Estudo epidemiológico, descritivo de cunho
quantitativo. Os dados foram coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
da Vigilância epidemiológica do município de Fortaleza-Ceará no período de 2019. As variáveis
utilizadas foram: idade gestacional, faixa etária, escolaridade, raça e classificação clínica. Os dados
apresentados são de carácter público, não necessitando da submissão ao comitê de ética.
RESULTADOS: Foram notificados em 2019, 365 novos casos de sífilis em gestantes. A faixa etária
com maior prevalência foi entre 20-29 anos com 54,0% (197), sendo mulheres com 40 anos ou mais
com a menor taxa, o que corresponde a 1,9% (7) dos casos. Em relação a variável raça (branca, preta,
amarela e parda) os maiores números foram na raça parda com 76,7% (280), os menores números
foram na raça amarela com 2,5% (9). Quanto a escolaridade, 20,8% (76) das gestantes cursaram da 5°
à 8° série do ensino fundamental e apenas 0,5% (2) tinham o ensino superior completo. Quanto a idade
gestacional 35,6% (130) foram diagnósticas no terceiro trimestre e 29,9% (109) estavam no primeiro
trimestre. A classificação clínica mostrou que cerca de 22,5% (82) das gestantes encontravam em fase
latente, os menores números foram em gestantes em fase secundária com apenas 4,1% (15) dos casos.
O estudo retrata que no ano de 2019 existiu uma alta prevalência de gestantes acometidas com sífilis
em Fortaleza-Ceará. Com maior número de casos em mulheres pardas com baixa escolaridade entre
20-29 anos, diagnosticadas no terceiro trimestre e em fase latente da infecção. CONCLUSÃO: Nessa
perspectiva é essencial a participação das gestantes as consultas de pré-natal, com o intuito de detectar
alterações no período gestacional. Portanto, é necessário mais investimentos, treinamentos das equipes,
com o propósito de aprimorar o atendimento, contribuindo para o diminuição da taxa de sífilis em
gestantes.
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EXPERENCIANDO A (RE)CONSTRUÇÃO DA ASSISTÊNCIA NA PREVENÇÃO DA
MORTALIDADE INFANTIL NO INTERIOR DOMARANHÃO
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INTRODUÇÃO: A Saúde da Família é peça fundamental para o cuidado materno-infantil. Existe
uma clara necessidade de atenção na promoção, prevenção e diagnóstico precoce de eventuais agravos
que possam ocorrer à gestante e ao recém-nascido, a partir das visitas domiciliares e retornos ao
serviço de saúde, tendo em vista que o período neonatal, bem como o primeiro ano de vida
demonstram-se como propícios para complicações e elevação do risco de morte neonatal OBJETIVO:
Apresentar a experiência vivida por uma equipe da Força Estadual de Saúde do Maranhão na
prevenção da mortalidade infantil. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência. Foi realizado
mapeamento de riscos, com visitas domiciliares para todas as crianças menores de um ano, bem como
todas as gestantes. Houve a criação de planilhas estabelecendo os riscos encontrados e um plano para
visitas e acompanhamentos. Houve construção de um plano de ação com qualificação de profissionais
de saúde no município; fortalecimento das ações na primeira semana de vida da criança; garantia de
acompanhamento ao recém-nascido prematuro; estabelecimento de fichas de acompanhamento do
parto no município com posterior contrarreferência para atenção básica; notificação e investigação de
óbitos infantis em curto espaço de tempo. RESULTADOS: De 170 crianças menores de 1 ano, 101
iniciaram alimentação complementar antes dos 6 meses e 18 apresentaram aleitamento materno
inexistente. Até 70% das crianças apresentaram IRA e 50% doença diarreica. Notou-se que 5 crianças
estavam na linha da desnutrição. Sobre o nascimento, 4 crianças apresentaram prematuridade, e anóxia
e infecção em 3 delas. Por fim, 61 crianças apresentavam a caderneta de imunização desatualizada.
Nenhuma criança apresentava consulta odontológica no primeiro ano de vida, deficiência essa devido
a oferta ineficiente da saúde bucal. Assim, houve um planejamento de metas como: capacitação dos
profissionais atuantes no hospital para prevenção de asfixia neonatal; profissionais da ESF capacitados
na estratégia AIDIPI e método Canguru; execução da Primeira Semana de Saúde Integral; mínimo de
90% dos RN nascidos de parto prematuro com 13 consultas no primeiro ano de vida (7 médicas e 6 de
enfermagem); 100% dos RN nascidos no município encaminhados para USBF com a ficha de
acompanhamento de parto; 100% dos óbitos materno-infantil investigados no primeiros 15 dias.
CONCLUSÃO: A construção de intervenções está baseada na necessidade de oferecer um cuidado
integral à saúde da criança, evitando adoecimento ou detectando-o precocemente, e, consequentemente,
a morte no primeiro ano de vida.
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INTRODUÇÃO: A corioamnionite ou infecção intra-amniótica que ocorre devido aos
microrganismos existentes na cavidade vaginal da gestante. Estes microrganismos atravessarem a
membrana ovular contaminando o líquido amniótico e, secundariamente, o feto. Tal infecção
representa uma importante categoria de morbidade e mortalidade neonatal. OBJETIVO: Identificar
os fatores de risco associados à corioamnionite. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa, a qual
teve a coleta de dados realizada no mês de setembro de 2020, nas bases de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem
(BDENF) e na biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando-se os
descritores controlados, Corioamnionite e Complicações na Gravidez, e o descritor não-controlado,
Infecção. A estratégia de busca utilizada foi a seguinte: Corioamnionite AND Complicações na
Gravidez AND Infecção. Os criterios de inclusão adotados foram: textos disponíveis na íntegra, em
português e espanhol e que respondessemao objetivo da pesquisa. Nas buscas foram encontrados 20
artigos. Após leitura criteriosa, apenas quatro respondiam ao objetivo do estudo, os quais foram
utilizados para a realização desta revisão integrativa. RESULTADOS: Os fatores de riscos
encontrados para corioamnionite são: redução do líquido amniótico por conta da ruptura prematura
das membranas, gestantes que durante o período gestacional foram diagnosticadas com vulvovaginite,
febre materna, taquicardia materna ou fetal, leucocitose materna e odor fétido do líquido amniótico.
CONCLUSÃO: Observou-se número reduzido de estudo sobre a temática, por isso compreende-se a
necessidade de pesquisar a corioamnionite a fim de possibilitar uma expansão do conhecimento.
Ademais, considera-se importante conhecer os fatores de risco para a corioamnionite a fim de intervir
de maneira precoce, oportunizar a sua prevenção e reduzir a morbimortalidade neonatal por esta
causa.
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ENFERMAGEM INTRAMUROS: ASSISTÊNCIA ÀS MULHERES PRIVADAS DE
LIBERDADE NO PERIODO GRAVÍDICO
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INTRODUÇÃO: Em 2016, a população carceraria no Brasil era de 726.712 pessoas, sendo 42.355
do sexo feminino. O perfil dessas mulheres corresponde a pessoas em idade reprodutiva, com baixa
renda, histórico familiar conturbado e antecedente de prostitução. Dentre elas, encontram-se as
gestantes e puérperas, que necessitam de maior atenção e um cuidado qualificado. Mediante a
precariedade do sistema de saúde penitenciário no contexto brasileiro, destaca-se o papel central do
enfermeiro para o acompanhamento adequado dessas mulheres. OBJETIVO: Identificar a
assistência de enfermagem às gestantes privadas de liberdade. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura, tendo a seguinte questão norteadora: como ocorre a assistência de
enfermagem à gestante no cárcere? Para composição do estudo foi realizada busca nas seguintes
bases de dados: LILACS, MEDLINE e BVS. Para recuperação das informações, utilizou-se o
operador boleano AND e os descritores registrados nos Descritores em Ciências da Saúde, mulheres,
gravidez, cárcere. Contaram como critérios de inclusão artigos em português, completos, publicados
entre 2016 e 2020. Como critérios de exclusão consideraram-se os artigos pagos, duplicados e que
não se encaixaram na temática. A busca resultou em 579 artigos e, após aplicação dos filtros,
obteve-se 77 artigos que foram submetidos à leitura do titulo e resumo. Após essa primeira análise,
obteve-se 21 artigos que foram lidos na íntegra. Ao final, 8 artigos compuseram a amostra.
RESULTADOS: Identificou-se um número elevado de gestações em contexto de cárcere e diversas
abortagens no sistema penal. Há alto risco obstétrico nessa população em decorrência da superlotação
nos presídios e da escassez de atendimento. Percebe-se que os cuidados de enfermagem com essas
mulheres são escassos, devido ao despreparo profissional e às péssimas condições de trabalho.
Ademais, o atendimento prestado é bastante precário, as mulheres não têm consultas de qualidade,
tampouco é viabilizada a autonomia na forma do parto. No puerpério, identificou-se que as condições
de salubridade nas maternidades dos presidios são desfavoráveis à saúde das mulheres e dos
recém-nascidos. Sabe-se que a Lei de execução penal n° 7.210 assegura de forma integral o
acompanhamento médico no periodo gestacional, tanto para a mae, quanto para a criança. Ademais, é
dever de o Estado prestar assistência de qualidade, dentro dos principios do SUS de Universalidade,
Equidade e Integralidade. CONCLUSÃO: Verificou-se a necessidade de uma melhor preparação do
enfermeiro e demais profissionais da saúde para atender a essa população e um maior investimento
na gestão de qualidade para quarantir os direitos dessas mulheres.
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A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DO ACOMPANHANTE DURANTE O PROCESSO
PARTURITIVO
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INTRODUÇÃO: A presença do acompanhante no decorrer do trabalho de parto proporciona a
parturiente um momento menos estressante, contribuindo para que o trabalho de parto e parto tenha
um progresso mais agradável, atribuindo enorme vantagem quanto aos aspectos físicos e emocionais
durante todo o processo de parturição. OBJETIVO: Realizar um levantamento bibliográfico acerca da
importância da presença do acompanhante durante o processo parturitivo. MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific Electronic
Library Online (SciELO), que teve como questão norteadora: “Qual a importância da presença do
acompanhante durante o processo parturitivo?”. Foram utilizados os seguintes descritores:
“Acompanhante”, “Parto” e “Importância”, como critério de inclusão foram considerados: texto
completo, idioma português, espanhol e inglês, publicados com o recorte temporal de 2015 a 2020, e
como critério de exclusão: textos duplicados e incompletos. Foram encontrados 43 artigos, porém,
após aplicar os critérios de elegibilidade restringiram-se a 15 obras. Ao final das análises, 10 artigos
foram incluídos na revisão. RESULTADOS: De acordo com a literatura, a maioria das gestantes
atribui grande importância ao acompanhante no momento do parto, visto que o mesmo garante
segurança, conforto e tranquilidade, tornando a experiência da parturição mais positiva e agradável. As
mulheres que são impossibilitadas de receberem acompanhamento de forma contínua durante o
processo de parto e nascimento são mais propicias a sentimentos de solidão e vulnerabilidade. O
acompanhante que frequentemente acompanha a parturiente é o pai do bebê, entretanto, nos casos em
que o parceiro não pode esta presente as mulheres desejam ter a companhia de alguém do sexo
feminino, em especial a mãe. A participação paterna é a oportunidade de desenvolver o vínculo com a
criança desde o nascimento, compartilhar as responsabilidades com a companheira e vivenciar o
momento do nascimento. Nesse contexto, a participação do acompanhante durante o processo de
parturição envolve principalmente a questão do apoio emocional, que a equipe de saúde nem sempre
tem condições de oferecer à parturiente. CONCLUSÃO: Conclui-se que o acompanhante é destacado
como um grande aliado na boa experiência da parturição, e sua ausência frequentemente está associada
a sentimentos negativos que permeiam o parir. Portanto a equipe deve incentivar a participação do
acompanhante antes mesmo do parto, de preferência na assistência pré-natal, tendo em vista os
benefícios deste no momento do parto.
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO
RECÉM-NASCIDO EM SALA DE PARTO

1Joana Clara Alves Dias.
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INTRODUÇÃO: A atuação da enfermagem obstétrica na assistência ao recém-nascido tem como
objetivo assegurar um nascimento respeitoso e seguro, através da incorporação das boas práticas
baseadas em evidências científicas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com
vista a reduzir a incidência da morbidade e mortalidade neonatal. OBJETIVO: Realizar um
levantamento bibliográfico sobre a atuação da enfermagem obstétrica na assistência humanizada ao
recém-nascido em sala de parto. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura nas
bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), que teve como
questão norteadora: “Qual a atuação da enfermagem obstétrica na assistência humanizada ao
recém-nascido em sala de parto?”. Foram utilizados os descritores: “Atuação da enfermagem”,
“recém-nascido”, “humanização” e “sala de parto”. Foi realizado o cruzamento entre os descritores
utilizando o operador booleano and. Como critério de inclusão foram considerados: texto completo,
idioma português, publicados com o recorte temporal de 2015 a 2020, e como critério de exclusão:
textos duplicados e incompletos. Foram encontrados 37 artigos, porém, após aplicar os critérios de
elegibilidade, 8 artigos foram incluídos na revisão. RESULTADOS: A enfermagem obstétrica
destaca-se por utilizar práticas baseadas em evidências na assistência ao recém-nascido, contribuindo
para a redução de taxas de mortalidade e morbidade neonatal. Em nascimentos assistidos pela
enfermagem há maior prevalência nas práticas humanizadas, gerando benefícios a longo prazo na vida
do recém-nascido, como o clampeamento oportuno do cordão umbilical, sendo benéfico na prevenção
da anemia na primeira infância, o contato pele a pele entre mãe e bebê, ajudando na efetivação do
fortalecimento de vínculo entre o binômio, bem como, o incentivo ao aleitamento materno na primeira
hora de vida. O aleitamento materno na primeira hora de vida, esta associado à menor incidência de
mortalidade neonatal e menor risco de hemorragia materna. Além disso, a enfermagem possibilita o
respeito ao acompanhante no momento do parto e nascimento do bebê, que apesar de ser um direito da
mulher, frequentemente não é respeitado. CONCLUSÃO: Conclui-se que a enfermagem obstétrica
contribui positivamente no uso das boas práticas na assistência ao recém-nascido na sala de parto, visto
que suas condutas são baseadas em evidências científicas e recomendação da OMS, a partir disso, é
fundamental a inserção e o incentivo desses profissionais no âmbito das maternidades, com vista a
garantir um cuidado de qualidade e humanizado.
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A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEMMEDIANTE POSSÍVEIS
DESCONFORTOS DO PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL

NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO: EXPECTATIVAS, PERCEPÇÕES E
EXPERIÊNCIA ACADÊMICAS
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INTRODUÇÃO: A colecistectomia é o procedimento que consiste em um incisão cirúrgica
minimamente invasiva para extração da vesícula biliar, resultando em menor morbidade,
proporcionando redução na dor e nas complicações pós-operatórias e retorno mais rápido do paciente
às atividades habituais. Aplicando em números totais, podemos observar que no ano de 2016 houve
um aumento de 25.957, estimando que sejam realizadas esta quantidade de colecistectomia por ano. O
pós-operatório imediato inicia-se a partir da saída do paciente da sala operatória até completar 24
horas de recuperação onde necessita de atenção integral e cuidados essenciais de enfermagem.
OBJETIVO: Relatar a experiência da vida acadêmica sobre a importância dos cuidados de
enfermagem mediante possíveis desconfortos do procedimento de colecistectomia convencional no
POI. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência vivenciado por
discentes do curso de enfermagem, realizado em um hospital público durante o Módulo de Prática em
CC, no mês de julho 2020. RESULTADOS: Na RPA os desconfortos mais frequentes eram dor,
hipotermia e às vezes retenção urinária. A dor mais frequente é a que ocorre na região da cirurgia que
diminui com o tempo. As intervenções de enfermagem consistem em administração de analgesias
prescritas pelo médico e estratégias que podem auxiliar no alívio da dor, sendo uma delas a retenção
urinária (BRASIL, 2003). Dois clientes apresentaram retenção urinária em dias diferentes. O primeiro
deles recebeu alta após exame físico superficial, seguindo com dor abdominal para a enfermaria,
posteriormente, outro quando examinado por completo, foi detectada retenção urinária e intervindo
com a sondagem de alívio. Tivemos um cliente apresentando hipotermia devido a exposição
inadequada de temperada no ambiente, logo, isto influenciou diretamente na termorregulação do corpo,
podendo evoluir para uma complicação pós-operatória. CONCLUSÃO: A importância do
conhecimento teórico-prático para a realização do exame físico neste momento de fragilidade do
paciente, que se negligenciado pode contribuir para evolução do desconforto e até mesmo complicação
pós-cirúrgica. A importância na assistência integralizada e individualizada em CC, na articulação e
aplicação do conhecimento teórico-prático, para atender com eficácia as necessidades do paciente.
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COBERTURA VACINAL DE DTPA EM GESTANTES DO NORDESTE BRASILEIRO
(2015-2019)
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INTRODUÇÃO: Com a finalidade de proteger a mãe e o recém-nascido contra determinadas
doenças reconhecidamente prejudiciais, a imunização é considerada uma ação de saúde muito
importante no pré-natal. A vacina contra difteria, tétano e coqueluche (dTpa), passou a ser indicada
em 2014 com o intuito de reduzir a incidência e mortalidade, sobretudo, da coqueluche em
recém-nascidos. OBJETIVO: Analisar a cobertura vacinal de dTpa em gestantes do Nordeste
brasileiro entre os anos de 2015 e 2019. MÉTODOS: Trata-se de estudo transversal, descritivo, de
abordagem quantitativa, desenvolvido com dados secundários do Departamento de Informática da
Sistema Único de Saúde. Os dados se referem à cobertura vacinal da dTpa nos nove Estados do
Nordeste brasileiro. Os dados foram extraídos no site do Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde, por meio da ferramenta TABNET, acessando-se, respectivamente, as seções:
Informações de Saúde, Assistência à Saúde, Imunizações - desde 1994 e, por fim, Cobertura. Este
estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa por utilizar dados secundários, de
domínio público. RESULTADOS: Observou-se que houve um aumento da cobertura vacinal da
dTpa no Nordeste brasileiro, tendo em vista que, em 2015, a cobertura era de 44,19% e, em 2019, de
63,87%. Durante os anos de 2015 a 2019, o Estado do Ceará apresentou a maior cobertura (66,45%)
da vacina investigada e o Estado do Piauí a menor cobertura (39,87%). Verificou-se que nos anos de
2015 e 2016, o Piauí apresentou as menores coberturas vacinais, respectivamente, 15,05% e 16,40%.
No ano de 2017, o Estado do Rio Grande do Norte apresentou a mais baixa cobertura vacinal,
27,42%. Nos anos de 2018 e 2019, a Bahia registrou cobertura vacinal menor que os outros Estados
nordestinos, respectivamente, 50,61% e 55,69%. CONCLUSÃO: Apesar de ter aumentado a
cobertura vacinal entre os anos de 2015 e 2019, ainda é relativamente baixa, tendo em vista que,
preconiza-se uma cobertura de 100% da população. O enfermeiro deve assumir, com
responsabilidade, seu papel de educador em saúde e oportunizar ações de promoção da saúde que
busquem sensibilizar e promover a aceitação das gestantes quanto à importância da vacinação, seja
durante a consulta de Enfermagem ou na visita domiciliar, com o intuito de amplificar a cobertura
vacinal e, consequentemente, reduzir casos de doenças preveníveis.
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CARACTERIZAÇÃO DOS NASCIDOS VIVOS DO MUNICÍPIO DE PICOS-PI
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INTRODUÇÃO: O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos representa um avanço no registro
de dados, sendo considerada ferramenta fundamental para subsidiar ações de saúde que melhorem a
assistência à população materno-infantil no âmbito do Sistema Único de Saúde. OBJETIVO: Analisar
o perfil dos nascidos vivos na cidade de Picos-PI, no período de 2013 a 2017. MÉTODOS: Estudo
transversal, retrospectivo, de abordagem quantitativa, realizado com dados secundários referentes aos
nascidos vivos, no município de Picos-PI, entre os anos de 2013 e 2017. A população foi constituída
por todos os nascidos vivos, no município de Picos-PI, durante o período analisado, os quais foram
registrados no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e encontravam-se disponíveis no site do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Por se tratar de estudo com dados
secundários, não é necessária sua submissão a um Comitê de Ética em Pesquisa. RESULTADOS: No
período investigado foram registrados 5.425 nascidos vivos no município em questão. Com relação às
mães, a maioria era casada ou vivia em união consensual (73,8%), possuía idade entre 20 e 29 anos
(51,3%) e de oito a 11 anos de estudo (57%). A maior parcela de nascidos vivos nasceu com idade
gestacional maior que 37 semanas (91,2%), de gravidez do tipo única (98,3%) e de parto cesáreo
(75,6%). Quanto ao número de consultas pré-natal, 60,7% das mães realizaram mais de sete. Em
relação ao perfil infantil, 51,4% eram do sexo masculino, 74,8% de raça parda e 92,7% nasceram com
maior ou igual a 2.500g. CONCLUSÃO: É fundamental conhecer o perfil dos nascidos vivos com o
intuito de traçar ações de saúde mais fidedignas à realidade da população e, assim, prestar uma
assistência à saúde mais efetiva, que busque minimizar a mortalidade materna e infantil.
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DIALOGANDO SOBRE A RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA E SUA
IMPORTÂNCIA ASSISTENCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O atual modelo de atenção obstétrica fundamentado na institucionalização do
parto e na medicalização do corpo feminino, ainda constitue uma realidade nos hospitais brasileiros.
Diante disso, dentre as ações ministerais propostas para modificar o atual cenário obstétrico,
preconiza a inserção da enfermagem obstétrica nas maternidades públicas. Frente a isso, foi criado o
Programa Nacional de Residência em Enfermagem Obstétrica como uma ação estratégica da Rede
Cegonha visando a redução da morbimotalidade materna-infantil e a humanização das práticas
obstétricas. OBJETIVO: Relatar a experiência de um debate virtual sobre o programa de residência
em enfermagem obstétrica e sua contribuição para humanização das práticas obstétricas.MÉTODOS:
Trata-se de um relato de experiência de discentes matriculados na disciplina Enfermagem no
Processo de Cuidar em Saúde da Mulher ofertada pelo Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Regional do Cariri (URCA) Unidade Descentralizada de Iguatu (UDI). O debate
aconteceu no dia 09 de julho de 2020 através da plataforma digital Google Meet, na modalidade
webconferência. O momento foi mediado pela docente da referida disciplina, e operacionalizada por
duas residentes em enfermagem obstétrica tendo como participantes 25 discentes de enfermagem da
URCA/UDI. A webconferência teve duração de uma hora e quinze minutos no turno noturno.
Utilizou-se como ferramenta de ensino o diálogo. RESULTADOS: Houve participação ativa dos
discentes durante todo o debate, bem como o interesse pela temática em estudo evidenciado pela
análise dos comentários escritos no chat do Google Meet. A explanação realizada pelas residentes
foram esclarecedoras tanto sobre o processo seletivo para adentrar no programa de residência em
enfermagem obstétrica como a contribuição do(a) enfermeiro(a) obstetra para humanização da
assistência obstétrica ofertada durante o parto eutócico. Evidenciou-se que a enfermagem é um
elemento fundamental para o resgante da autonomia feminina durante o trabalho de parto e parto e na
implementação das boas práticas recomendadas ao parto e nascimento. Assim, o debate possibilitou a
expansão do conhecimento, trocas de saberes, vivências profissionais, esclarecimentos de dúvidas e
identificação profissional com assistência obstétrica. Destaca-se ainda que a utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação fortaleceu a interação entre facilitadores-discentes.
CONCLUSÃO: Diante do expoxto, o debate virtual foi de suma importância, pois além de
(com)partilhar conhecimentos e esclarecer dúvidas, contribuiu positivamente na formação
profissional dos discentes sensibilizando-os a superar o modelo de cuidado intervencionista e
assistirem as parturientes de forma integral mediante as recomendações nacionais e internacionais ao
parto e nascimento.
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CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE AS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS: revisão integrativa
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INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) são terapêuticas que tratam o
indivíduo de forma integral considerando a interação entre usuário-profissional, as práticas preventivas
e o autocuidado, onde o paciente passa a ser um agente ativo no processo de cura. Porém, a oferta das
mesmas apenas por serviços especializados, o conhecimento escasso por parte dos usuários, dos
gestores municipais e dos profissionais de saúde são alguns dos fatores limitantes para ampliação das
PIC, principalmente na Atenção Básica. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi analisar a
produção científica referente ao conhecimento dos profissionais de saúde da Atenção Básica sobre as
Práticas Integrativas e Complementares no SUS. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura de artigos publicados entre 2010 e 2018, por meio da associação dos
descritores: Práticas Integrativas e Complementares, conhecimento, profissionais de saúde e Atenção
Básica nas seguintes bases de dados: LILACS, MEDLINE e SciELO. RESULTADOS: Foram
analisados 47 artigos, dos quais foram incluídos 12 para a revisão. Onze estudos foram publicados em
português (91,7%%). Três estudos (25%) foram realizados com enfermeiros, outros três com toda a
equipe de ESF (25%). A fitoterapia foi objeto de estudo em oito artigos (66,7%). O conhecimento dos
profissionais acerca das PIC é limitado, geralmente relacionado ao saber popular e, na maioria das
vezes, conheciam apenas a fitoterapia e plantas medicinais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os
resultados desta revisão demonstraram que a maioria dos profissionais de saúde da Atenção Básica
desconhecem ou têm um conhecimento muito limitado acerca das Práticas Integrativas e
Complementares.

Palavras-chave: Práticas Integrativas e Complementares. Conhecimento. Profissionais de saúde.
Atenção Básica.
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A UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DA CRIANÇA
HOSPITALIZADA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: O processo de hospitalização gera na criança uma situação de estresse, pois ela sai
do conforto do lar, junto de seus familiares, e do ambiente escolar, para ficar cercada de pessoas
estranhas, que invadem sua privacidade, convivendo constantemente com procedimentos dolorosos e
significativos. Por este motivo, o uso das atividades lúdicas está sendo acrescentado às ações
hospitalares, passando a ter relevância na saúde, amenizando nas crianças sentimentos negativos,
como impotência, tristeza e frustações causados pelo processo de hospitalização (1,2). OBJETIVO:
Identificar os benefícios do uso do brinquedo terapêutico durante o tratamento de crianças
hospitalizadas. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura a partir de artigos da
biblioteca virtual eletrônica, com a inclusão dos bancos de dados: LILACS, MEDLINE e SciELO. Os
descritores que nortearam a busca dos dados foram devidamente extraídos dos DeCS – Descritores em
Ciências da Saúde. Foram incluídos textos completos, publicados em português e inglês, nos últimos
10 anos. Dessa forma, foram selecionaos 20 artigos dos 41 encontrados inicialmenete.
RESULTADOS: O brinquedo terapêutico vem sendo utilizado como meio para ajudar a criança no
alívio da ansiedade vivencada durante o processo de hospitalização, permitindo que ele esponha o que
sente (medo, ansiedade, tensão e necessiadades), e assim, assimile o tratamento através do
esclarecimento dos processsos realizados pelos profissionais. O brinquedo é visto como instrumento
auxiliador das fantasias que fazem parte do mundo imaginário das crianças, pois pode ser utilizado no
preparo para procedimentos, principalmente invasivos, que vão da simples punção venosa a
procedimentos mais complexos, como os cirúrgicos. As atividades lúdicas tornam o ambiente
hospitalar mais saudável e agradável, ajudando a criança a brincar livremente e vencer as adversidades
enfrentadas nesse ambiente, desmitificando a ideia de um local que proporciona somente medo, dor e
sofrimento (3). Dessa forma, podemos perceber que a reprodução de procedimentos em um briquedo
prepara a criança para as condutas médicas e liberta sentimentos negativos, além de esclarecer
conceitos errôneos que ele traz do mundo imaginário do que o hospital é um ambiente assustador.
Outro benefício proporcionado pelo brinquedo está relacionado ao estreitamento das relações,
estabelecendo uma interação baseada na confiança e segurança, promovendo a tranquilidade da
criança. CONCLUSÃO: O uso do brinquedo terapêutico é um recurso de grande valia para a
utilização nos serviços pediátricos, promovendo uma mudança comportamental, amenizando o
sofrimento e o medo desencadeado pelo processo de doença e hospitalização.

Palavras-chaves: Hospitalização, Jogos e brinquedos, Saúde da criança.
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A APLICABILIDADE DO PARTOGRAMA POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM
UMAMATERNIDADE PÚBLICA DE MANAUS

1Florizia Endria Tavares Reis; 2Walter Junio Bentes Grangeiro; 3Francielle Sousa Belém; 4Esmeralda
Chaves Martins 5Vanderly Falcão Ferreira 6Grace de Lourdes Cardoso.

1, 2, 3, 4,5,6Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM/ULBRA)

E-mail do autor: florendria@gmailcom

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu em 1994 as práticas
obstétricas que devem ou não ser utilizadas durante a assistência ao parto, classificadas em 4
categorias: A, B, C e D, a qual na categoria A, considera-se as práticas uteis e que devem ser
estimuladas mediante o monitoramento cuidadoso do progresso do trabalho de parto (TP) através do
partograma. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos na assistência a parturiente mediante
uso do partograma. MÉTODOS: Trata-se de estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado
em uma Maternidade Pública da cidade Manaus, durante a unidade curricular da disciplina Módulo de
Prática Supervisionada em Saúde Sexual e Reprodutiva da Mulher do Curso de Enfermagem de uma
universidade privada, no segundo semestre de 2019. RESULTADOS: Durante a pratica foi possível
verificar que o partograma é um instrumento importante para avaliar a evolução do trabalho de parto,
em seu processo dinâmico, tais como: dilatação cervical, variedade de posição, altura da apresentação,
batimentos cardíacos fetais, contrações uterinas, bolsa amniótica, aspecto do líquido amniótico, uso de
ocitocina e medicamentos. Estas informações sinalizam possíveis alterações do TP podendo o
profissional intervir em tempo hábil, reduzindo agravos maternos e fetais. CONCLUSÃO: Esta
vivência permitiu aos acadêmicos utilizarem o partograma como uma boa prática obstétrica e que
embora seja recomendado pela OMS, o preenchimento ainda é pouco realizado, apesar do manejo
simples e tornarem as intervenções mais seguras haja visto estarem embasadas em dados registrados
no instrumento. No entanto, é necessário que o profissional reconheça esta importância e realize o
preenchimento na pratica profissional.

Palavras-chave:Maternidade, Partograma, Cuidado.
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MORTALIDADE MASCULINA POR NEOPLASIAS MALIGNAS DO SISTEMA
RESPIRATÓRIO E ÓRGÃOS INTRATÓRACICOS NO AMAZONAS: 2014 A 2018
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INTRODUÇÃO: De acordo com o Minstério da Saúde (MS), as neoplasias que afetam os sistemas
respiratório e digestório representam as principais causas de óbitos do sexo masculino, assim
evidenciando a necessidade de estudos que busquem conhecer o perfil dos acometidos visando ações
de educação e promoção à saúde por parte da atenção básica.OBJETIVO: Descrever o perfil
sociodemográfico da mortalidade masculina por Neoplasias Malignas do Sistema Respiratório e
Órgãos intratorácicos no Amazonas no período de 2014-2018.MÉTODOS: Trata-se de um estudo
descritivo, transversal, retrospectivo com abordagem quantitativa, utilizando dados secundários
obtidos pelo Sistema de Mortalidade, da qual foram coletados dados de homens que foram a óbito
entre os anos de 2014 a 2018. Foram selecionados os óbitos classificados como causa básica as
neoplasias malignas do Sistema Respiratório e órgãos intratorácicos. Tais dados foram agrupados em
tabelas para interpretação com distribuições de frequência absoluta, relativa e percentual.
RESULTADOS: No período estudado foram notificados 1.992 óbitos por neoplasias malignas, 1.264
(65,7%) deles no sexo masculino. Em relação ao ano do óbito, 2018 obteve a maior prevalência com
269 (21,3%) mortes. As neoplasias localizadas nos brônquios e pulmões representaram 935 (74%) dos
casos, seguido das localizadas na laringe com 22,5%. De acordo com a faixa etária houve prevalência
entre 70 a 79 anos (n= 385; 30,4%) e entre 60 a 69 anos (n=379; 30%). A predominância dos óbitos
ocorreu na raça parda (n= 910; 72%), seguida pela raça branca (n=253; 20%). Notou-se que os homens
casados (n=533; 42,1%) foram os mais acometidos, seguidos dos solteiros (n=458; 36,2%) e a
escolaridade de 1 a 3 anos (n=344; 27,2%) predominou dentre os casos. CONCLUSÃO: Os achados
evidenciam a necessidade de maior investimento na atenção básica, principalmente na educação
continuada de profissionais enfermeiros, para que possam desempenhar ações de prevenção e
promoção a saúde, na busca de reduzir a incidência destes agravos, assim contemplando o preconizado
na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem.

Palavras-chave: Epidemiologia, Neoplasias, Saúde do Homem.
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A COINFECÇÃO PAPILLOMAVIRUS HUMANO E TRICHOMONAS VAGINALIS E SUA
RELAÇÃO COM O SUGIMENTO DE ALTERAÇÕES CELULARES MENORES

1Samya Viana da Silva Rodrigues; 2Lara Ramayanne da Silva Rodrigues; 3Débora Lorena Melo Pereira;
4Vicente dos Santos Brito Filho; 5Nyara Cristiane Marques Santos; 6 José de Ribamar Ross.

1, 2, 4 Acadêmico(a) do Curso de Medicina da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA;
3Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA , 5 Graduada
em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão; 6 Professor Assistente I da Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA.

E-mail do autor: vianasamya@gmail.com

INTRODUÇÃO: A Tricomoníase e o HPV são infecções sexualmente transmissíveis muito comuns,
principalmente na parcela feminina da população. A tricomoníase é causada pelo protozoário
Trichomonas vaginalis e possui ampla variedade de manifestações clínicas, que vão desde quadros
assintomáticos a quadros de vaginite severa. O Papillomavirus humano (HPV) possui mais de 150
subtipos e já se foi comprovado que alguns desses, como o HPV 16 e o HPV 18, podem favorecer o
surgimento de neoplasias nos indivíduos infectados. Diferente da tricomoníase, o HPV não possui cura.
O possível risco de coinfecção entre infecções tão comuns deve ser estudado no intuito de analisar
relações importantes e possíveis fatores prognósticos. OBJETIVO: Analisar a prevalência de
coinfecção por trichomonas vaginalis e papillomaviridae. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de
revisão exploratório-descitivo. A busca foi realizada na base de dados PUBMED. Foram utilizados
os descritores: papillomaviridae, OR hpv OR papiloma vírus human AND Trichomonas vaginalis OR
Tricomoniase, totalizando 90 artigos encontrados. Na segunda fase, utilizou-se o filtro no ano de
publicação: 2015 a 2020, restando apenas 60 artigos. Pelo filtro texto completo e gratuito
selecionou-se 33 artigos. No percurso, foram eliminados 28 artigos: sendo ao final selecionados 05
artigos. Após leitura atenciosa, dados foram extraídos dos artigos e preenchidos em quadros segundo
variáveis metodológicas e clínicas complementados por informações estatísticas que foram pareados
nas discussões segundo referencial teórico e outras pesquisas publicadas na área. RESULTADOS: Os
estudos analisados demonstraram que o percentual de mulheres que tiveram citologia positiva para
Trichomonas vaginalis e que também testaram positivo para HPV variou entre 34,35% a 100% ,
enquanto o percentual de mulheres que testaram positivo para HPV e tiveram coinfecção por
Trichomonas vaginalis foi de 1,65 % a 8%. Apenas um estudo não revelou variedade de genótipos
de HPV.Sendo assim, a frequência do HPV 16 em 4 estudos foi de 75% nos casos de coinfecção por
Trichomonas vaginalis. Foi observado também que mulheres com Tricomoníase apresentaram chances
significativamente maiores de coinfecção pelo HPV, demonstrando que a infecção pelo Trichomonas
vaginalis é um fator de risco para a infecção por HPV (com destaque para o HPV 16), assim como
também favorece sua progressão. CONCLUSÃO: Os estudos nos revelaram que a coinfecção do
Papillomavirus humano e Trichomonas vaginalis predispõe ao aparecimento de lesões cervicais
menores. Faz-se necessária a produção de estudos mais robustos a respeito desta coinfecção, a fim
de investigar que fatores da coinfecção favorecem a progressão do HPV.
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CUIDADOS COM GESTANTES DURANTE O PERÍODO PRÉ-NATAL NO CONTEXTO DA
PANDEMIA DA COVID-19
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INTRODUÇÃO: No final de dezembro de 2019, foi detectada em Wuhan, na China, uma síndrome
respiratória aguda grave causada pelo Sars-CoV-2, denominada posteriormente de COVID-19. No
mês de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu o estado de pandemia
para a COVID-19 em decorrência da rápida transmissibilidade da doença. As gestantes são
consideradas um grupo de risco para a COVID- 19 devido sua maior vulnerabilidade a
morbimortalidade. Neste sentido, é necessário salientar a importância do cuidado do profissional de
saúde durante o período pré-natal a fim de acompanhar, orientar de maneira correta e solucionar os
problemas encontrados nesse contexto. Assim, este estudo teve como questão norteadora: “como
ocorrem os cuidados tomados com as gestantes no período gravídico durante a pandemia da
COVID-19?”. OBJETIVO: Identificar ações ofertadas no pré-natal durante a pandemia da
COVID-19. MÉTODOS: Revisão Integrativa da Literatura realizada no mês de setembro no ano de
2020, com busca nas bases MEDLINE, LILACS, IBECS e Biblioteca Virtual (BVS), utilizando os
descritores gravidez and COVID-19 e pré-natal and COVID-19. Como critérios de inclusão
considerou-se os artigos publicados nos anos de 2019 e 2020, nos idiomas português e inglês e
disponíveis na íntegra para leitura. Excluiu-se os artigos que não contemplavam a temática e os
critérios de inclusão. Inicialmente a busca resultou em um total de 90 artigos e, após aplicação dos
filtros adquiriu-se 49 artigos por meio da leitura de títulos e resumos, posteriormente, procedeu-se a
leitura de 20 artigos, sendo descartados artigos que não estava condizente ao estudo e ao final 9 artigos
compuseram a amostra. RESULTADOS: De acordo com as dados apenas 10% das gestantes terão a
COVID-19, portanto deve haver recursos que ofereçam os cuidados durante as consultas pré-natais
minimizando a exposição da paciente, sendo necessário que os profissionais de saúde recomendem
distanciamento social, evitando possíveis aglomerações, contato e visitas. Para isso, é necessário que
haja a reorganização do fluxo de atendimentos e de toda a rede de serviços, implantando-se triagem de
classificação de risco, agendamento de atendimentos nas unidades de saúde por telefone, a utilização
da teleconsulta quando possível para o acompanhamento e orientação e visitas domiciliares. Ademais,
as gestantes que apresentarem sintomas gripais leves devem adiar o pré-natal por 14 dias.
CONCLUSÃO: A pandemia COVID-19 impôs mudanças nas rotinas dos serviços de saúde. Assim,
os profissionais tem como desafios ajustar suas ações a fim de manter o cuidado durante o pré-natal.
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UTILIZAÇÃO DE DINÂMICA EDUCATIVA PARA PROMOÇÃO DO ENVOLVIMENTO
PATERNO NA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O ciclo gravídico, desde os primórdios, foi considerado como um evento feminino,
o que resultou na concepção de que a gravidez e os cuidados ao recém-nascido são de
responsabilidade exclusiva da mãe/gestante. Posto isso, políticas públicas foram desenvolvidas
incentivando o envolvimento paterno durante as consultas de pré-natal. Desse modo, jogos e
dinâmicas lúdicas são ferramentas que auxiliam neste processo, ao sensibilizar gestantes,
parceiros/pais e profissionais de saúde acerca da importância do envolvimento paterno durante a
atenção pré-natal. OBJETIVO: Relatar experiência sobre a utilização de dinâmica educativa para
promoção do envolvimento paterno na assistência pré-natal. MÉTODOS: Trata-se de um relato de
experiência oriundo da aplicação de dinâmica educativa para promoção do envolvimento paterno na
assistência pré-natal. O momento aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2019, na Unidade Básica de
Saúde da zona urbana de município da Região Centro-Sul do Ceará. A duração foi de cinquenta
minutos. A dinâmica educativa de elaboração própria dos autores, consistiu em fazer com que os
participantes retirassem uma pergunta relacionada ao Pré-Natal do Parceiro, de uma caixa
personalizada, após a leitura da pergunta, levantavam as placas aos quais foram entregues, contendo a
palavra “Conheço” e “Não Conheço” e por fim, o facilitador realizava as explanações. Participaram do
dinâmica, um acadêmico de enfermagem da Universidade Regional do Cariri (facilitador) e oito
gestantes multíparas, cinco homens/pais e uma avó. RESULTADOS: Evidenciou-se que a utilização
da dinâmica educativa favoreceu o acolhimento, interação e participação ativa dos envolvidos, durante
toda a atividade. Percebeu-se um engajamento maior de todos os homens/pais durante a dinâmica, sem
contar que demonstraram um interesse maior pela temática, evidenciado pela análise da compreensão
dos depoimentos orais. Verificou-se que quando foram lançadas as perguntas norteadoras sobre o
“Pré-Natal Masculino”, “Lei do Acompanhante” e “Licença Paternidade” os participantes
demonstraram desconhecimento, porém interessados em conhecer e discutir sobre o assunto. Desse
modo, a utilização da dinâmica resultou no (com)partilhamento de conhecimentos, trocas de saberes e
na integralidade da atenção à saúde. Ao facilitador, o momento propiciou ampliação dos
conhecimentos, crescimento acadêmico-profissional e vivências precoces com a prática do futuro
exercício profissional. CONCLUSÃO: A utilização da dinâmica educativa com o propósito de
promover o envolvimento paterno nas consultas de pré-natal, foi uma ferramenta de ensino essencial,
pois proporcionou expansão do conhecimento e interação. Aponta-se a necessidade dos profissionais
pré-natalistas (enfermeiros e médicos) desenvolverem grupos educativos com gestantes e seus
parceiros, visando discutir temáticas relevantes relacionadas ao ciclo gravídico-puerperal.

Palavras-chave: Comportamento Paterno; Cuidado Pré-Natal; Educação em Saúde.
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OS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A gravidez na adolescência tem sido considerada um importante assunto de
saúde pública, o qual tem atingido tanto as adolescentes como a sociedade de um modo geral,
fazendo com que as possibilidades de desenvolvimento dessas jovens, na sociedade, sejam limitadas
ou adiadas. A adolescência é definida como um período de transformação entre a infância e a vida
adulta, é uma fase caracterizada por uma série de transformações físicas e cognitivas, além de
mudanças psíquicas, sociais e de cunho afetivo. A gestação na adolescência, pode ser percebida
como resultado de um contexto familiar desorganizado, que não fornece apoio para o exercício de
uma sexualidade responsável e segura. Outro fator que se associa a essa questão é a inabilidade do
uso da informação sobre métodos contraceptivos. OBJETIVO: Caracterizar as publicações sobre
fatores de risco associados à gravidez na adolescência e descrever os fatores de risco associados à
gravidez na adolescência de acordo com as publicações.MÉTODOS: Trata-se de um estudo de
revisão integrativa da literatura. A presente pesquisa foi feita mediante busca online nas bases de
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os seguintes descritores: Fatores de risco,
adolescência, gravidez. Como critérios de inclusão foram escolhidos os artigos que apresentavam
texto completo e em português, inglês e espanhol, os quais se encontravam no período de 2013 a
2019 e que estavam relacionados ao tema. Quanto aos critérios de exclusão, estavam: textos que não
apresentavam relação com a temática e aqueles que não se encontravam no referido
período.RESULTADOS: Depois de realizada a leitura criteriosa dos artigos selecionados, para
obtenção daqueles que possuíam relação com a temática, resultou-se em uma amostra final de 07
artigos. Após a leitura detalhada dos artigos selecionados observou-se a necessidade de
categorizá-los conforme a similaridade de conteúdos. Para isso, foram criadas duas categorias:
Categoria 1- A gravidez na adolescência como resultado de um contexto familiar desogarnizado e
da incapacidade do uso de métodos contraceptivos; Categoria 2- Educação e prevenção da gravidez
na adolescência. CONCLUSÃO: A gravidez na adolescência acontece como resultado de um
contexto familiar desorganizado e da inabilidade do uso de métodos contraceptivos pelas
adolescentes. É de suma importância a pratica de palestras educativas em escolas e unidades de
saúde para que os profissionais possam transmitir o conhecimento, e que possam adquirir
informações específicas e corretas. E aumentar a comunicação com os familiares, pois ajudaria na
convivência e evitaria transtornos no meio em que vive.
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O IMPACTO DA PESQUISA DO DNA-HPV NO RASTREAMENTO DO CÂNCER DE COLO
UTERINO: REVISÃO SISTEMÁTICA
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Queiroz Isaac Horbylon; 5Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva.
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INTRODUÇÃO: A infecção pelo papilomavírus humano (HPV) ocorre por meio de microtraumas,
ocasionados durante a relação sexual, ou pela entrada do vírus, na zona de transformação do colo
uterino. Quando persistente, a infecção, por tipos oncogênicos do HPV, pode gerar neoplasias
intraepiteliais cervicais (NIC) e adenocarcinomas. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2018,
ocorreram 6.526 óbitos, por este câncer, sendo, portanto, a quarta causa de mortalidade, por câncer, no
Brasil. O teste de DNA do papilomavírus humano (DNA-HPV) é recomendado pela sua sensibilidade,
pois tem maior capacidade de identificar a infecção pelo HPV, quando comparado com o teste de
Papanicolau. OBJETIVO: Avaliar o impacto da pesquisa do DNA de HPV no rastreamento do câncer
de colo uterino em comparação com o exame de colpocitopatologia.MÉTODOS: Trata-se de revisão
sistemática da literatura, dos últimos dez anos, nas bases de dados: PubMed e SciELO, com os
descritores: “cervical cancer screening AND DNA-HPV”. Os filtros utilizados foram: “10 years”, “free
full text”, “humans” e “female”. Foram excluídos os estudos que não se enquadravam nos objetivos,
bem como artigos duplicados. RESULTADOS: Nos estudos revisados, o uso do teste DNA-HPV foi
analisado de forma isolada ou em comparação com o uso da citologia oncológica. Em relação à técnica
utilizada, foi constatada que a desvantagem básica dos métodos de detecção de DNA do HPV, na
prática clínica, é sua baixa especificidade para a detecção do câncer do colo uterino. Dentre suas
vantagens, destacam-se: sua alta sensibilidade e, consequente, seu alto valor preditivo negativo. Foi
documentado ainda que o DNA-HPV pode ser uma técnica melhor que a citologia cervical regular,
uma vez que essa última possui baixa sensibilidade. O DNA do HPV é detectado em, praticamente,
todos os cânceres cervicais. Assim, as novas técnicas de rastreamento, baseadas no teste de DNA do
HPV, aumentaram as chances de melhorar a prevenção da doença, pois trata-se de um teste
minimamente invasivo e específico para monitoramento da infecção pelo HPV. CONCLUSÃO:
Constatou-se que o rastreamento, com a detecção do DNA-HPV, tem impacto na detecção do câncer
de colo uterino. Apesar da sua baixa especificidade, pois as infecções por HPV são, geralmente,
transitórias e a maioria delas não causa consequências graves, a detecção molecular do vírus pode
servir como marcador tumoral ou de risco, pois é detectado em praticamente todos os cânceres
cervicais, sendo recurso importante na detecção precoce desses tipos de cânceres.

Palavras-chave: Papilomavírus humano, DNA-HPV, Câncer de colo uterino.
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NOTIFICAÇÕES DE LESÕES AUTOPROVOCADAS VOLUNTARIAMENTE NO ESTADO
DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 2014 A 2018
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INTRODUÇÃO: A violência autoprovocada é o ato da pessoa infligir contra si mesma, geralmente
denominada como comportamento suicida e em autoagressão. As lesões autoprovocadas englobam as
automutilações, desde arranhaduras, cortes, mordidas, bem como amputação de membros,
caracterizam um grave problema de saúde pública. OBJETIVO: Caracterizar o perfil demográfico e
as principais lesões autoprovocadas voluntariamente no estado do Amazonas entre o período de 2014
a 2018. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva e descritiva com abordagem
quantitativa utilizando dados epidemiológicos de mortalidade decorrentes de lesões autoprovocadas
voluntariamente no estado do Amazonas, no período de 2014 a 2018. Realizou-se análise a partir dos
dados obtidos no Sistema de Informações sobre mortalidade (SIM), compreendendo as causas
referentes aos códigos de X60 a X84 a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), do
Ministério da Saúde, agrupados em tabelas para interpretação com distribuições de frequência
absoluta e relativa. RESULTADOS: No período analisado foram notificados 1.130 óbitos por lesões
autoprovocadas voluntariamente no estado do Amazonas, destes 263 (23,27%) em 2015, mas cabe
ressaltar a tendência de crescimento a partir 2016. A maioria dos casos foram no município de
Manaus (n=530; 46,90%), seguido de Tabatinga (n=71; 6,28%) e São Gabriel da Cachoeira (n=68;
6,02%). Quanto ao sexo, o masculino representou 905 (80,09%) das mortes. A faixa etária de 20 a 29
anos apresentou a maior prevalência dos casos (n=371; 32,83%), seguida de 30 a 39 anos (n=237;
20,97%). Quanto ao estado civil, 834 (73,80%) eram solteiros e 119 (10,53%) casados, com a
escolaridade de 8 a 11 anos (n=393; 34,78%) e predominando a raça/cor parda (n=767; 67,88%). As
principais lesões autoprovocadas voluntariamente foram:1.Enforcamento, estrangulamento e
sufocação; 2. Disparo de outra arma de fogo e arma de fogo não especificada e 3.Objeto cortante ou
penetrante. Tais episódios ocorreram principalmente no domicílio (n=797; 70,53%) e hospital (n=121;
10,71%). CONCLUSÃO: O estudo evidenciou a importância das notificações para o conhecimento
do perfil epidemiológico da população que cometeu lesão autoprovocada intencionalmente no estado
do Amazonas. Tais informações podem ser utilizadas como subsidio na elaboração de ações de
prevenção, como as campanhas de conscientização voltadas para o público mais vulnerável,
buscando reduzir a incidência desse agravo.

Palavras-chave: Epidemiologia, Mortalidade, Sistema de informação em saúde.
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VIOLÊNCIA EMMANAUS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO
FEMININO: NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE 2018

1Francielle Sousa Belém; 2Walter Junio Bentes Grangeiro; 3Vanderly Falcão Ferreira; 4Florizia Endria
Tavares Reis; 5João Pedro Soares Soares; 6Grace de Lourdes Cardoso.

1, 2, 3, 4,5,6 Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM/ULBRA)

E-mail do autor: Francielle_bellem@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), na infância, um em cada quatro
crianças sofrem maus-tratos físicos, onde uma em cada cinco meninas são vítimas de abuso sexual. O
Estatuto da criança e adolescente estabelece que nenhuma criança ou adolescente poderá ser objeto de
violência sendo os casos de ação ou omissão punido na forma da lei. Por conta disso, o Estado
desenvolveu instrumentos legais de proteção nas situações de violência na infância e adolescência,
tornando obrigatória a notificação na suspeita ou confirmação para caracterizá-los e subsidiar ações no
combate desses eventos. OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico dos casos de violência contra
crianças e adolescentes do sexo feminino notificados em Manaus em 2018. MÉTODOS: Trata-se de
um estudo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa, a partir de dados registrados no
Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde, referente ao sexo
feminino que sofreram violência no ano de 2018 em Manaus. Foram pesquisadas as seguintes
variáveis: idade (0 a 19 anos), raça, escolaridade, local de ocorrência, tipos de violência, meio de
agressão/tipo de lesão e tipo de agressor. Os dados foram digitados e ordenados em um banco de
dados estruturados no programa Microsoft Excel e analisados por meio da estatística descritiva com
distribuição em frequências absoluta e relativa. RESULTADOS: No ano de 2018 foram notificados
1.498 casos de violência na cidade de Manaus, destes 79,2% no sexo feminino. A maior parte das
vítimas pertenciam a faixa de 10 a 14 anos (46,8%), seguida de 5 a 9 anos (20,1%), pardas (87,5%) e
com a escolaridade ignorada/branco (32%). Os principais tipos de violência que as acometeram foram:
sexual (83,8%), repetição (59,8%) e psicológica/moral (12,8%). Quanto aos meios de agressão/tipos
de lesão foram: ameaça (17,8%), força corporal/espancamento (16,7%) e objeto perfurocortante
(1,4%). Os agressores mantinham os seguintes vínculos com as vítimas: amigos/conhecidos (22%),
namorado (13,8%) e padrasto (13%). Os eventos ocorreram com frequência no domicílio da vítima
(76,8%). CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico das manauaras acometidas por violência é
composto principalmente por menores de 14 anos, pardas, escolaridade desconhecida, ameaçadas e
violentadas sexualmente no domicílio por agressores próximo a elas. Os profissionais da atenção
básica pela maior proximidade com os usuários devem estar atentos durante as consultas na unidade e
nas visitas domiciliares aos relatos e queixas de crianças e adolescentes, na busca pela identificação de
sinais físicos e psicológicos de violência para o conhecimento de novos casos.
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NÃO EXISTE IDADE PARA O PRAZER: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A
SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE
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INTRODUÇÃO: A enfermagem é uma ciência humanizada que possui como princípio básico a
empatia e o conhecimento técnico para a assistência dos pacientes. Dessa forma, todos os problemas
que afligem o ser humano são importantes, principalmente quando trata-se da saúde do idoso. A
sexualidade diante de tantas dificuldades vivenciadas no processo de envelhecimento parece não ter
tanta importância, porém ela faz parte das necessidades fisiológicas do ser humano, e não pode ser
considerada nula. OBJETIVO: Descrever a atuação do enfermeiro frente a sexualidade na terceira
idade. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a partir de artigos da biblioteca
virtual eletrônica – BIREME, com a inclusão dos bancos de dados: LILACS e SciELO. Os descritores
que nortearam a busca do dados foram devidamente extraídos do DeCs – Descritores em Ciências da
Saúde. Foram incluídos artigos com texto completo, publicados em português, nos últimos 10 anos.
Foram excluídos artigos que não contemplaram o objetivo da pesquisa. RESULTADOS: Atualmente
a sexualidade é reconhecida como uma das dimensões importantes para a qualidade de vida. Assim, o
enfermeiro precisa estar preparado para orientar e abordar este assunto com pacientes na terceira idade,
visto que tal aspecto faz parte de suas funções como educador e prestador de assistência humanizada.
Cabe ao enfermeiro estimular o idoso a encarar o processo de envelhecimento como um período
dinâmico, que propicie reflexões sobre o passado de forma a cultivar uma visão esperançosa de futuro,
e, acima de tudo, dar-lhe um tratamento digno, ouvindo-o atentamente, focalizando sua atenção no
presente e discutindo com ele seus planos futuros, garantindo-lhe dessa forma sua individualidade e
respeito. A sexualidade faz parte desse contexto, sendo necessário que o enfermeiro tenha cautela ao
abordar o assunto, visto que cada idoso encara a sexualidade de uma maneira, podendo muitas vezes
bloquear em si as possibilidades de ter uma vida mais tranquila. Denota-se ainda a importância de
instruí-los sobre as infecções sexualmente transmissíveis e a exposição ao vírus HIV, visto que na
terceira idade há os mesmos riscos inerentes a sexualidade como em qualquer fase da vida.
CONCLUSÃO: O processo de envelhecimento é um período difícil e a maneira de ser enfrentado
depende das condições culturais, sociais e físicas de cada pessoa. Portanto, é necessário que o
enfermeiro estimule o idoso a conversar, auxiliando na qualidade de vida do mesmo, buscando
oferecer o melhor de seus conhecimentos para uma assistência eficiente, oferecendo ao idoso
esperanças e novas perspectivas.
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CAPACITAÇÃO DE ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA FRENTE ÀS DOENÇAS
PREVALENTES NA INFÂNCIA (AIDPI): REVISÃO DA LITERATURA.
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INTRODUÇÃO: A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), foi criada em
1996 pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), com intuito de diminuir o número de
mortalidade infantil, devio doenças na infância, como: Doenças respiratórias, parasitoses, problemas
nutricionais, entre outros. Nos países em desenvolvimento, mais de onze milhões de mortes infantis
ocorrem por ano em decorrência de causas evitáveis (MATOS, D.A, 2016). A abordagem do AIDPI, é
de caráter simultâneo e multiprofissional, tendo como objetivo auxiliar a família sobre as doenças
comuns na infância, a partir do envolvimento de diversos programas. A importância da capacitação do
enfermeiro, que atua na atenção básica tem um grande papel na identificação e intervenções para essas
situações, através de protocolos. OBJETIVO: Descrever e compreender em estudos científicos a
necessidade da capacitação dos profissionais de enfermagem frente a prevalência de doença na
infância. METODOLOGIA: Estudo descritivo, desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da
literatura. A busca ocorreu especialmente em bases de dados da Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO), à seleção dos artigos utilizou-se os seguintes descritores: ‘‘AIDPI’’ ‘‘Enfermagem’’ e
‘‘Atenção básica’’. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Brasil a prevalência de doenças na infância
está interligada a falta de qualidade na saúde e a capacitação da equipe. A partir da criação da
estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, o número de mortalidade infantil
em 1990 a 2015 teve uma redução de 73% na mortalidade entre crianças menores de cinco anos
(MATOS, D.A, 2016). O ensino do programa (AIDPI) se inicia na graduação, ao qual o primeiro
contato é a análise do crescimento e desenvolvimento da criança e programa de vacinação, trazendo
assim uma necessidade de preparar esse profissional para o atendimento, enfatizando o objetivo do
programa. O AIDPI dentro da atenção primária, é totalmente necessário, pois tem o aparato de
programas como vacinação e saúde da criança, e é colocado em prática a partir de diversos passos,
como: avaliar a criança, verificar os riscos presentes, avaliar os sintomas, elaborar instruções sobre a
importância do tratamento e acompanhar essa criança até certa idade. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Conclui-se, que a experiência desta investigação, evidenciou-se que a capacitação dos profissionais é
de extrema importante para a redução de morbidade e mortalidade infantil. É necessário a
implementação dessa estratégia nas unidades, a fim de verificar a prevalência na região, elaborando
assim capacitações para os profissionais, com intuito de gerar conhecimento a serem colocados em
prática.
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A IMPORTÂNCIA DA BUSCA ATIVA AO CONTROLE DO CALENDÁRIO VACINAL DA
CRIANÇA: REVISÃO DE LITERATURA.

¹ Vitória Yasmin Sousa Correia; ²Andreya Araújo Ferreira; ³ Dyele da Silva de Oliveira; 4 Tayna
Gabrielle Costa da Silva; 5 Vanessa Lima Pimentel; 6 Tatiana Menezes Noronha Panzetti

1, 2, 3, 4 Centro Universitário Fibra; 5 Universidade paulista- UNIP; 6 Docente Centro Universitário
Fibra e Universidade do estado do Pará - UEPA.

E-mail do autor: vitoria131@gmail.com

INTRODUÇÃO: A busca ativa em saúde, é utilizada na vigilância epidemiológica e sanitária, a fim
de identificar e notificar as doenças e agravos verificados na região pesquisada. Durante essa busca a
comunicação é mais próxima e didática com o usuário e visualiza os problemas existentes na
comunidade, mas sempre indo atrás daqueles que por algum motivo seja ele social ou econômico, não
procuram a unidade. Em 1973, o Ministério da saúde criou o programa nacional de imunização (PNI),
com o objetivo de coordenar as campanhas de imunização, que tem como finalidade clara, a redução
dos casos de doenças já existentes. A vacinação é uma das intervenções mais efetivas e seguras
(Martins KM, 2019). OBJETIVO: Descrever e compreender na literatura científica, a importância da
busca ativa na atenção básica frente a demanda de vacina em crianças. METODOLOGIA: Estudo
descritivo, desenvolvido por meio de uma revisão da literatura. A busca ocorreu especialmente em
bases de dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), à seleção dos artigos utilizou-se os
seguintes descritores: ‘‘Busca ativa’’ e ‘‘Imunização’’. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Brasil,
o atraso no calendário vacinal de crianças, é um problema comum, fazendo com que reapareçam
doenças já controladas na quadra infantil. Durante a vacinação no Sistema único de saúde (SUS), o
enfermeiro realiza o processo de cadastro desse paciente e da vacina que será administrada, esse
atendimento deve ser humanizado, explicando as vacinas, a importância da vacinação, reações
adversas e as condutas a serem tomadas, todo esse processo faz com que reduza os atrasos nas
carteiras de vacinação. A assistência de enfermagem que é preconizado pelo PNI, verifica e estipula a
dinâmica e ações de assistência, com intuito de demonstrar os benefícios da vacinação. A demanda do
PNI, parte do programa saúde da família, onde é classificado com atenção primária, e são responsáveis
pela notificação de vacinas e outros programas. A partir da visualização da diminuição de procura pela
vacinação, foram criadas medidas de assistência, como a: Busca ativa e ações educativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência desta construção cientifica, evidenciou que a busca
ativa na saúde, é importante no acompanhamento desses pacientes, principalmente na vacinação. É
necessário a implementação desta assistência nas unidades de saúde, a fim de verificar a necessidade
daquela região, elaborando assim capacitações para os profissionais, com intuito de gerar novos
aprendizados e conhecimento sobre o calendário vacinal, e tendo a educação em saúde como aspectos
primários para a comunidade.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM FRENTE À LACERAÇÃO NO PERÍNEO ASSOCIADO
AO PARTO NORMAL
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INTRODUÇÃO: Estima-se que boa parte das mulheres passam por algum tipo de trauma perineal,
dentre eles o mais frequente por episiotomia ou ruptura espontânea, que podem ocorrer no processo da
passagem do recém-nascido (RN), durante o parto vaginal. Assim como em RN nascidos partir de
330g, mulheres primíparas, adolescentes ou mulheres com idade gestacional menor que 37 anos são
fatores que colaboram para a laceração. Tais evidências podem afetar a saúde da mulher, a depender
do grau da laceração, a partir disso, a enfermagem tem o papel fundamental de prestar uma assistência
humanizada e integral. OBJETIVO: Destacar a assistência de enfermagem em puérperas com
laceração no períneo associada ao parto normal. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura de modo ordenada e abrangente baseado nos dados da SciELO (Sientific Eletronic Library
Online), no portal de busca Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e um buscador acadêmico (Google
Acadêmico) no período de setembro de 2020. Utilizando os Descritores em Ciência e Saúde (DeCS):
“Assistência de Enfermagem”, “Períneo” e “Saúde da mulher”. As classificações para inclusão foram:
trabalhos publicados entre 2016-2020, que abordasse a temática e nos idiomas português e inglês.
Foram excluídos artigos que não se relacionavam com a temática e os que divergiram da delimitação
do período pesquisado. RESULTADO: Obteve-se uma amostra de 7 trabalhos, e após os critérios de
inclusão e exclusão, 4 trabalhos foram selecionados para compor a base empírica do estudo. A
assistência de enfermagem frente às mulheres com laceração no períneo, mais prevalentes nos estudos,
foi relacionada à orientação. Assim como, verificar a dor perineal, visto que referência a puérperas que
passaram pelo processo da episiotomia ou laceração natural, também se apresenta dor para mobilidade,
capacidade de deitar e dormir. Além de fazer o uso do questionário de McGill pois é o melhor
instrumento e o mais utilizado para caracterizar e discernir componentes efetivos, sensitivos e
avaliativos da dor específico para informações qualitativas quantitativas a partir de descrições verbais.
Por fim, a enfermagem também deve auxiliar na prestação da atenção qualificada às puérperas com
medidas de proteção perineal, assim diminuindo possíveis complicações emocionais. CONCLUSÃO:
Mediante os estudos analisados, conclui-se que é necessário que os profissionais de enfermagem
adotem medidas de orientações, auxilio nos sinais clínicos e preventivos da laceração para que não
haja o desconforto da dor, e para melhor conforto do bem estar da puérpera.
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VIVÊNCIAS DAMONITORIA UNIVERSITÁRIA NA DISCIPLINA DE EXERCÍCIO DE
ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Maria Luiza Lima Costa; 2Teodoro Marcelino da Silva; 3Aldino Barbosa dos Santos; 4Joab Gomes da
Silva Sousa; 5Patrícia Alves de Andrade; 6Ingrid Mikaela Moreira de Oliveira.

1, 2, 3, 4, 5Universidade Regional do Cariri – URCA; 6Universidade Estadual do Ceará-UECE.

E-mail do autor: luizacavalcante7@gmail.com

INTRODUÇÃO: O atual modelo de atenção obstétrica fundamentado na institucionalização do
parto e na medicalização do corpo feminino, ainda constitue uma realidade nos hospitais brasileiros.
Diante disso, dentre as ações ministerais propostas para modificar o atual cenário obstétrico,
preconiza a inserção da enfermagem obstétrica nas maternidades públicas. Frente a isso, foi criado o
Programa Nacional de Residência em Enfermagem Obstétrica como uma ação estratégica da Rede
Cegonha visando a redução da morbimotalidade materna-infantil e a humanização das práticas
obstétricas. OBJETIVO: Relatar a experiência da monitoria universitária junto à disciplina de
Exercício de Enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de estudo qualitativo descritivo, do tipo relato de
experiência, desenvolvido a partir da vivência na monitoria da disciplina de Exercício de
Enfermagem, junto aos discentes do II semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Regional do Cariri (URCA) / Unidade Descentralizada de Iguatu (UDI), durante os
semestres 2018.1 e 2018.2. A carga horária semanal para realização das atividades de monitoria é de
20 horas, envolvendo atividade de elaboração do cronograma das monitorias; organização das
atividades teóricas, práticas e lúdicas; levantamento de estudos que tratem dos temas abordados na
disciplina e acompanhamento das atividades junto aos discentes. RESULTADOS: As metodologias
ativas utilizadas nas monitorias consistiam em trazer exemplificações realísticas, discussões de casos,
leitura e debate dos artigos e as resoluções de questões. Desse modo, essas metodologias foram
essenciais pois despertou o interesse dos discentes pelas monitorias, fezendo com que tivessem uma
participação ativa e fortalecer a interação entre o discente monitor-discentes monitorados.
Observou-se que as monitorias proporcionou aos discentes compreensões acerca de um dos temas
essenciais ao futuro exercício profissional, a Lei 7.498/86 que regulamenta o exercício profissional e
o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. No discente monitor, as vivências foram
enriquecedoras e exitosas pois contribuiu positivamente no crescimento acadêmico-profissional,
potencialização dos conhecimentos, protagonismo juvenil, vivência precoce e identificação
profissional com à prática da docência. CONCLUSÃO: Diante do exposto, as vivências durante as
monitorias foram essenciais pois contribuiram no processo de ensino-aprendizagem, início a prática
da docência e no crescimento acadêmico-profissional tanto dos discentes monitorados como do aluno
monitor. Assim, aponta-se que a monitoria universitária constitui uma ferramenta valiosa na
construção do saber e no fortalecimento dos vínculos entre professor-monitor-aluno.
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AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM
TEMPOS DE COVID-19: REVISÃO DE ESCOPO
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INTRODUÇÃO: A Organização Pan-Americana da Saúde define COVID-19 como uma doença
infecciosa relacionada comumente a febre, cansaço e tosse seca, causados pelo SARS-CoV-2. Em
2020, essa nova infecção foi disseminada para todos os continentes, caracterizando uma pandemia. O
Brasil registrou, em setembro de 2020, cerca de 4,4 milhões de casos confirmados e 134.106 óbitos
decorrentes da COVID-19, segundo o Ministério da Saúde. Nesse contexto, é reconhecida a
importância da Atenção Primária à Saúde (APS), dado seus atributos essenciais e derivados que
abrangem desde atenção ao primeiro contato à orientação familiar e comunitária. OBJETIVO:
Analisar na literatura científica ações desenvolvidas na APS do Brasil em tempos de COVID-19.
MÉTODO: Revisão da literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde Brasil com inclusão das
bases de dados LILACS e Coleciona SUS, pelos descritores: “Atenção Primária à Saúde”, “Infecções
por Coronavírus” e “Saúde da família”, cruzados com operador booleano “and”. Foram incluídas
produções disponíveis nos idiomas inglês, português e espanhol, publicadas no ano de 2020. Foram
encontradas 26 produções científicas e selecionadas 7. RESULTADOS: O Protocolo de Manejo
Clínico da COVID-19 na APS, orienta as ações relacionadas ao manejo e controle da infecção.
Preconizou-se inicialmente um plano de contingência com abordagem sindrômica, ou seja, sem
necessidade de diagnóstico sorológico, a partir da atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
nas visitas domiciliares, ratificando a importância dos ACS e do seu vínculo com a comunidade.
Destaca-se a atuação dos enfermeiros na capacitação desses agentes, abordando temáticas como a
utilização dos equipamentos de proteção individual. Foram estabelecidas outras ações adaptadas ao
contexto de pandemia, como a antecipação da vacinação contra influenza, a fim de reduzir a
sobrecarga no sistema hospitalar. O protocolo também prevê a obrigatoriedade do acompanhamento
dos profissionais da APS aos pacientes em isolamento doméstico durante todo o curso da doença. Para
isso, pode-se fazer uso de ferramentas como a telemedicina, viabilizada pelo TeleSUS, assegurando o
distanciamento social. Diante do cenário de isolamento social, observou-se, ainda, o aumento da
violência doméstica, que requer atenção das equipes de APS aos indícios de tensionamento familiar.
CONCLUSÃO: Salienta-se a importância de envolver a APS nos planos de enfrentamento à
pandemia e explorar suas potencialidades. Nesse contexto, é inegável o impacto das equipes da APS
sobre a população, representando um instrumento diferencial no controle da COVID-19. Demarca-se
que o Brasil vem negligenciando ações de políticas públicas que incluiriam a APS no combate ao
COVID-19.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Infecções por Coronavírus, Saúde da Família.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde (SVS): Guia de vigilância
Epidemiológica, painel Coronavírus, 2020. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em
17 set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS): Protocolo de Manejo
Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde,
2020. v. 9. Disponível em:
<http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1095920/20200504-protocolomanejo-ver09.pdf> Acesso
em: 28 Set. 2020

mailto:sandrele.santos@famed.ufal.br
https://covid.saude.gov.br/
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/05/1095920/20200504-protocolomanejo-ver09.pdf


Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

155
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INTRODUÇÃO: Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, abuso sexual contra a criança é
uma forma de violência entendido como toda ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins
sexuais. Em agosto de 2020, um caso do aborto legal de uma menina de 10 anos, estuprada pelo tio no
Espírito Santo, repercutiu nacionalmente. Segundo a Lei número 2.848, de 1940, é permitido aborto
praticado em casos de estupro. Entretanto, ocorreram vários protestos contrários ao abortamento.
OBJETIVO: Analisar um caso brasileiro concernente a abuso infantil, gestação, aborto e ética, por
meio da análise de discurso. MÉTODO: Trata-se de uma análise de discurso, para a qual foram
escolhidos, em matérias jornalísticas, discursos dos profissionais da saúde. A análise ocorreu por meio
de discursos veiculados na mídia no mês de agosto de 2020. Por se tratar de dados disponíveis
publicamente, não necessita de parecer do comitê de ética em pesquisa. RESULTADOS: Conforme o
Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, o médico responsável pelo aborto cumpriu o dever
ético e técnico, visto que seguiu a determinação judicial. Já a recusa do hospital no Espírito Santo,
alegando “questões estritamente técnicas”, apoia-se, ética e legalmente, na Norma Técnica do
Ministério da Saúde para abortamento humanizado, que garante ao médico o direito de objeção de
consciência e de recusa em realizar o aborto, em casos não emergenciais. Apesar do Brasil ser um
Estado laico, ocorreram manifestações religiosas contrárias à decisão judicial. Um grupo católico, em
frente ao hospital onde foi realizado o aborto, exclamou frases como: “Um crime, um homicídio, um
assassinato dessa criança”. Entretanto, tais discursos não estão em consonância com a Lei 2.848, de
1940, não se tratando, portanto, de um assassinato. Nas redes socias, ativistas publicaram: "a violência
sexual é terrível, mas a violência do aborto não se explica". A assistente social do caso relatou que
“Ao ser mencionada a gravidez, a menina entra em profundo sofrimento”, além da recusa em levar a
gravidez adiante. Ressalta-se que a gestação entre 10 e 14 anos apresenta riscos ao corpo da mulher,
sobretudo de morte. CONCLUSÃO: Destaca-se os discursos de ódio proferidos, principalmente as
injúrias à família da vítima de estupro e aos profissionais médicos. Ademais, a situação revitimizou a
criança devido à exposição e julgamentos, prejudicando ainda mais sua saúde mental. Sendo então
necessário maior diálogo, a nível social, sobre questões relacionadas à vida que extrapolam as normas
religiosas.
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INTRODUÇÃO: Diversas ações foram incorporadas objetivando modificar o atual modelo obstétrico
hospitalar vigente, dentre elas, pode-se mencionar a criação de políticas públicas que enfatizam a
implementação de práticas obstétricas baseadas em evidências científicas, redução das taxas de
cesarianas e melhorias na assistência ao parto e nascimento, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). Frente a isso, surge o Centro de Parto Normal como local de referência para assistência ao
parto de risco habitual (eutócico), sendo gerido por enfermeiros(as) obstetras com a implementação
das práticas recomendadas ao parto e nascimento. OBJETIVO: Relatar a experiência dos acadêmicos
de enfermagem no centro de parto normal em um município da região Centro-Sul do Ceará.
MÉTODOS: Trata-se de relato de experiência dos discentes matriculados no Curso de Graduação em
Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA), Campus de Iguatu, vinculado ao estágio
curricular supervisionado da disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar da Criança e do
Adolescente. O estágio teve início dia 09 de dezembro de 2019 e finalizou-se no dia 13 de dezembro
do mesmo ano, totalizando a carga horária de 54h. As vivências, durante o estágio no âmbito
hospitalar, foram no centro de parto normal em um município da região Centro-Sul do Ceará. No total,
foram assistidas sete parturientes e cinco recém-nascidos. Utilizou-se como ferramenta de trabalho a
Sistematização da Assistência de Enfermagem. RESULTADOS: As vivências no centro de parto
normal foram exitosas e fundamentais para o crescimento acadêmico-profissional dos discentes, uma
vez que proporcionaram uma percepção ampliada e vivência prática acerca da assistência ofertada no
trabalho de parto e parto, bem como dos primeiros cuidados aos recéns-nascido. Observou-se que a
estrutura do referido centro corresponde com as recomendações do Ministério de Saúde e possibilitam
a implementação dos métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto. Foi possível
observar, mediante análise dos relatos verbais das parturientes/puérperas, a satisfação pela assistência
ofertada pelos discentes, preceptor e enfermeiros(as) obstetras da instituição, além de poder vivenciar
um trabalho de parto e parto de maneira singular, onde a mesma se torna a protagonista do seu próprio
parto. Com isso, as vivências contribuíram no processo de ensino-aprendizagem, na articulação do
conteúdo teórico com os procedimentos práticos, na aquisição de habilidades e competências e na
identificação profissional com a assistência obstétrica e neonatal. CONCLUSÃO: Diante disso, as
vivências favoreceram o crescimento acadêmico-profissional dos discentes e viabilizaram um cenário
mais promissor para atenção obstétrica e neonatal.

Palavras-chave: Estudantes de Enfermagem, Maternidades, Parto Normal.
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OS DESAFIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NA ASSISTÊNCIA A MULHER VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

¹Lorenna Gabriella Carvalho Silva , ² Núbia Oliveira da Silva³.

¹Universidade Estadual do Maranhão.

E-mail: lorennavinte@gmail.com

INTRODUÇÃO: A violência contra mulher, pode ser caracterizada como qualquer conduta agressiva,
baseada no gênero, que leve ou não a morte, onde essas agressões podem ser físicas, moral,
patrimonial e psicológicas (SANTOS et al. 2020). Possui um alto poder destrutivo, que atinge a vítima
em toda a sua estrutura pessoal, viola seus direitos, sejam eles sociais ou pessoais, causando
consequências graves e duradouras (FREITAS et al. 2017). As mulheres que não denunciam,
geralmente buscam o serviço de saúde quando as agressões lhes causam lesões físicas mais graves.
OBJETIVO: Identificar os desafios da Atenção Básica, frente aos casos de violência doméstica.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, qualitativa de abordagem explicativa. O
levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados Scielo e Lilacs. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Em tempos de pandemia por COVID-19 e, com a recomendação de isolamento social,
intensificou-se o aumento da violência contra a mulher, dados comparativos entre 2019 e 2020
mostram que os casos de feminicídio aumentaram em mais de 20% entre março e abril somente este
ano, em contrapartida, o número de denúncias por agressão diminuíram, indicando a dificuldade das
mulheres de prestarem queixas ao mesmo tempo que estão mais expostas ao agressor (SANTOS et al.
2020). Muitos profissionais, não consideram a violência como problema de saúde pública e, acabam
tornando o atendimento voltado apenas para a sintomatologia (OLIVEIRA et al. 2020). Atrelado a isso,
existe também a baixa procura por ajuda na Atenção Básica. Outro fator que, por vezes, impede a
equipe no enfretamento à violência é o medo a represálias, pois temem que algo possa acontecer, já
que não se sentem seguros. A sobrecarga de trabalho também afeta a capacidade da equipe da ESF em
identificar casos de agressão, pois como eles assistem a uma demanda muito grande de famílias, o
atendimento acaba sendo rápido, direto e superficial, onde os sinais passam despercebidos
(OLIVEIRA et al. 2020). CONCLUSÃO: Nem todas as mulheres procuram os serviços de saúde, por
medo ou por não reconhecerem como um local de ajuda. Por isso, a Estratégia Saúde da Família (ESF)
é de suma importância nas ações de enfrentamento na violência doméstica por ser um contato direto e
contínuo com a comunidade. Assim, evidencia-se a necessidade em investir na educação continuada
dos profissionais nas equipes de ESF, afim que eles se tornem capazes de identificar, acolher e
encaminhar essas mulheres para a rede intersetorial.

Palavras-chave: Violência Doméstica. Saúde Pública. Atenção Básica.
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ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS PARA PATERNIDADE ATIVA DURANTE O PRÉ-NATAL:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
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INTRODUÇÃO: O modelo assistencial obstétrico no país ainda é frágil, pois apesar dos avanços
apresenta uma elevada taxa de morbimortalidade materno-fetal, como também de abandono do
processo de pré-natal. Nesse contexto, é preciso considerar que durante o período gestacional, a
parturiente passa por modificações biopsicossociologicas que podem desencadear fatores de risco para
a inserção, desenvolvimento e permanecimento do pré-natal, como por exemplo a instauração da
fragilidade e insegurança. Um dos fatores de proteção que contribui para a gestante atravessar esse
processo, é o lugar ocupado pelo pai. A responsabilidade da figura paterna está circunscrita em
oferecer apoio a parceira, que em meio a tantas incertezas pode encontrar segurança. OBJETIVO:
Analisar as estratégias utilizadas pelas UBS para a promoção da paternidade ativa durante o processo
do pré-natal. MÉTODO: Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo realizada no
banco de dados SciELO considerando o período de 2015 a 2020. Para tanto, utilizou-se de 2
descritores, a saber: paternidade AND pré-natal. Foram selecionados artigos disponíveis na íntegra, em
português e que contemplassem o objetivo do estudo. RESULTADO: A busca inicial resultou em um
quantitativo de 19 artigos, porém, após o refinamento e aplicação dos critérios, somente 5 artigos
foram selecionados e compuseram a amostra final. Em seguida, realizou-se a leitura completa e análise
dos mesmos. Após a realização desta análise, observou-se que a maior parte dos estudos 60% (n= 3),
apresentou uma metodologia de pesquisa qualitativa e da amostra final apenas 40% (n=2) dos estudos
realizou suas pesquisas diretamente com os parceiros das gestantes. Dentre as estratégias utilizadas
para a promoção do lugar do pai no processo do pré-natal, destacam-se a constante capacitação das
equipes de saúde que compõem as UBS, a promoção de equidade para com os parceiros e a realização
de rodas de conversa sobre a importância do pai durante o pré e pós-natal. Os estudos também
demonstraram que a maioria dos contatos iniciais com os pais ocorreu de maneira informal,
objetivando assim a construção de uma aproximação e desmistificação relacionada à masculinidade e a
inserção nos serviços de saúde. CONCLUSÃO: Considerando a importância subjetiva do lugar
ocupado pelo pai durante o desenvolvimento do pré-natal, é de fundamental importância considerar e
discutir esse fenômeno nas equipes de saúde que compõem as UBS. As estratégias de promoção aqui
apresentadas devem servir como uma direção para o desenvolvimento de outras ferramentas que
promovam a inserção do pai durante o processo do pré-natal.
.
Palavras-chaves: Pré-natal; Paternidade ativa; Masculinidade e paternidade.
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PREVALÊNCIA DE LESÃO POR FRICÇÃO E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA
ATENÇÃO BÁSICA
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INTRODUÇÃO: Lesão por fricção (LF) ou Skin tears é uma ferida rasa, traumática, limitada à derme
que ocorre nas extremidades e tem como principal característica, a presença de um retalho de pele
resultante da fricção ou de uma combinação de fricção e cisalhamento. A assistência de enfermagem
na atenção Básica deve ser voltada para o tratamento e prevenção dessas lesões como também os
fatores desencadeantes, a classificação e os cuidados aplicáveis. OBJETIVO: Descrever a prevalência
de lesão por fricção e os cuidados de enfermagem associados na atenção básica. MÉTODO: Trata-se
de uma revisão integrativa da literatura, realizada através da base de dados Scielo (Sientific Eletronic
Library Online), e no portal de buscas BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) no período de setembro de
2020. Os critérios de inclusão foram: trabalhos dos últimos seis anos, publicados na íntegra, online e
nacional. E os critérios de exclusão foram: trabalhos que não correspondessem a temática procurada, e
que não se enquadravam nos Descritores das Ciências da Saúde (DeCS): “Ferimentos e lesões”
“Cuidados de Enfermagem” e “Atenção Básica”. RESULTADOS: Obteve-se uma amostra de 12
artigos, porém após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 4 artigos foram selecionados para
a síntese desta revisão. As lesões por fricção são mais prevalentes nos extremos da idade, sendo os
idosos mais acometidos. O melhor método para evitar a ocorrência de lesão por fricção é manter a
integridade da pele. Os cuidados de enfermagem devem ser voltados para o reconhecimento dos
fatores de risco, elaboração de medidas preventivas e quando a lesão já estiver instalada deve ser feita
a avaliação do grau, seleção da cobertura mais eficiente, planejamento e acompanhamento da lesão
quanto a troca de curativos. Além da orientação do paciente e a família sobre a importância da adesão
ao tratamento, higiene e cuidado específico com lesões cutâneas já existentes, para que não haja o
comprometimento de camadas mais profundas da pele, para que a cicatrização da lesão ocorra aliado
ao encaminhamento para equipe multiprofissional na rede primária, promovendo a melhora na
qualidade de vida do paciente e mantendo a pele íntegra. CONCLUSÃO: As lesões por fricção têm
maior prevalência em pessoas idosas, por isso, o cuidado deve ser voltado para o acompanhamento
contínuo e integral, educação em saúde e principalmente na prevenção dessas lesões, além da
padronização da assistência de enfermagem na atenção básica por meio de protocolos e diretrizes.

Palavras-chaves: Atenção básica, Cuidados de Enfermagem, Lesão por fricção.
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O LIAN GONG COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DE IDOSOS:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O Lian Gong é uma prática corporal, que alia conhecimentos da Medicina
Tradicional Chinesa com as artes marciais, que considera o indivíduo em sua totalidade (equilíbrio
físico, mental e emocional) (RANDOW, R. et al, 2017). E um dos seus principios é a movimentação
suave, respeitando o limite do corpo e combinando com a respiração. Esse conjunto de exercícios,
organizados em séries, agem na prevenção e no tratamento de dores e de doenças crônicas, assim
acarretando uma melhora na qualidade de vida (BOBBO, V. et al, 2018). OBJETIVO: Relatar a
experiência da vivência prática das atividades de Lian Gong com idosos em uma Academia de Saúde
de Teresina-PI. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência
resultante das práticas de Lian Gong realizadas com idosos em uma Academia de Saúde de uma
Unidade Básica de Saúde. Os encontros aconteciam semanalmente, com duração de 30 minutos, e
ocorreu durante 01 mês, com cerca de 20 idosos de ambos sexos. Então começava com exercícios
respiratórios, posteriormente, era realizada as séries dos exercícios do Lian Gong, seguindo a ordem
para membros superiores, membros inferiores e tronco. RESULTADOS: No total ocorreram 5
encontros, então, por ser uma prática simples e global, realizada em grupo, com enfoque no
autocuidado e no bem-estar, o Lian Gong mostrou-se uma ferramenta eficaz para promover o
relaxamento, melhora da consciência corporal, principalmente da respisração, melhora das dores,
como também promove a interação social. Por isso, é uma prática integrativa e complementar que
objetiva estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças, de reestabelecimento e de
promoção da saúde, enfatizando uma abordagem integrativa e humanizada (TELESI JUNIOR, E.,
2006). A partir dos relatos dos idosos, percebeu-se que o Lian Gong promoveu relaxamento muscular,
alívio do estresse diário e melhora nas relações sociais. CONCLUSÃO: Por meio da vivência, é
possível concluir que o Lian Gon, é uma prática de baixo custo, de fácil execução, que trabalha a
integralidade, o empoderamento para tomada de decisão sobre o seu bem-estar, assim, é uma
ferramenta valiosa para os profissionais de saúde utilizarem na atenção básica, pois, traz inúmeros
benefícios, principalmente para os idosos.
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URGÊNCIA OBSTÉTRICA: “ UMA ABORDAGEM DE COMO SE DESENVOLVE
ECLAMPSIA NA GESTAÇÃO E UMA ANÁLISE SOBRE OS CUIDADOS DE
ENFERMAGEM A GESTANTES COM DIAGNOSTICO DESSA PATOLOGIA”

1Railane Lima Gomes; 2Maria Viviane Ferreira Lira; 3 Milena Thaisa Rodrigues; 4Lucilia Costa.
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INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a pré-eclâmpsia é uma desordem
que ocorre após a vigésima semana gestacional, durante o parto e até 48 horas pós-parto, a eclampsia é
a presença de convulsões em mulheres, cuja gravidez se complicou devido à pré-eclâmpsia. Essa
patologia está dentre as complicações mais frequentes na gravidez, é a primeira causa de mortalidade
materna no Brasil, e a maior responsável pelo elevado número de óbitos perinatais, além do aumento
significativo de neonatos com sequelas (OLIVEIRA et al., 2017). OBJETIVO: Observar por meio da
literatura como se desenvolve a eclampsia e como se dá a atuação da enfermagem no atendimento a
gestante com esse tipo de patologia. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual a
busca eletrônica foi realizada no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde, usando as bases de
dados ((LILACS, SCIELO e MEDLINE) e utilizando-se conjuntamente os descritores: urgência
obstétrica, eclampsia e enfermagem. RESULTADOS: O estudo foi composto por 7 artigos cujo ano
de publicação variou de 2015 a 2020. Não existem informações precisas sobre a incidência de
pré-eclâmpsia (PE), porém estima-se que afete cerca de 4% das gestações (FERREIRA et al., 2016). O
estudo de Barros Júnior et al., 2019 realizado com 114 mulheres internadas em uma maternidade no
período de dezembro de 2018 a março de 2019 com diagnostico de PE grave, notou a predominância
do diagnóstico de hipertensão grave na faixa etária de 19-25 anos, representando 36,8% dos casos,
diminuindo entre 26-32 para 28% na faixa etária de 33-39 anos significando 21% dos casos. Após o
estudo de Oliveira et al., 2017 com 9 enfermeiros em um hospital de baixo risco obstétrico, mostrou a
necessidade de investimento em treinamento e orientação dos profissionais, e alguns fatores
interferentes nessa assistência como: falta da avaliação fetal, pré-natal de qualidade na atenção básica,
falta de humanização e deficiência de conhecimentos relacionados ao manuseio de equipamentos.
CONSIDERAÇOES FINAIS: Conclui-se que a eclampsia é um grave problema de saúde pública, de
etiologia desconhecida. Deve ser realizado mais estudos sobre essa temática, visto que a uma
escasseeis na literatura vigente. Os cuidados de Enfermagem nas síndromes hipertensivas devem ser
focados na humanização e acolhimento, devendo ter atenção dobrada na manifestação dos sinais e
sintomas, comunicação multiprofissional, prever as necessidades para agilizar o atendimento e fazer os
encaminhamentos necessários. É preciso trabalhar a capacitação e treinamento desses profissionais
para melhorar essa assistência.

Palavras-chave: urgência obstétrica, eclampsia e enfermagem.
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COMPREENSÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EMMULHERES
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INTRODUÇÃO: O momento do parto é único para cada parturiente é um processo natural e
fisiológico que representa um marco na vida da mulher, já a violência obstétrica pode ser
compreendida em quatro distintas modalidades, física, psicológica, sexual e institucional. OBJETIVO:
Relacionar por meio de literatura a compressão da violência obstétrica para as mulheres.MÉTODOS:
O presente estudo é caracterizado por uma pesquisa bibliográfica, coletadas a partir das bases de dados:
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic
Library Online (SCIELO) e utilizando-se conjuntamente os descritores em saúde: enfermagem
obstétrica, parto humanizado, saúde da mulher. RESULTADOS: A violência obstétrica pode ser
compreendida em quatro distintas modalidades, classificados nas seguintes categorias: física,
psicológica, sexual e institucional (OLIVEIRA, et al 2017). Segundo Juarez et al 2012, a violência
obstétrica ocorre quando profissionais da saúde exercem atos referentes ao corpo da mulher, e também
aos processos reprodutivos, de forma desumana, com abuso nas intervenções, medicamentos e
alterações no processo de parturição fisiológicos. CONCLUSÃO: Após buscar-se compreensão
acerca da temática que delineia o cenário da violência obstétrica, pode-se perceber que a prática dessa
violência gera um grande problema para a saúde pública e para as mulheres vítimas, pois fere no seu
biopsicossocial e gera grandes transtornos patológicos, além de violar os direitos à dignidade, à
privacidade ou à sua livre escolha, uma vez que existe uma apropriação indevida do corpo da mulher.

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica, parto humanizado, saúde da mulher.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: OFICINA DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DAS
GESTANTES NA REGIÃO VALE DOS RIOS PIAUÍ E ITAUEIRA NA PLANIFICAÇÃO DA

ATENÇÃO À SAÚDE.

Rubenilson Luna Matos1; Angela de Melo Santos2; Samuel de Jesus de Melo Silva3; Saniel Lucas de
Melo Silva4; Letícia Thomasi Janhke Botton 5; Alice Hirdes6

1, 2, 5, 6Universidade Luterana do Brasil - ULBRA; 3, 4Centro Universitário de Ciência e Tecnologia do
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INTRODUÇÃO: O projeto Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com a
Atenção Primária à Saúde (PlanificaSUS), executado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Albert Einstein (SBIBAE), tem como objetivo implantar metodologia da Planificação da Atenção à
Saúde (PAS), proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), fortalecendo o
papel da Atenção Primária à Saúde (APS) e organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS.
A SBIBAE é executante do projeto, solicitado pelo CONASS, acompanhado/monitorado pela
Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde (MS). As atividades da PAS
são operacionalizadas por momentos de discussões e mudanças no modus operandi das equipes,
buscando a adequada operacionalização do serviço. OBJETIVO: apoiar o corpo técnico-gerencial
das Secretarias Estaduais, Municipais e Equipes Saúde da Família da região Vale dos Rios Piauí e
Itaueira na organização dos macroprocessos da APS com foco na estratificação de risco (ER) das
gestantes. MÉTODO: Utilizou-se metodologias ativas de aprendizagem com exposição dialogada
(ED), estudo caso e exposição das discussões dos casos em plenária. O público-alvo foram médicos e
enfermeiros da APS. A carga horária da oficina foi de 6 horas, na modalidade remota, através do
Sistema Cisco Webex Meeting de domínio da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí. Na oficina
foram desenvolvidas cinco atividades, a saber: abertura - boas-vindas, orientações e apresentação da
programação; ED1 - ER das condições crônicas; ED2 - apresentação da linha de cuidado da gestante;
estudo de caso; plenária, apresentação das discussões dos casos; encerramento e orientações para
atividade de dispersão. Para a dispersão foi realizado o plano de ação para as equipes contendo as
seguintes atividades: apresentar a estratificação de risco da gestante para os demais membros da
equipe; providenciar formulários de ER e disponibilizá-los para os profissionais; definir meta e
iniciar a ER das gestantes; apresentar a ER da gestante e o fluxo de atendimento para o Conselho
Local e Municipal de Saúde. RESULTADOS: ao fim da dispersão, as equipes foram capacitadas a
compreender o papel da ER da gestante, estratificar o risco das gestantes e utilizar o fluxo da rede na
linha materno-infantil. CONCLUSÃO: quando há diretrizes clínicas bem definidas em que as
equipes tomam propriedade dos conteúdos, percebem que o cuidado não é centrado num único
profissional e que está diretamente relacionado com a compreensão da gestante sobre seu risco
(habitual, intermediário, alto), fazendo com que o cuidado seja eficiente e de qualidade.

Palavras-chave: Estratificação de Risco, Gestantes, Planificação da Atenção à Saúde.
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ÓBITO NEONATAL: CAUSAS PREVALENTES NO ESTADO DO PARÁ
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de Nazaré Soares.

¹²³⁴ Universidade da Amazônia- UNAMA
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INTRODUÇÃO: O óbito neonatal é classificado como a morte do neonato antes de 28 dias
incompletos de vida (SILVA, 2019). No Estado do Pará este tipo de mortalidade possui elevadas taxas
em relação a outros estados da região norte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Trata-se de um
problema complexo de saúde pública, envolvendo fatores intrinsecamente relacionados à qualidade do
pré-natal, parto e internação neonatal (ROCHA, 2011). Para isso, faz-se necessário conhecer e
investigar as causas do óbito infantil para aperfeiçoar os cuidados e incorporar novas estratégias para o
seu combate. OBJETIVO: Expor as principais causas de óbito neonatal no Estado do Pará durante o
ano de 2018. MÉTODOS: Estudo epidemiológico transversal, quantitativo e de análise descritiva.
Para coleta de dados secundários, foi utilizada a plataforma digital do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), observando o número total das causas de óbito
infantil de 0 a 27 dias de vida, no ano de 2018, analisando as taxas das principais causas de óbito a
partir de 80 ocorrências por residência. RESULTADOS: No ano de 2018, o número total de óbitos
neonatais registrados foi de 1.479. A partir disso, observou-se que a prevalência dos casos estão
relacionadas à afecções originadas no período perinatal, com o total de 1.193 casos, enquanto os casos
ligados à mal formações, deformidades e anomalias cromossômicas as demais afecções foram minoria.
No que se refere à mortalidade perinatal, pode-se observar que as principais causas são: septicemia
bacteriana 16,84% (201); desconforto respiratório do recém nascido 13,07% (156); baixo peso ao
nascer 10,39% (124); Síndrome da Aspiração Neonatal 7,29% (87); e afecções maternas não
obrigatoriamente relacionadas à gravidez atual 7,12% (85). CONCLUSÃO: Dado o exposto, nota-se
que no Pará a prevalência dos óbitos estão relacionadas ao período perinatal, principalmente as de
origem infecciosa, os transtornos respiratórios específicos do RN e os ligados ao crescimento fetal.
Desse modo, pode-se inferir a necessidade urgente de estudos direcionados para a evolução do
atendimento durante o pré-natal e período neonatal, a fim de identificar os fatores de riscos, obter o
diagnóstico precoce e estabelecer as intervenções necessárias, visando a redução da alta taxa de
mortalidade, além de proporcionar o cuidado integral à saúde da criança.
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ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO UTERINO DURANTE O CICLO
GRAVÍDICO-PUERPERAL REALIZADAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
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1Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Estácio de Teresina; 2Enfermeiro, Mestre em Ciências pelo
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INTRODUÇÃO: As neoplasias cervicais são caracterizadas pela replicação desordenada do epitélio
que reveste o colo uterino, podendo invadir estruturas e órgãos próximos ou não dessa região. Apesar
de prevenível, possui alta incidência, sendo o quarto tipo de câncer mais comum nas mulheres e o
mais frequente nas gestantes, com estimativa de 1 a 12 casos para cada 10.000 gestações. Em mulheres
grávidas, a importância do rastreio se deve à possibilidade desse câncer alterar a estrutura do colo, o
que pode causar distocia durante o trabalho de parto, parto prematuro ou, ainda, gravidez pós-termo.
OBJETIVOS: Discutir estratégias de prevenção do colo uterino realizadas a nível de atenção primária.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi feita na plataforma
BVS, utilizando-se os MeSH “Uterine Cervical Neoplasms”, “Pregnancy” e “Primary Health Care”,
sendo encontrados 53 artigos. A filtragem feita por ano de publicação (2010 a 2019), por base de
dados (LILACS, MEDLINE e BDENF) e por língua (português e inglês), resultou em 23 artigos.
Foram excluídos documentos sem relação com o tema e revisões da literatura, totalizando 4 artigos
para análise. RESULTADOS: A rara ocorrência desse câncer em gestantes implica na escassez de
estudos clínico-randomizados publicados na literatura. Apesar de saber a importância do preventivo, a
maioria das mulheres e/ou gestantes não sabe o motivo exato de ser realizado, fato que evidencia a
fragilidade da relação profissional-paciente em muitos serviços. A atenção primária é local de
referência para a realização do exame citológico entre mulheres de baixa renda e escolaridade, o que
demonstra a importância das ações e serviços em saúde pública e coletiva na prevenção e agravo de
doenças na gestação. CONCLUSÃO: A raridade do câncer ginecológico em gestantes e puérperas
deve-se ao fato de essas mulheres estarem sob assídua supervisão da equipe multiprofissional
responsável pela assistência. Busca ativa e visitas domiciliares são efetivos recursos no rastreio de
mulheres em situação de vulnerabilidade, que comumente desconhecem a importância do exame. A
atenção primária, por ser a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, deve ser o elo entre a gestante
e o profissional, com vistas a manter rara a ocorrência desse e de outros agravos durante a gestação.
Práticas de educação em saúde devem ser aderidas às consultas ginecológicas, visto que o
entendimento sobre o assunto facilita tanto a redução de casos de doenças quanto a adesão ao
tratamento.
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RESSURGIMENTO DE VELHOS PROBLEMAS: SÉRIE TEMPORAL DA COBERTURA
VACINAL CONTRA SARAMPO
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INTRODUÇÃO: Sarampo é uma doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave e
extremamente contagiosa. Para imunização da população, a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e
rubéola) deve estar disponível nos serviços de saúde conforme indicações do Calendário Nacional de
Vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Apesar de o Brasil ter recebido o certificado de
erradicação do sarampo, concedido pela Organização Mundial da Saúde, esse cenário não se manteve.
De dezembro de 2019 a maio de 2020 foram confirmados 3629 casos de sarampo no Brasil,
evidenciando queda da cobertura vacinal. OBJETIVO: Analisar por meio de uma série temporal a
cobertura vacinal por sarampo no Brasil. MÉTODO: Trata-se de um estudo quantitativo, de corte
transversal, realizado com base em dados secundários alocados no TABNET, em assistência à saúde,
imunizações. Foram selecionados dados referentes à cobertura vacinal por ano segundo região das
vacinas Tríplice viral D1 e D2. Foram analisados os anos de 2010 a 2019. A técnica utilizada para
estimar a tendência foi o modelo de regressão linear. O nível de significância estabelecido foi de 5%.
Para o processamento dos dados e análises estatísticas, utilizou-se o programa SPSS®.
RESULTADOS: Observou-se que, de 2010 a 2014, a cobertura nacional da vacina tríplice viral
atingiu a meta, com destaque à cobertura de 102,84%, em 2014, com exceção apenas de 2013 com
88,17%. A partir de 2015, a taxa de cobertura apresentou uma queda considerável comparada à média
dos 5 anos que o antecederam, permanecendo abaixo da cobertura mínima ideal até 2019. Em 2015, a
taxa foi de 88% fechando a década, em 2019, com 86,87%. É relevante pontuar que a partir de 2015, a
Região Norte teve uma taxa ainda menor que as outras regiões do país, destacando-se o ano de 2017,
no qual a cobertura da região foi de apenas 68,79%, abaixo da média nacional para esse ano, que foi
de 79,59%. O que pode ser atribuído às altas taxas imigratórias experienciadas, sobretudo, nesta região.
As taxas de cobertura vacinal no Brasil, de 2010 a 2019, seguem uma reta decrescente significativa
estatisticamente (β = -2,48; p < 0,001). CONCLUSÃO: Percebe-se que houve um decréscimo na
cobertura vacinal da tríplice viral no Brasil, o que representa um alerta para a saúde pública, sobretudo,
devido ao retorno, em 2016, da circulação do sarampo, doença antes erradicada. Assim, é fundamental
incentivo à população para aderência das campanhas de vacinação de 2020.
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REALIZAÇÃO DE COLETA DE CITOPATOLÓGICO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: A IMPORTÂNCIA DE UMA CONSULTA

DE ENFERMAGEM HUMANIZADA
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INTRODUÇÃO: Dados disponíveis no Instituto do câncer no Brasil apontam que a incidência de
câncer de colo de útero (CCU) chegou a marca de 16.710 mil novos casos no ano de 2020, sendo
responsável por 7,5% das neoplasias. Acredita-se que a assistência de enfermagem humanizada
contribua na redução da incidência do CCU, considerado um problema de saúde pública. OBJETIVO:
Refletir sobre a importância da consulta de enfermagem humanizada durante a realização da coleta de
material citopatológico, em uma UBSF. MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência sobre a
realização de estágio voluntário em uma UBSF do município de Rio Grande/RS, durante o período de
junho de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020. A atuação das acadêmicas deu-se devido à participação
no Programa Viver Mulher que abarca o projeto de extensão intitulado “Prevenção do câncer de colo
uterino e de mama”. As consultas de enfermagem eram realizadas sob a supervisão da enfermeira da
UBSF, com a coleta do material citopatológico, bem como orientações sobre a saúde sexual e
reprodutiva da mulher, a fim de reduzir anseios e dúvidas. RESULTADOS: A consulta de
enfermagem possibilitou estreitar a relação enfermeira/comunidade. Foi possível abordar temas
variados de saúde sexual e reprodutiva. Percebeu-se a necessidade de ampliar o fortalecimento do
vínculo entre os sujeitos sociais (mulher, profissional de enfermagem, equipe da UBSF e comunidade),
de modo que a assistência de enfermagem seja efetiva e redutora de danos na saúde da mulher. A
postura do profissional de enfermagem frente ao exame citopatológico interfere na percepção de seu
corpo e na aceitação de novas formas de cuidado para a saúde. Existe a constante necessidade de
estimular o diálogo, a fim de promover o entendimento e adoção de formas de prevenção e promoção
da saúde, através da troca de conhecimentos e aquisição de informações benéficas à sua saúde. A
assistência humanizada e acolhedora promovida pela consulta de enfermagem possibilitou a redução
do constrangimento e medos frente aos cuidados à saúde da mulher, sendo que os encaminhamentos
frente aos resultados eram executados pela enfermeira da UBSF, onde verificamos a satisfação no
atendimento por parte das mulheres. CONCLUSÃO: A orientação sobre a saúde sexual e reprodutiva,
bem como na prevenção do CCU ampliou a rede de apoio às mulheres da comunidade, garantindo o
acesso ao atendimento clínico, com profissionais que tornam a rede de cuidado mais próxima e
humanizada.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia Saúde da Família; Humanização da Assistência; Consulta de
Enfermagem.
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AVANÇO DA COBERTURA EM SAÚDE EM SÃO LUÍS: AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO
PRIMÁRIA À SAÚDE
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde, criado em 1988, foi elaborado sob os princípios
doutrinários de universalidade, equidade, integralidade, garantindo acesso à saúde para os brasileiros.
Para assegurar isso, a Atenção Primária à Saúde (APS), primeiro nível de atenção em saúde,
desenvolve-se com o mais alto grau de capilaridade e descentralização. Destaca-se a potência e
efetividade desse nível de atenção, que leva serviços multidisciplinares às comunidades e tem a
capacidade de resolver até 85% dos problemas de saúde locais. Assim, para incentivar os gestores e as
equipes a melhorarem a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território, foi
implementado o Programa Nacional para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
(PMAQ-AB). OBJETIVO: Analisar a expansão da APS no município de São Luís no estado do
Maranhão. MÉTODO: Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, com base em dados
secundários referentes ao número de famílias por tipo de equipe no município de São Luís, entre os
anos de 2015 a 2020, alocados no “e-Gestor Atenção Básica, Informação e Gestão da Atenção”.
Utilizou-se como filtro de pesquisa o número de famílias por tipo de equipe segundo o ano.
RESULTADOS: Em 2015, a média da cobertura da APS era de 35,51%. Em 2016 essa média sofreu
um crescimento de 0,9%, entretanto de 2016 a 2017 ocorreu um decréscimo de 2,37%. Também houve
decréscimo do ano de 2017 para 2018, de aproximadamente 0,7%, representando, nesse último ano,
uma taxa de 34,73% de cobertura. Já de 2018 a 2019, essa média voltou a crescer, apresentando um
acréscimo de 0,11%. Em 2020, foi observado um crescimento mais expressivo de exatamente 3,68%,
finalizando com uma cobertura de 36,05%. Esse aumento da abrangência da APS em São Luís
converge com os dados observados para o país, os quais demonstram que a cobertura de Saúde da
Família foi ampliada na última década, uma consequência do PMAQ-AB. CONCLUSÃO: O avanço
da cobertura da APS representa uma melhoria no acesso ao sistema de saúde, tendo em vista seu papel
imprescindível como porta de entrada, e, consequentemente, na resolubilidade de agravos de baixa
complexidade. Por isso é importante a manutenção e o incentivo da Atenção Básica por meio de
políticas públicas voltadas a esse setor.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Sistema Único de Saúde, Acesso aos Serviços de Saúde.
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES NO NORDESTE BRASILEIRO POR HEMORRAGIA
PÓS-PARTO ENTRE OS ANOS DE 2015 A 2020

1Miclecio Luiz da Silva; 2Maria Luíza da Silva Veloso; 3Melissa Nathalye Ramos e Gonçalves;
4Sandrele Carla dos Santos; 5João Vitor Andrade.
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INTRODUÇÃO: A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é definida como a perda de sangue acima de 500
mL após o parto, podendo ser fatal, se não controlada. Dentre as causas de morte materna no mundo, a
hemorragia é tida como a principal, com taxa de até 25%. Além disso, no Brasil, durante o período de
1996 a 2012, a HPP foi a terceira causa de óbito materno, sendo que, atualmente, é responsável por
mais de 41% das mortes maternas no país. Fatores como a ausência de monitoramento materno
adequado no pós parto e de ação errônea estão associados a maiores taxas de internações por HPP.
OBJETIVO: Avaliar a taxa de hospitalização em decorrência da HPP no Nordeste brasileiro nos
últimos cinco anos. MÉTODO: trata-se de um estudo transversal, quantitativo, com base em dados
secundários referentes às internações hospitalares por HPP nos estados da região Nordeste brasileira
entre os anos de 2015 a 2020, de acordo com o ano de processamento, alocados nas informações de
saúde. Utilizou-se a Classificação Internacional de Doenças, 10ª edição, código “O 72” do capítulo
XV. Por fim, esses dados foram transpostos para o programa Microsoft Excel e convertidos em taxas
de internações por milhão de habitantes, utilizando a população estimada para 2020 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. RESULTADOS: Conforme os dados encontrados, foram
registradas 3122 internações hospitalares na Região Nordeste brasileira por HPP, no período analisado.
Destes, destacam-se o Rio Grande do Norte com a taxa de internações por milhão de habitantes igual a
146,3, seguida por Pernambuco com 82,6 e Sergipe com 60,4, como taxas mais elevadas,
respectivamente. Em contrapartida, os estados com as taxas mais baixas foram Maranhão com 14,6,
Alagoas com 23,9 e Paraíba com 27,5. No geral, a região Nordeste apresentou um aumento no número
de internações no decorrer dos últimos 5 anos, destacando os anos de 2019 com 787 internações em
comparação ao ano de 2015 com 327 internações, representando um aumento de aproximadamente
141%. CONCLUSÃO: Os dados apontam para a necessidade de uma maior atenção ao
monitoramento materno, principalmente no pós-parto, a fim de diminuir intercorrências passíveis de
internações evitáveis, visando frear o aumento anual observado associado à internação por HPP.

Palavras-chave: Hemorragia Pós-Parto, Saúde da Mulher, Hospitalização.
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 EM GESTANTES: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA
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INTRODUÇÃO: No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou pandemia mundial por conta do
novo coronavírus. Ficou claro desde o início da pandemia que alguns grupos eram mais vulneráveis a
apresentarem os sintomas mais graves do vírus bem como a serem afetados das mais diversas
maneiras do que outros. No caso das mulheres que se encontram em gestação, essas estão em
constantes mudanças físicas e psicológicas, e se torna cada vez maior o interesse tanto médico quanto
da comunidade em geral, em saber como a pandemia está afetando este grupo. OBJETIVO:
Identificar como a pandemia da COVID-19 está impactando as mulheres gestantes bem como seus
atravessamentos psicossociais para com esta população.MÉTODOS: Se trata de uma revisão do tipo
integrativa em que foram feitas buscas por estudos nas seguintes bases de dados: PubMed, Lilacs,
Scielo, Web of Science e PsycInfo, utilizando os descritores “gravidez e COVID-19”, “gestação e
COVID-19”, “pregnancy and COVID-19” e “gestation and COVID-19”. Ao final da busca, foram
selecinados 7 estudos que se adequavam a temática proposta, sendo 5, pesquisas quantitativas, e 2,
pesquisas qualitativas. RESULTADOS: 4 estudos indicaram que durante a pandemia, mulheres
grávidas estão mais propensas a apresentarem comportamentos de pânico e condições
psicossomáticas do que mulheres não grávidas. Dos 2 estudos que avaliaram aspectos como
ansiedade, angústia e depressão, estes dois últimos se demonstraram razoavelmente elevados em
mulheres grávidas, já ansiedade se demonstrou como um altamente elevado, principalmente no que
se referia a preocupação em andar em espaços públicos e saúde do bebê. 3 estudos relataram que as
mulheres grávidas não confiam nos espaços de saúde como seguros para manter práticas de atenção
básicas como o pré-natal, para terem seus filhos ou até mesmo para elas mesmas por conta da
pandemia. Sobre condições relacionadas a classe social e cor, os estudos indicaram que mulheres
grávidas com renda e escolaridade baixa, são mais vulneráveis a serem afetadas psicologicamente por
conta da pandemia, assim como as mulheres grávidas latinas e pretas (um perfil que se assemelha
com o indicado pela OMS de mulheres que também estão mais vulneráveis a contraírem o
coronavírus). CONCLUSÃO: Logo, constata-se que as mulheres que se encontram em gestação
durante a pandemia, possuem atravessamentos psicológicos e sociais próprios, merecendo assim uma
atenção específica não só dos profissionais de saúde, mas também do estado para estarem lhe
auxiliando nesse momento, atenção essa, que deve ser continuada também após a gestação.
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AS NOVAS POLÍTICAS DE FINANCIAMENTO PARA A ATENÇÃO BÁSICA: IMPACTOS
NO NASF E NA SAÚDE DA FAMÍLIA
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INTRODUÇÃO: Em janeiro de 2020, o ministério da saúde publicou uma nota técnica que libera os
gestores a adotarem qualquer modelo de atenção básica à saúde da família, ficando ainda a cargo dos
secretários municipais e estaduais de saúde, indicarem quais profissionais estariam fazendo parte ou
não da equipe multiprofissional na atenção básica bem como suas cargas horárias mínimas. Também
foi indicado que os gestores não precisariam mais inserir o profissional que faz parte do Núcleo de
Assistência à Saúde da Família (NASF) no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
(CNES). OBJETIVO: Abordar sobre os possíveis impactos da nova política de financiamento para a
atenção básica proposta pelo governo federal na saúde da família e como fica a permanência do
NASF diante desse cenário. MÉTODOS: Foram analisadas as notas técnicas e documentos entre
janeiro e setembro de 2020 publicadas pelo ministério da saúde e governo federal no que se refere as
novas políticas para a atenção básica e saúde da família. Buscou-se ainda na literatura, dados e
estudos de instituições e órgãos públicos a respeito do NASF desde sua implementação e da
importância das equipes multiprofissionais na atenção básica. RESULTADOS: Segundo dados do
Departamento de Informática do SUS (Datasus), desde a implementação do NASF, o número de
famílias no Brasil que tinham cobertura em atenção básica e saúde foi de 44% (em 2008) para 62%
(em 2018). Esses dados demonstram que o NASF teve um impacto crucial no acesso à saúde e uma
abragência nacional. Ao oficializar que os gestores podem estar adotando qualquer modelo de
atenção básica e formando uma equipe que não preza pela multiprofissionalidade, o governo federal
não só encaminha uma nova política que praticamente acaba com o NASF como consequentemente
impactará de forma negativa na saúde da família tanto a curto quanto a longo prazo. A Pesquisa
Nacional de Saúde (PNS - 2020) revela ainda que a maioria das famílias que tem acesso à saúde
multidisciplinar, se dá somente através do NASF, sendo que, a nova política de financimanto do
governo federal não indicou como e se pretende manter uma nova forma de acesso à saúde da
população para com diferentes tipos de profissionais. CONCLUSÃO: Através do que foi exposto,
fica evidente o retrocesso na saúde pública e da família que as novas políticas de financiamento da
atenção básica podem causar, sendo necessário denunciá-las e formular propostas de reafirmação
para a permanência e importância do NASF.
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DILEMAS EXPLICITADOS NA LITERATURA DO
SER-AÍ-PARTURIENTE-QUE-VIVENCIA-A-VIOLÊNCIA-OBSTÉTRICA
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INTRODUÇÃO: O Plano de Parto é uma carta de intenções, no qual a gestante declara quais são os
procedimentos e intervenções médicas que aceita ser submetida, suas expectativas e qual tratamento
quer para si e seu bebê. No Brasil, tal recomendação é seguida, desde 2011, por meio da Rede
Cegonha, objetivando assegurar uma rede de cuidados ao planejamento reprodutivo e uma atenção
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, pregando um parto que ocorra no momento e via
ideais para cada mãe. Desse modo, toda ação que interfira na autonomia da mulher pode ser
considerada como violência obstétrica (VO), ocorrendo durante o pré-natal, parto ou pós-parto, pelos
diversos profissionais da saúde e desencadeando danos físicos e psicológicos. OBJETIVO: Analisar
sob a ótica de Martin Heidegger o tema violência obstétrica na literatura científica. MÉTODO:
Revisão integrativa da literatura realizada na U.S. National Library of Medicine (PubMed), pelos
descritores: “violência”, “obstetrícia” e “Saúde da mulher”, cruzados com o operador booleano and.
Foram incluídas produções disponíveis na íntegra, publicadas entre 2015 e 2020, nos idiomas
português, inglês e espanhol. A análise dos trabalhos fundamentou-se no referencial teórico e
metodológico de Martin Heidegger. RESULTADOS: Dos 43 artigos encontrados, selecionou-se 7 por
se adequarem aos critérios estabelecidos. O ser-aí-parturiente-que-vivencia-a-violência-obstétrica é
uma realidade no Brasil, sendo que 25% das mulheres sentiram-se violentadas no processo de parir, o
que pode acarretar impactos físicos e psicológicos tanto na mulher quanto no bebê. Os trabalhos
desvelam que dores na genitália, sobretudo em virtude de episiotomia, traumas e baixa-autoestima são
experienciados pelo ser-aí-parturiente-que-vivencia-a-violência-obstétrica, gerando repercussões
negativas na vida sexual dessas mulheres. Ratifica-se que a negligência ao
ser-aí-parturiente-que-vivencia-a-violência-obstétrica acarreta um risco 7 vezes maior de desenvolver
depressão pós-parto, afetando o vínculo entre mãe e filho. Demarca-se que 46% das mulheres não
receberam informações e nem autorizaram os procedimentos realizados, contrariando as
recomendações do Programa Rede Cegonha. Ademais, o
ser-aí-parturiente-que-vivencia-a-violência-obstétrica desvela experiências biopsicossocioespirituais
dolorosas e repleta de cicatrizes, que marcaram corpo e alma. CONCLUSÃO: A VO gera dores
físicas e instabilidade psicoemocional na parturiente, impactando negativamente nas suas vidas em
longo prazo, além de abalar a relação dessas com os profissionais da saúde. Tal fato demonstra a
importância de ações de promoção de saúde relacionadas à temática a fim de informar às mulheres de
seus direitos, além da maior adoção de práticas e protocolos baseados em evidências científicas e
humanização.

PALAVRAS-CHAVE: Obstetrícia, Saúde da Mulher, Violência.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAMORTALIDADE MATERNA NO NORDESTE
BRASILEIRO EM DECORRÊNCIA DE DISFUNÇÕES NO

PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL
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INTRODUÇÃO: O nascimento é de natureza íntima e privada, e buscando proporcionar um melhor
atendimento às mães durante o processo de parir, a Organização Mundial da Saúde, institui um
documento, denominado plano de parto. Na contra-mão deste, tem-se a mortalidade materna, que se
constitui em um importante indicador do acesso à assistência à saúde. Logo, é fundamental agregar
informações concernentes aos níveis e tendências da mortalidade materna, não somente pelo que ela
estima em relação aos riscos do período gravídico-puerperal, mas também pelo que significa na saúde,
em geral. OBJETIVO: Analisar as taxas de mortalidade no Nordeste brasileiro em decorrência das
disfunções no período gravídico-puerperal na última década. MÉTODO: Trata-se de um estudo
quantitativo com dados secundários referentes às mortes por disfunções no período
gravídico-puerperal na região Nordeste do Brasil. Óbitos ocorrido nos anos de 2009 a 2018, alocados
no Sistema de Informação sobre Mortalidade. As variáveis coletadas foram: ano do óbito, grupo etário,
sexo e causa de óbito, sendo esta, baseada no Capitulo XV: “Gravidez, parto e puerpério” (códigos
O00 a O99) da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - 10ª
revisão (CID-10). Os dados foram analisados no programa Microsoft Excel/Word. RESULTADOS:
O somatório de óbitos maternos na região Nordeste brasileira foi de 6667, incluindo como causas as
doenças do aparelho circulatório e eclâmpsia, sendo essa segunda responsável por 11% desses óbitos.
Desse somatório, os óbitos diretamente obstétricos, na faixa etária de 10 a 49 anos, foi de 4392 o que
corresponde a 65,9% do total de mortes maternas na região Nordeste, já os indiretamente obstétricos
correspondem a 1705 desses óbitos. Nessa região, o estado da Bahia representou 25,5% do total geral
de óbitos, seguido pelos estados do Maranhão com 17,7% e do Ceará com 14,6%. Quanto ao período
da ocorrência, 44,8% dos óbitos ocorreram durante o puerpério (até 42 dias após o parto), sendo a
faixa etária mais atingida de 20 a 29 anos, que correspondeu a 40,9% dos óbitos. Por fim, foi
observada uma redução geral do número de óbitos maternos entre 2008 e 2018 em cerca de 7%.
CONCLUSÃO: Destaca-se que ainda que os dados sugerem uma redução no número de óbitos
maternos, a maioria desses óbitos estão relacionados a causas evitáveis, o que evidencia a permanência
de um grave problema de saúde pública. Nessa perspectiva, são necessários estudos com abordagem
comparativa do cenário nacional.
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INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher deve ser entendida como um fenômeno que se instala a
partir da desigualdade entre os sexos, atrelado a ideia hierarquizada, na maioria das vezes o homem
entende a mulher como domínio de posse prevalecendo a vontade masculina. Consiste em qualquer
ação violenta baseada no gênero, que resulte em algum dano físico, sexual ou psicológico,
independente do grau de instrução, situação financeira, religião ou cultura dos envolvidos. O cenário
epidemiológico evidenciam que as mulheres sofrem algum tipo de violência por parte de seus esposos,
companheiros, namorados e ex-namorados, sendo a residência o local onde ocorre a maioria das
agressões. No que se refere a relevância o levantamento da discussão pode contribuir de forma
significativa para o entendimento do quadro, com o intuito de promover ações para a modificação da
realidade. OBJETIVO: Analisar na literatura científica a assistência de enfermagem prestada as
mulheres vítimas de violência. MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório, do tipo revisão
narrativa de literatura. Adiante optou-se como fonte para o estudo dos artigos encontrados na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados Lilacs e Bdenf, no período de setembro de
2020. Utilizou como critérios de inclusão na busca de dados, artigos em língua portuguesa e completos
publicados nos últimos 10 anos, através do operador booleano “and”. Os artigos que foram excluídos
apresentavam duplicidade. Foram estudados 5 artigos, contudo apenas 3 artigo adequaram-se aos
critérios pré-estabelecidos. Os dados foram analisados de acordo com a temática pertinente ao tema.
RESULTADOS: O enfermeiro deverá identificar o tipo de violência e prestar o acolhimento de forma
humanizada e organizada pautada no conhecimento técnico cientifico, promoção do vínculo afetivo
entre a mulher e a instituição de saúde para a avaliação de redes de apoio, apoiar a vítima em caso de
denúncia fazendo o encaminhamento aos órgãos competentes, encaminhar para atendimento
multidisciplinar de forma holística compreendendo a mulher na sua integralidade, bem como
acompanhamento psicológico, realização de visitas domiciliares. Portanto, aplicar medidas que visão a
prevenção e promoção da educação em saúde as mulheres e vítimas de violência é assegurar que as
mesmas tem direitos no que tange a dignidade humana. CONCLUSÃO: Conclui-se que a atuação do
enfermeiro em casos de violência doméstica é fundamental. A enfermagem tem possibilidades de
criação de vínculo afetivo, permitindo que a violência possa reduzir os índices para a mudança desse
quadro social com a garantia de humanização e responsabilidade.
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INTRODUÇÃO: O puerpério é compreendido como o momento de transformações fisiológicas para
a mãe, sentindo-se emocionalmente vulnerável quanto ao cuidado do recém-nascido, a equipe de
enfermagem deverá demonstrar disponibilidade para o manejo do cuidado, sanando dúvidas e
deixando a puérpera confortável para demonstrar suas necessidades. Segundo o Ministério da saúde, o
alojamento conjunto é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento,
permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. No que se
refere a relevância o levantamento da discussão pode contribuir de forma significativa para o
entendimento, com o intuito de promover ações para a modificação da realidade dos profissionais de
enfermagem sobre os cuidados e orientações que deverá ser exposto para a mãe quanto ao auto
cuidado e cuidado do bebê. OBJETIVO: Analisar na literatura científica a assistência de enfermagem
as puérperas na unidade de alojamento conjunto. MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório, do
tipo revisão narrativa de literatura. Adiante optou-se como fonte para o estudo dos artigos encontrados
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) nas bases de dados Lilacs e Bdenf, no período de setembro de
2020. Utilizou como critérios de inclusão na busca de dados, artigos em língua portuguesa e completos
publicados nos últimos 10 anos, através do operador booleano “and”. Os artigos que foram excluídos
apresentavam duplicidade. Foram estudados 5 artigos, contudo apenas 1 artigo adequou-se aos
critérios pré-estabelecidos. Os dados foram analisados seguindo um referencial teórico pertinente ao
tema. RESULTADOS: Os cuidados e orientações que foram oferecidos as puérperas, foram para a
realização de limpeza correta do coto umbilical, aleitamento materno exclusivo e relacionados a pega
correta, cuidados com as mamas, afim de evitar ingurgitamento mamário e outras complicações devido
ao cuidado inadequado, horário estabelecidos para o banho de sol, bem como orientações sobre o
banho do bebê e estão associadas a temperatura da água, higiene íntima. O enfermeiro tem o papel de
agente transformador e disseminador de boas práticas na assistência, estando atento aos sinais e
desejos da mulher, orientando de forma pacifica e esclarecedora para o entendimento conciso, gerando
vínculo assistencial e reconhecendo integralmente a individualidade de cada mãe e bebê.
CONCLUSÃO: Conclui-se que o presente estudo forneceu as principais orientações para a
fomentação da assistência de enfermagem a nutrizes e recém-nascidos nas unidades de alojamento
conjunto, sendo capaz de orientar as puérperas, oferecendo a prestação de serviços de qualidade.
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EMERGÊNCIAS OBSTÉTRICAS ATENDIDAS NO SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR
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INTRODUÇÃO: O Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APHM) se caracteriza, dentro do cenário
nacional, como uma importante ferramenta para garantir a sobrevida e reduzir as sequelas em pessoas
vítimas de agravos à saúde, sejam eles de natureza traumática, psiquiátrica, clínica, obstétrica,
pediátrica, entre outras. Segundo o Ministério da Saúde, a gestação é um fenômeno fisiológico e a
maioria dos casos ocorre sem intercorrências, porém, uma pequena parcela de gestantes podem sofrer
algum agravo ou desenvolverem problemas, gerando assim, a probabilidade de uma evolução
prejudicial, tanto para o feto como para a mãe. OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo
analisar as evidências científicas, disponíveis na literatura sobre as emergências obstétricas atendidas
no serviço pré-hospitalar. MÉTODOS: Para realização deste trabalho, foi realizada uma Revisão
Integrativa. Os dados foram coletados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados da Enfermagem
(BDENF). A busca foi realizada no mês de setembro de 2020. Para a seleção dos artigos utilizou-se
como critérios de inclusão: estudos publicados no recorte temporal entre 2015 a 2020 e artigos com
textos completos. Como critérios de exclusão optou-se por: estudos de caso, editoriais, artigos
encontrados em duplicidade, trabalhos científicos publicados fora do prazo estabelecido, que não
estivesse disponível na íntegra e que não atenderam aos objetivos do estudo. RESULTADOS: Após
seleção realizada na base de dados foram encontrados 33 artigos relacionados aos descritores. Em
seguida, ficando 9 artigos que se encontravam dentro dos critérios de inclusão. Depois de realizada a
leitura criteriosa dos artigos selecionados, para obtenção daqueles que possuíam relação com a
temática, resultou-se em uma amostra final de 4 artigos. Os atendimentos obstétricos do serviço de
emergência têm por foco, o atendimento e o transporte rápido de gestantes em trabalho de parto. As
principais queixas que motivaram o chamado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
independentemente da paridade, foram a contração uterina, perda do tampão mucoso ou de conteúdo
vaginal, perda de líquido amniótico pela via vaginal, sangramento vaginal e dor no baixo ventre ou
suprapúbica. Muitas destas queixas são comuns no período gestacional, portanto, os profissionais de
saúde devem estar preparados para identificar riscos e socorrer o mais rapidamente possível essas
mulheres. CONCLUSÃO: Com o estudo, identificaram-se as principais queixas das gestantes que
solicitaram atendimento pré-hospitalar, podendo assim, proporcionar ações e políticas públicas que
ofereçam assistência de qualidade e reduzir a morbimortalidade materna e neonatal.
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GRUPO DE GESTANTES DE ALTO RISCO EM UMHOSPITAL UNIVERSITÁRIO COMO
FERRAMENTA DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE
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INTRODUÇÃO: Os grupos de gestantes constituem um instrumento terapêutico de fácil
aprofundamento de discussões, ampliando os conhecimentos e favorecendo ações de promoção e
prevenção a saúde. Verifica-se que as atitudes, a maneira como a parturiente reconhece o próprio
corpo e o modo de se comportar durante o trabalho de parto dependem das informações recebidas
anteriormente. Há a percepção que a gestante precisa de conhecimentos prévios sobre a gravidez,
alimentação adequada, o trabalho de parto, o parto, a amamentação e cuidados com o recém-nascido.
OBJETIVO: Refletir sobre a importância dos grupos de gestantes como forma de instrumentação
dessas mulheres, tendo em vista a promoção e prevenção da saúde materna e fetal. MÉTODOS:
Trata-se de um relato de experiência a partir do projeto de ensino “Consulta de enfermagem à
gestante de alto risco”, com base no que foi realizado durante os grupos de gestantes no período de
maio a dezembro de 2019 em um hospital universitário do sul do país. Utilizou-se de uma abordagem
educativa, onde questões relacionadas à saúde da gestante e do bebê eram temas de discussão, as
reuniões ocorriam antes das consultas com a enfermeira e tinha o intuído de sanar dúvidas, anseios e
medos da gestante e seu parceiro. RESULTADOS: Os grupos de gestantes são um importante
instrumento de disseminação de conhecimento. É possível por meio de condutas acolhedoras
desmistificar assuntos relacionados à gestação, parto e puerpério, assim como questões relacionadas
ao bebê. A experiência permitiu que a enfermeira, junto com os acadêmicos se aproximasse mais das
gestantes e parceiros, criando um vínculo e aumentando a confiança na assistência. CONCLUSÃO:
Nesse sentido, a criação do grupo de gestante mostrou-se de suma importância por proporcionar um
lugar de troca de experiências entre os participantes, contribuindo com uma assistência a saúde cada
vez mais completa e integrativa, minimizando lacunas do cuidado e aumentando a qualidade da
assistência de enfermagem.

Palavras-chave: Gestantes; Promoção da saúde; Assistência de enfermagem.
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INTRODUÇÃO: A morbimortalidade relacionada a medicamentos tem sido considerada como
problema de saúde pública no mundo, tendo em vista que são um dos recursos terapêuticos mais
utilizados. O uso inadequado gera problemas que podem ser referentes à indicação, efetividade,
segurança e adesão. OBJETIVO: Verificar quais as contribuições dos cuidados farmacêuticos para a
promoção do uso racional de medicamentos na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS).
MÉTODOS: Este é um estudo do tipo exploratório e descritivo, sob forma de revisão integrativa de
literatura. Para as buscas utilizou-se a combinação dos Descritores em Ciências da Saúde: “Atenção
Primária à saúde”, “Cuidado farmacêutico”, “SUS“, seguidos pelo operador booleano AND. Como
critérios de inclusão foram adotados artigos completos e originais, publicados entre janeiro de 2015 e
setembro de 2020 em inglês e português, que contemplassem o objetivo do estudo, disponíveis na base
de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). RESULTADOS:
Após as buscas 35 artigos foram encontrados, 14 da língua portuguesa e 21 da inglesa. Com a
aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 10 estudos foram selecionados. Através da análise dos
estudos, nota-se uma melhora significante na inserção dos cuidados farmacêuticos na equipe
multidisciplinar da atenção primária do SUS, nos últimos anos. Dentre as atividades dos cuidados
farmacêuticos, destaca-se a aceitação das recomendações do farmacêutico ao prescritor para mudanças
na farmacoterapia dos pacientes, de forma que evite erros. Além disso, esses cuidados colaboram para
o esclarecimento da finalidade e posologia dos medicamentos, manutenção nas conciliações
medicamentosas, oferecem informações a respeito dos efeitos adversos, bem como a garantia da
adesão terapêutica e utilização adequada de medicamentos. CONCLUSÃO: As contribuições dos
cuidados farmacêuticos otimizam a conduta terapêutica de pacientes da atenção primária do SUS, o
que resulta na prevenção de problemas relacionados a medicamentos. Assim, a presença do
farmacêutico na unidade para a realização das intervenções é fundamental para o alcance de resultados
positivos.
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INTRODUÇÃO: A obesidade é uma doença crônica não-transmissível (DCNT) caracterizada pelo
acúmulo excessivo de gordura no organismo, estando relacionada com outras DCNT, como
hipertensão arterial, diabetes mellitus, entre outras. Considerando o elevado risco de mortalidade e
comprometimento da qualidade de vida decorrentes das complicações originadas pelas DCNT,
atualmente, a obesidade é considerada um problema de saúde pública. As atividades para Promoção à
Saúde são estratégias que podem auxiliar na construção de hábitos saudáveis, contribuindo para a
perda de peso. OBJETIVO: Realizar um relato de experiência sobre as ações de Promoção à Saúde
desenvolvidas com um grupo de pessoas com excesso de peso atendidas em uma Unidade de Saúde
da Família (USF) do Município de Maceió-AL. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência
sobre as atividades de Promoção à Saúde realizadas na USF Novo Mundo, situado no V Distrito
Sanitário de Maceió, por profissionais da USF, do Núcleo Ampliado em Saúde da Família e Atenção
Básica (NASF-AB) e acadêmicos da área de saúde. As ações ocorreram mensalmente, entre outubro
de 2018 e dezembro de 2019, com a realização de rodas de conversas e dinâmicas. Foram abordados
temas como “Alimentação Saudável”, “Atividade Física”, entre outros. Os critérios de inclusão para
participar das ações foram: idade igual ou superior à 18 anos, ser diagnosticado com sobrepeso ou
obesidade e ser atendido pelas eSF da Unidade. No início de cada encontro, os participantes passaram
por uma avaliação antropométrica, sendo verificado Peso, Altura e Circunferência da Cintura (CC).
Para analisar a efetividade das ações, foi aplicado um questionário para avaliar a opinião dos
participantes sobre as atividades desenvolvidas. RESULTADOS: As ações foram efetivas,
considerando que a maioria dos participantes relatou mudanças em seus hábitos alimentares, prática
de atividade física e, na avaliação antropométrica, redução de peso. A experiência demonstrou a
importância da realização de ações inter e multidisciplinares para garantir a adesão e continuidade do
grupo. Além do mais, as atividades foram fundamentais para o fortalecimento do vínculo entre os
profissionais atuantes na Unidade. CONCLUSÃO: A proposta de mudar os hábitos de vida é um
desafio tanto para o profissional quanto para a população, por isso, é essencial o planejamento,
desenvolvimento e continuidade de trabalhos educativos direcionados à adoção de hábitos saudáveis.
Diante dos resultados obtidos com as atividades, conclui-se que a realização de ações de promoção à
saúde dentro da Atenção Básica é uma alternativa eficaz para enfrentar o problema da obesidade.
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MÉTODOS NÃO FARMACOLÓGICOS DE ALÍVIO DA DOR UTILIZADOS PELA
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DURANTE O PARTO: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: O parto normal é a forma mais natural de nascimento e, comparado à cesariana, é
um método seguro e com menos riscos de complicações. Entretanto, segundo a Organização Mundial
da Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com maiores índices de cesáreas, podendo atingir 80%
dos partos, em hospitais privados. Esse fato se deve a motivos, como o desencorajamento das
gestantes de parir de forma natural, pela ansiedade e medo da dor. Assim, métodos não farmacológicos
(MNF), aplicados por enfermeiras(os) obstetras, durante o parto, se evidenciam para auxiliar a
parturiente e evitar intervenções farmacológicas desnecessárias. OBJETIVO: Identificar na literatura
contribuições e desafios da enfermagem obstétrica (EO) na aplicação de MNFs durante o parto.
MÉTODOS: Estudo de revisão integrativa da literatura realizado em quatro bases de dados (SciELO,
LILACS, PubMed, MEDLINE). Foram incluídos 10 artigos em inglês, português e espanhol,
publicados entre 2009 e 2019, a partir dos descritores “enfermagem obstétrica”, “manejo da dor” e
“parto normal”. Os trabalhos selecionados são estudos de revisões sistemáticas e delineamento
experimental ou observacional, que respondiam à pergunta norteadora: “Quais os benefícios e
dificuldades da utilização de MNFs pela EO na assistência ao parto?”. RESULTADOS: A revisão
demonstrou que a EO tem sido diferencial na obstetrícia, por transformar a assistência com boas
práticas, a exemplo do uso de métodos não farmacológicos, para proporcionar alívio e experiências
positivas à mulher. Os MNFs mais comuns são: massagem lombossacral, banho quente de
imersão/aspersão, técnicas de respiração, bola suíça e deambulação, os quais, evidências apontam
serem capazes de diminuir intensidade da dor, ansiedade, relaxar a musculatura do assoalho pélvico e
prevenir o uso de fármacos e procedimentos invasivos e desnecessários. Ademais, estudos
comparativos entre partos com e sem atuação da EO, identificaram que, nos segundos, houve menor
utilização de MNFs e maior estresse vivenciado pelas parturientes. Assim, para eficácia dos métodos,
os profissionais devem realizar um cuidado humanizado e científico, respeitar a individualidade da
parturiente, promover criação de vínculo e utilizar conhecimentos para confortar, esclarecer e ajudar a
parir e nascer. Por fim, apesar dos benefícios da EO, seus representantes enfrentam empecilhos para
exercer sua prática, como falta de recursos, má estrutura e sobrecarga. CONCLUSÃO: conclui-se que
a enfermagem obstétrica é capaz de ressignificar o trabalho de parto, porém é necessário investir nessa
classe tanto em instituições de ensino quanto hospitalares, para que suas ações continuem promovendo
nascimentos com humanização e binômios mãe-bebê saudáveis.

Palavras-chave: Enfermagem Obstétrica, Manejo da Dor, Parto Normal.
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SOBREPESO E OBESIDADE NA GESTAÇÃO: POSSÍVEIS IMPACTOS NA SAÚDE DO
BINÔMIO MÃE-BEBÊ
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INTRODUÇÃO: A gestação é um período caracterizado por alterações fisiológicas, metabólicas e
nutricionais, que provocam aumento da demanda de energia e nutrientes para suprir necessidades da
mãe e do feto. Assim, as modificações no organismo materno, quando associadas ao acompanhamento
pré-natal inadequado, podem acarretar problemas no estado nutricional da mulher, e tanto o
desenvolvimento fetal quanto a evolução da gravidez podem ser afetados. Assim, estudos sobre o
perfil nutricional de gestantes são necessários, com o objetivo de identificar fatores de risco e
estabelecer programas de saúde pública. OBJETIVO: Analisar o estado nutricional de gestantes da
região Sudeste e associá-lo com seus possíveis efeitos na saúde da mãe e bebê. MÉTODOS: Estudo
realizado com dados secundários, disponibilizados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
do Ministério da Saúde (SISVAN). Foram emitidos relatórios de acesso público sobre o estado
nutricional de gestantes do Sudeste, entre 2015 e 2019, que incluíam todas as variáveis de região de
cobertura, povo/comunidade, idade, raça/cor e escolaridade. RESULTADOS: Observou-se a queda
média nas taxas de baixo peso (BP) e eutrofia (EF), 3,56% e 2,33% respectivamente, acompanhadas
de aumento médio de 1,37% de sobrepeso (SP) e 5,27% de obesidade (OB), nas gestantes entre os
anos de 2015 e 2019. Além disso, o comparativo entre o início (2015) e o fim (2019) dos registros,
demonstrou: diminuição de 13,70% (BP) e 9,03% (EF), além do acréscimo de 5,60% (SP) e 22,72%
(OB). Desse modo, os dados decrescentes de BP podem representar certa prevenção contra restrição
de crescimento intrauterino, prejuízos neurológicos e imunológicos, prematuridade e menor números
de bebês pequenos para a idade gestacional. Em contrapartida, o decréscimo de mulheres em EF,
seguido do aumento das em SP e OB, evidencia maiores riscos de diabetes gestacional, hipertensão,
infecção pós-parto, traumas obstétricos, hipoglicemia neonatal, macrossomia fetal e prevalência de
sobrepeso, obesidade e Doenças Crônicas não Transmissíveis, na infância e vida adulta. Diante disso,
os dados obtidos corroboram com a literatura existente, que afirma um alarmante aumento de gestantes
com excesso de peso, o que expõe sua saúde e do bebê a agravantes. CONCLUSÃO: Dado o exposto,
evidencia-se a importância do acompanhamento pré-natal e nutricional durante a gestação. Para isso,
os serviços e profissionais de saúde devem adequar-se e atentar-se às demandas e individualidades das
mulheres, a fim de identificar/diminuir riscos e melhorar o estado nutricional do binômio mãe-bebê.

Palavras-chave: Estado Nutricional; Gestação; Complicações na Gravidez.
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A EDUCAÇÃO EM SAÚDE E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM COMOMEDIDA DE
PREVENÇÃO DE PÉ DIABÉTICO: EXPECTATIVAS, PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: Pé Diabético é o termo empregado para nomear o conjunto de anormalidades e
complicações ocorridas nos pés e nos membros inferiores de diabéticos, podendo ser em decorrência
de complicações de neuropatias ou de vasculopatias. Na atualidade há uma preocupação mundial, pois
o custo financeiro e humano dessa complicação é imenso, e para que haja controle, faz-se necessário o
controle da doença através da implantação de medidas preventivas como ações de educação em saúde
que sanem as dúvidas dos clientes referentes à doença, diagnóstico precoce e o tratamento mais
resolutivo nos estágios iniciais da doença. OBJETIVOS: Relatar a experiência da vida acadêmica
sobre a educação e cuidados de enfermagem ao cliente com pé diabético. MÉTODO: Trata-se de um
estudo descritivo do tipo relato de experiência vivenciado por discentes do curso de enfermagem.
Durante assistência ao cliente com pé diabético realizado em um hospital público de Manaus durante o
Módulo de Prática Supervisionada em Semiotécnica, nos meses de agosto e setembro de 2019.
RESULTADOS: Contatou-se que entre os clientes e acompanhantes haviam dúvidas em relação aos
sinais e cuidados a serem realizados a pacientes com a patologia diabete mellitus, sendo assim, o
cuidado de enfermagem oferecido pelos discentes contribuiu para ampliação do conhecimento dos
clientes e acompanhantes, proporcionando mais segurança e motivação na recuperação e prevenção.
Sendo o objetivo fundamental da atuação relativa ao pé diabético é evitar complicações que o levem
intervenções mais complexas (amputação de membros), através do reconhecimento de situações de
risco e imediata intervenção nas áreas social, educativa e de assistência integralizada e especializada.
CONCLUSÃO: Depreende-se que a falta de conhecimento e tratamento inadequado em pacientes
com pé diabético, desencadeia problemas irreversíveis. Diante do exposto, as intervenções e cuidados
da enfermagem são de fundamental importância para prevenção das amputações de pé diabético,
fazendo-se necessário a avaliação, a limpeza e realização do curativo adequado diariamente, como
também proporcionar um momento para a educação em saúde. Os serviços de saúde e os profissionais
de enfermagem exercem um importante papel no processo de aprendizagem do paciente, iniciando
pela educação em saúde no intuito de prevenir até a assistência adequada na presença de sinais
flogísticos do pé diabéticos, contribuindo assim para a promoção de saúde e bem-estar do mesmo. A
experiência vivenciada proporcionou um conjunto de conhecimento para a vida acadêmica, além de
ratificar a união do conhecimento técnico cientifico com a prática no âmbito hospitalar.

Descritores: Educação em Saúde. Cuidados de Enfermagem. Pé diabético.

REFERÊNCIAS:

LACERDA, Brasileiro José et. Al. Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Jornal
Vascular Brasileiro. São Paulo – SP. 2005.

CAIAFA, Jackson Silveira et al. Atenção integral ao portador de pé diabético. Jornal Vascular
Brasileiro., Vol. 10. N°04. São Paulo – SP. 2011.

Brasileiro e passos preparatórios. Curso de Capacitação em Feridas. Pé Diabético. Disponível em <
www.romulopassos.com.br/img/uploads/FERIDAS_PE_DIABETICO.pdf>, acessado em agosto de
2019.

http://www.romulopassos.com.br/img/uploads/FERIDAS_PE_DIABETICO.pdf


Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

183

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DO
ALEITAMENTO MATERNO: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é um importante fator na criação do vínculo entre mãe e
filho, e apresenta diversos benefícios à saúde da criança, como a proteção contra doenças, melhora no
crescimento e desenvolvimento, minimização das cólicas neonatais e ainda se destaca por ser um
alimento completo para a nutrição do bebê. Além disso, a prática gera diversos benefícios para a mãe,
como a diminuição do sangramento pós parto e redução na incidência de câncer de mama, ovário e
endométrio. Entretanto, mesmo diante das vantagens, a prevalência da amamentação encontra-se baixa
no Brasil, tendo em vista os dados da Organização Mundial da Saúde em que somente 38,8% dos
bebês brasileiros se alimentam exclusivamente com o leite materno até os seis meses de vida. Nesse
sentido, os cuidados de enfermagem, atrelados a orientação podem contribuir significativamente para a
permanência da lactação. OBJETIVO: Identificar na literatura a atuação do profissional de
enfermagem na promoção do aleitamento materno e as contribuições deste cuidado. MÉTODOS:
Trata-se de um estudo bibliográfico de revisão integrativa da literatura, realizado em três bases de
dados (BDENF, LILACS, BVS). Foram incluídos nove artigos em português e inglês, publicados
entre os anos de 2017 e 2018 a partir dos descritores “Enfermagem” e “Aleitamento Materno”. Os
estudos selecionados são de revisão sistemática e delineamento experimental ou observacional que
respondiam à pergunta norteadora “Qual a importância do cuidado de enfermagem no aleitamento
materno”. RESULTADOS: A análise dos artigos permitiu compreender que a prática de amamentar
pode ser influenciada por diversos processos, como o estado emocional e fisiológico da mulher e os
mitos acerca da amamentação, que corroboram para um sentimento de medo e insegurança ao
amamentar. Nesse sentido, a assistência de enfermagem durante todo o processo interfere
positivamente na vivência de aleitamento da mulher, por meio do incentivo à prática de amamentar,
criação do elo entre o profissional e paciente, instauração de uma rede de apoio emocional e orientação
quanto a pega correta. CONCLUSÃO: Conclui-se, que o papel desempenhado pela enfermagem é
extremamente relevante para a promoção do aleitamento materno, contribuindo com ações que
transcendem a dimensão biológica e tecnicista da lactação, envolvendo o contexto em que a mulher
está inserida e garantindo maior adesão à amamentação. Ademais, é fundamental para a continuidade
do processo, a inserção de políticas públicas que o incentivam, com a finalidade de amparar a mulher e
formar uma rede de apoio ainda maior.
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ATRASO NEUROPSICOMOTOR EM PREMATUROS E A NECESSIDADE DE
ESTIMULAÇÃO PRECOCE
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INTRODUÇÃO: A prematuridade é considerada quando o recém-nascido é concebido com menos de
37 semanas de gestação , acompanhada de baixo peso (2.500g ou menos). Há fatores que podem
influenciar no desenvolvimento motor do prematuro, o que tem contribuído com elevados índices de
morbimortalidade infantil. O recém-nascido pode apresentar atrasos no desenvolvimento motor,
cognitivo e psicossocial, desse modo a estimulação precoce, por meio do planejamento de técnicas
psicomotoras, habilita a criança à interação com o meio, de forma a garantir uma evolução tão normal
quanto possível. OBJETIVO: Identificar os fatores que contribuem ao atraso neuropsicomotor em
prematuros e a necessidade de estimulação precoce. MÉTODOS: Constituiu-se em uma revisão
integrativa realizada nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizou-se os Descritores em
Ciências da Saúde com auxílio do operador booleano AND “Estimulação Precoce” AND
“Recém-Nascido Prematuro” para a seleção dos materiais. A escolha dos artigos iniciou-se pela leitura
do título, seguida do resumo e posteriormente do artigo completo, sendo selecionados estudos
publicados entre os anos de 2016 a Setembro de 2020, na língua portuguesa, inglesa e espanhola. O
estudo foi composto por 18 estudos, sendo que oito atendiam aos critérios de inclusão, seis estudos da
língua portuguesa, um artigo da inglesa e um da espanhola. RESULTADOS: Foi observado que a
idade gestacional e o peso ao nascer são fatores contribuintes ao atraso no desenvolvimento motor do
recém-nascido e torna-se necessário intervenção precoce a fim de minimizar os danos e contribuir para
a evolução e desenvolvimento das potencialidades. Ademais, observou-se que crianças prematuras tem
um índice elevado de nascer com Síndrome do Desconforto Respiratório, necessitando de internação
em unidade de terapia intensiva neonatal, em uso de suporte ventilatório e de drogas, pois há
comprometimento neuropsicomotor e a Hipertensão Intracraniana pode acometer o recém-nascido
prematuro, com lesões neurológicas em decorrência da imaturidade da matriz germinativa, levando à
necessidade de estimulação precoce, com vistas a evitar o avanço dessas complicações.
CONCLUSÃO: Portanto, recém-nascidos prematuros devem ser atendidos por uma equipe
multidisciplinar, os quais necessitam de estimulação precoce, com a finalidade de observar e intervir
nas peculiaridades e necessidades de cada um para que possam se desenvolver e evitar complicações
futuras. Para tanto, o índice de Apgar é um instrumento importante a ser realizado nas primeiras
horas de vida, com o intuito de detectar em recém-nascidos prematuros possíveis fragilidade e
cuidados adicionais.

PALAVRAS-CHAVE: Estimulação Precoce, Recém-nascido prematuro.
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CONTRIBUIÇÕES DO TELEATENDIMENTO DURANTE O ENFRENTAMENTO DO
NOVO CORONAVÍRUS
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INTRODUÇÃO: Em 2020, devido a pandemia do novo coronavírus, o mundo tem enfrentado
diversas situações emergenciais que implicam na vida humana, na saúde pública e nas questões
econômicas. Nesse contexto, os avanços tecnológicos têm contribuído com a integração entre os
ramos da medicina e a tecnologia, sendo caracterizado pela telemedicina, que tem como intuito
integrar a prestação de serviços de saúde de forma remota, proporcionando promoção, prevenção,
diagnóstico, tratamento e reabilitação de forma a facilitar o acesso e oportunizar a prestação de
serviços de saúde à população. OBJETIVO: Analisar as contribuições do teleatendimento durante o
enfrentamento do novo coronavirus. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, realizada nas
bases de dados da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e
Scientific Electronic Library Online (SciELO). Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde
“Telemedicine” AND “COVID-19” AND “Pandemics” para a seleção dos materiais. A escolha dos
artigos iniciou-se pela leitura do título, seguida do resumo e posteriormente do artigo completo, sendo
selecionados estudos publicados de 2016 até Setembro de 2020, da língua portuguesa, inglesa e
espanhola. O estudo foi composto por 18 estudos, sendo que destes oito atenderam aos critérios de
inclusão, sendo seis estudos da língua portuguesa, um artigo da língua inglesa, um da língua espanhola,
disponíveis na íntegra. RESULTADOS: O estudo foi composto por 18 estudos, sendo que destes oito
atenderam aos critérios de inclusão, sendo seis estudos da língua portuguesa, 1 artigo da língua inglesa,
1 da língua espanhola, disponíveis na íntegra. Através da análise dos estudos, foi possível observar que
a inovação e adequação do teleatendimento foi um recurso fundamental nesse período de pandemia,
afim de diminuir a circulação das pessoas em estabelecimentos de saúde, reduzir a taxa de
contaminação e disseminação da doença, ademais contribuir na liberação de leitos e vagas de
atendimento hospitalar em favor de pacientes infectados. Além disso, como resultado do
distanciamento social, atendimentos aos portadores de outras doenças, comorbidades preexistentes e
serviços de reabilitação ficaram restritos e/ou suspensos, o que impactou na saúde destes, entretanto,
com a implantação do serviço de teleatendimento esses serviços puderam dar continuidade com as
orientações necessárias, prescrição de exercícios, elaboração de práticas que impedissem à atenuação
dos sintomas e regressão de capacidades físicas. CONCLUSÃO: Portanto, a nova adequação ao uso
do teleatendimento pode proporcionar promoção, educação em saúde, reabilitação, acompanhamento e
pôde ser uma ferramenta de grande potencial ao enfrentamento do novo coronavírus.
Palavras-chave: Telemedicina; COVID-19; Pandemia.
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE POR CANCER DE COLO DO
UTERO NAS REGIÕES DO BRASIL
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INTRODUÇÃO: o câncer de colo uterino também chamado de câncer cervical é causado por
infecção por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). O HPV aparece como uma condição
necessária para que ocorra o desenvolvimento dessa neoplasia, porém, para que haja uma lesão é
necessário que haja além da presença do vírus, uma associação com outros fatores de risco, tais como
faixa etária, hábitos higiênicos. Além disso, essa malignidade é um grande problema de Saúde Pública
de alta magnitude, por ser uma morbidade considerável com alto potencial preventivo e por apresentar
uma história natural conhecida, com etapas bem definidas, e é justamente por meio dessas
características que se torna possível a prevenção e rasteamento por meio do exame de Papanicolaou.
OBJETIVO: avaliar o comportamento da mortalidade do câncer de colo uterino nas cinco regiões do
Brasil durante o período de 2014 a 2018. MÉTODOS: Estudo de abordagem ecológica de série
temporal e espacial, com ênfase em análise de dados secundários em saúde. Os dados foram extraídos
da plataforma pública Atlas de Mortalidade Online do Inca, realizado a partir de um levantamento de
dados sobre a taxa de mortalidade por câncer de colo uterino em mulheres durante no período de 2014
a 2018, de acordo com a região e faixa etária. RESULTADOS: de modo geral, foi possível observar
um aumento da mortalidade por neoplasia do colo uterino em todas as cinco regiões do Brasil,
superior entre as mulheres com idades acima de 80 anos. sendo a região Norte responsavél pelas
maiores taxas de mortalidade com destaque para a faixa etária de 80 anos ou mais com a taxa ajustada
equivalente a 87,45 para cada 100 mil mulheres, e a região Sudeste com os menores números de
obitos por câncer de colo uterino em todas as faixas etárias analisadas, com uma porcentagem
equivalente a 6,24%. CONCLUSÃO: A presente pesquisa permitiu inferir que a taxa de mortalidade
por câncer de colo uterino foi superior em mulheres idosas e que todas as regiões apresentaram um
acréscimo nas taxas ajustadas de mortalidade durante o período analisado. Desssa forma, os valores
obtidos servem como instrumento para que sejam realizadas medidas de interevnções urgentemente,
pois, os dados tornam-se preocupantes a cada ano, logo intervenções do tipo monitoramento do estado
de saúde das populações principalmente as pessoas de maiores susceptibilidades de apresentarem
alterações celulares capazes de tornar-se uma neoplasia de colo uterino.

Palavras-chave: Neoplasia, Epidemiologia, Saúde da mulher.
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INTERNAÇÕES POR DOENÇA DO APARELHO CIRCULATÓRIO EM IDOSOS
RESIDENTES EM UMMUNICÍPIO DO SUDOESTE
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INTRODUÇÃO: Cerca de 18 milhões de óbitos do mundo tem como causa as doenças
cardiovasculares, estas são decorrentes, principalmente, pela elevação das concentrações sanguíneas
de glicose, triglicerídeos, colesterol LDL e redução do HDL, além das alterações da parede dos vasos.
Dessa forma, com o avanço do envelhecimento torna-se maior a vulnerabilidade para o
desenvolvimento desses fatores de risco. Nessa perspectiva, observa-se um maior volume no número
de internações referente ao aparelho circulatório, na qual repercute no aumento de morbimortalidade
nessa população, o que impacta na qualidade de vida dos idosos e gera maiores gastos públicos.
OBJETIVO: Descrever o perfil epidemiológico das internações por doenças do aparelho circulatório
em idosos em um município do sudoeste baiano. MÉTODO: Estudo epidemiológico descritivo, com
delineamento transversal, consubstanciado por dados extraídos do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH), disponíveis para acesso público via web site no Departamento de Informática do
Sistema único de Saúde (DATA-SUS). Foram incluídas para a pesquisa as seguintes variáveis: sexo;
faixa etária; raça/cor; causa da internação e óbitos, referentes as internações por doenças
cardiovasculares em idosos residentes e Jequié-BA, em uma janela temporal entre 2014 a 2019. Os
dados foram analisados no programa Microsoft Excel versão 2010, com cálculos de frequências
absolutas e relativas. RESULTADOS: As internações por DAC nos idosos de Jequié-BA em 2014
representaram 1,5% do total e em 2019 aumentaram para 20,2%. Do total das internações averiguadas,
50,4% foram no sexo masculino, 63,6% não informaram a cor/raça, e, dos que informaram 31,0%
eram da cor/raça parda. As causas mais prevalentes de internações foram acidente vascular cerebral
(35,8%), seguido de insuficiência cardíaca (16,0%) e infarto agudo do miocárdio (15,6%). E a
mortalidade causada por esse tipo de hospitalização foi de 20,8%. Além disso, o custo total das
interações por DAC foi de R$ 9.652,16 (26,3%). CONCLUSÃO: Diante desses resultados,
observa-se que as internações por DAC possuem maiores prevalências no sexo masculino, cor/raça
parda e são causadas por acidente vascular cerebral, principalmente. Além disso, fica evidente a
importância de incremento em medidas preventivas a fim de atenuar o desenvolvimento das DAC,
especialmente na população idosa, visto que, o aumento no volume de internações por esse desfecho
está associado ao maior risco de mortalidade e possíveis agravos às condições de saúde.

Palavras-chave: Envelhecimento; Hospitalização; Sistema Cardiovascular.
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PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INCONTINÊNCIA URINÁRIA NO
CLIMATÉRIO
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INTRODUÇÃO: O climatério é definido como uma fase biológica e natural da vida das mulheres, e
o marco mais importante desta etapa da vida é a menopausa. Este período compreende a faixa etária
dos 35 aos 65 anos de idade e caracteriza-se por intensas modificações corporais e endócrinas que
interferem na sua saúde. Dentre as doenças mais prevalentes na população feminina, estima-se que a
incontinência urinária (IU) atinja mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, acometendo
aproximadamente 25% de mulheres jovens (14 e 21 anos de idade), 44% a 57% na pós-menopausa
(40 e 60 anos) e 75% de mulheres idosas (OLIVEIRA et al., 2015). OBJETIVO: Analisar a
produção científica acerca da prevalência e fatores associados à incontinência urinária no climatério.
MÉTODOS: Revisão integrativa, realizada no mês setembro de 2020. Efetuou-se por meio do Portal
Google Acadêmico e pela biblioteca eletrônica da SciELO, a busca aderiu-se através dos descritores:
Incontinência Urinária; Mulheres e Climatério, sendo cruzados com o operador booleando “AND”.
Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos originais disponibilizados na íntegra, completos,
que abrangessem a temática e na forma online, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol.
Os critérios de exclusão estabelecidos na seleção foram: artigos incompletos, artigos duplicados,
teses, dissertações, monografias e manuais. No início da pesquisa aderiu-se um total de 1320
publicações, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão totalizou-se 67 publicações, depois
de uma leitura mais precisa obteve-se um total final de 13 publicações de acordo para serem
trabalhados no estudo. RESULTADOS/DISCUSSÃO: Segundo Frigo; Zanon. (2011), o climatério é
um período na vida da mulher caracterizado pela transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva,
dentre as alterações urogenitais, o enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico (MAP) pode
levar à ocorrência de incontinência urinária (IU) e de disfunções sexuais femininas (DSF) nesta fase
do ciclo de vida da mulher. Fatores de risco para o desenvolvimento de incontinência urinária de
esforço incluem: idade avançada, raça branca, obesidade, partos vaginais, deficiência estrogênica,
condições associadas a aumento da pressão intra-abdominal, tabagismo, doenças do colágeno,
neuropatias e histerectomia prévia (ARRUDA; CAMPO; BRAZ, 2018). CONCLUSÃO:
Evidêncio-se no estudo que a prevalência da IU é maior no período da pós-menopausa. Assim, a
assistência à saúde da mulher, se faz necessária a identificação do problema e de seus fatores de risco,
bem como a inclusão de intervenções para prevenção, diagnóstico e tratamento relacionados à perda
urinária feminina.

Palavras-chave: Incontinência Urinária; Mulheres; Climatério.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AMULHERES COM HEMORRAGIA PUERPERAL
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INTRODUÇÃO: O puerpério corresponde ao tempo de seis a oito semanas após o parto, é um
processo natural em que ocorrem alterações fisiológicas no organismo na tentativa de retomar as
condições pré-gravíticas. Nessa fase a mulher pode estar sujeita a complicações, especialmente se
passou por uma gestação de alto risco, podendo estar sujeita a eventos como hemorragia pós parto que
pode ser classificada em primária, quando ocorre nas primeiras 24 horas, ou secundária entre as 24
horas e 6 semanas, necessitando dessa forma de atenção especial e qualificada por parte de toda a
equipe de saúde. OBJETIVO: Averiguar a assistência de enfermagem a pacientes com hemorragia
puerperal. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, do tipo revisão narrativa de
literatura. Adiante optou-se como fonte para o estudo dos artigos encontrados na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) e Scielo nas bases de dados Lilacs e Bdenf, no período de setembro de 2020. Utilizou
como critérios de inclusão na busca de dados, artigos em língua portuguesa e completos publicados
nos últimos 5 anos, através do operador booleano “and”. Os artigos que foram excluídos apresentavam
duplicidade. Foram estudados 9 artigos, contudo apenas 2 artigos adequaram-se aos critérios
pré-estabelecidos. RESULTADOS: A hemorragia pós-parto apresenta alta taxa de mortalidade
sendo primordial que o enfermeiro saiba reconhecer e atuar diante desta complicação que por
ocasionar excessiva perda de sangue apresenta sintomas como tontura, vertigem, síncope, taquicardia e
hipotensão, podendo levar inclusive a morte. O atendimento da equipe deve ser rápido e eficiente na
perspectiva de reverter o quadro o mais rápido possível por meio de cuidados como garantir um acesso
venoso para reposição de volume se necessário, realização de exames como contagem de hemoglobina
e hematócrito junto ao coagulograma, além de solicitar apoio da equipe médica. Um cuidado de
grande importância acontece durante a prevenção, quando podem ser utilizadas técnicas para
reconhecimento prematuro da complicação, como o Globo de Segurança de Pinard, e ainda a revisão
do trajeto do parto, na busca de hematomas, pontos sangrantes, lacerações e ainda verificando a
involução uterina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Conclui-se que o presente estudo tem a
fundamentação de trazer os principais cuidados de enfermagem a pacientes com hemorragia puerperal,
sendo de grande importância que o profissional esteja sempre atento aos sinais e sintomas e atualizado
acerca dos cuidados, promovendo uma assistência qualificada e atuando na redução dos números de
morte evitáveis por esta complicação.
Palavras Chave: Enfermagem, Hemorragia, Parto.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO EM CENTRO CIRÚRGICO NA APLICAÇÃO DO
CHECK-LIST DE CIRURGIA SEGURA
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INTRODUÇÃO: Na assistência cirúrgica a aplicação e uso do checklist é considerado uma
ferramenta que permite a checagem de itens importantes que poderiam ser esquecidos pela equipe,
sendo a maneira mais promissora de implementar ou manter esse método é sensibilizar toda a equipe
de profissionais envolvidos no processo. O checklist é uma medida de baixo custo para a instituição a
fim de que se garanta altos níveis de procedimentos seguros e sem intercorrências. É subdividido em
três etapas: identificação (antes da indução anestésica), confirmação (antes da incisão cirúrgica –
pausa cirúrgica, com a presença de todos os membros da equipe na sala cirúrgica) e registro (antes de
o paciente sair da sala cirúrgica). OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos do
curso de enfermagem frente ao preenchimento e aplicação do checklist em centro cirúrgico.
METODOLOGIA: caracteriza-se como um relato de experiência com um delineamento descritivo e
com uma abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida no segundo semestre do ano de 2020
durante a disciplina do módulo de prática supervisionada em centro cirúrgico do curso de graduação
em enfermagem. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa identificaram que existem checagem
exaustiva e pontual de cirurgia segura comprovada através de impressos configurados como checklist,
entretanto observou-se que durante as etapas deste procedimento não é realizada a pausa cirúrgica
como preconizado pelo ministério da saúde. CONCLUSÃO: A partir da pesquisa verificou-se que há
engajamento de toda a equipe de enfermagem em tornar efetivo o checklist de cirurgia segura,
realizados diariamente em todo procedimento, que por sua vez refletem em impactos positivos na
segurança do paciente em período perioperatório.

Descritores: Centro Cirúrgico. Checklist. Enfermagem.
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A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE IST´S EM ADOLESCENTES NA
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INTRODUÇÃO: A adolescência é um período onde ocorre diversas mudanças no âmbito social,
psicológico e físico. A vivência da sexualidade, nesse período, se torna mais frequente e se manifesta
através de práticas sexuais desprotegidas, devido ao déficit de informação e comunicação entre
familiares, ou mesmo pelo fato de ter medo de assumir sua própria sexualidade. Diante disso é
fundamental o acolhimento, acompanhamento e orientação dos adolescentes com o intuito de
prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis. OBJETIVO: Abordar a atuação da
enfermagem na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, durante a adolescência na atenção
primaria. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura onde foram utilizadas as seguintes bases
de dados: LILACS e SCIELO, abordando o tema proposto neste trabalho, com isso foram utilizados
os seguintes descritores: Infecções Sexualmente Transmissíveis, Assistência De Enfermagem,
Prevenção E Adolescência RESULTADOS: Após leitura dos artigos selecionados, nota-se que o
enfermeiro possui a autonomia no processo de educação sexual dos adolescentes sobre a prevenção de
ISTs, com isso o mesmo deve buscar utilização de instrumentos de comunicação, ter uma escuta
qualificada, além de criar e manter o vínculo com os adolescentes da comunidade, promovendo ações
de proteção e prevenção de saúde. CONCLUSÃO: Dessa forma, percebe-se que o profissional
necessita estar ciente das competências básicas, bem como as principais estratégias para a
aproximação dos indivíduos deste grupo tão vulnerável, utilizando-se de conhecimentos específicos
para o reconhecimento das infecções através da utilização da abordagem sindrômica.

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Assistência De Enfermagem; Prevenção;
Adolescência;
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AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA TERCEIRA IDADE COMO
FERRAMENTA DE TRATAMENTO PARA DEPRESSÃO
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4Telma Ferreira dos Santos.
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Alagoas (UFAL), e docente pela Faculdade da Cidade de Maceió (FACIMA).

E-mail do autor: abdacalheiros07@gmail.com

INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) são atividades que envolvem
abordagens naturais na busca da prevenção de agravos e recuperação da saúde, promovendo o
bem-estar do indivíduo nas suas multidimensões. Para a execução das práticas, é imprescindível a
escuta acolhedora, o vínculo terapêutico e a integração com o meio ambiente e sociedade juntamente
com tecnologias eficazes e seguras. O envelhecimento é um processo irreversível e que traz mudanças
e possíveis declínios nas capacidades funcionais, cognitivas e sensoriais. Associado a isto, a
prevalência de transtornos depressivos em idosos é de 35%, causando impactos sociais e reduzindo a
qualidade de vida. OBJETIVO: Enfatizar a importância de estimular as PICs para pacientes idosos
com intenção garantir manutenção ou melhora na qualidade de vida. MÉTODOS: Trata-se de uma
revisão de literatura onde foram utilizadas as seguintes bases de dados: LILACS e SCIELO,
abordando o tema proposto neste trabalho, com isso foram utilizados os seguintes descritores: Práticas
integrativas e complementares, Terceira Idade e Depressão. RESULTADOS: As PICs podem ajudar
no condicionamento físico e nas atividades de vida diárias, bem como podem proporcionar ao
indivíduo o autocuidado, o autoconhecimento e ampliação dos limites, além da integração social que
se torna fundamental para melhora ou prevenção de quadros depressivos. CONCLUSÃO: As práticas
integrativas e complementares são instrumentos de grande valia para manter a qualidade de vida do
idoso, podendo prevenir ou melhorar quadros depressivos, visto que há cuidados biopsicossociais,
considerando o indivíduo como um ser integral.

Palavras-chave: Práticas integrativas e complementares; Terceira Idade; Depressão.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: EMPODERAMENTO, EDUCAÇÃO E TRABALHO
FEMININO NA REGIÃO DO ALTO TURI/MA- CURSO DE DOULA COMUNITÁRIA

1Haysha Laianne Oliveira Raposo; 2Solange Sousa Santos; 3Anny Karoline Rodrigues Batista; 4 Raquel
Galhada da Costa.

1Universidade Estadual do Maranhão -UEMA; 2 Instituto de Ciência e Tecnologia do Maranhão –
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho buscou relatar a experiências de 2 pesquisadoras/enfermeiras e
2 graduandas em Enfermagem com a aplicação de um curso de Doula Comunitária voltado para as
mulheres da região do Alto do Turí na cidade de Zé-Doca/MA no ano de 2019. O Projeto
Empoderamento, educação e trabalho feminino na região do Alto Turí foi elaborado e fomentado
pelo Instituto de Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA e contou com vários cursos gratuitos,
dentre eles o curso supracitado. OBJETIVO: Contribuir para o empoderamento, trabalho e renda e
consequente inclusão socioeconômica de 20 mulheres em situação de vulnerabilidade social da
região do Alto Turi, colaborando para a qualificação profissional, melhoria da qualidade de vida
destas mulheres e inclusão da Doula como participante fundamental da sociedade. MÉTODOS: O
curso teórico-prático, contou com 20 vagas ofertadas á comunidade feminina por meio seletivo
(entrevista) e foi montado em grade curricular dividida em 6 módulos, sendo eles: I-Aspectos
Legais; II – Gestação e Doulagem; III – Trabalho de Parto e Parto; IV – Puerpério e Doulagem; V –
Empreendedorismo e VI- Práticas; as metodologias de ensino foram por meio de aulas expositivas
dialogadas, seguidas de atividades práticas de aprendizagem; trabalhos individuais e em grupo;
estudo dirigido; apresentação de vídeos e documentários; produção de material didático e de apoio
acadêmico, ao final do curso foi entregue um certificado de conclusão com carga horária de 65h, o
resultados e lições da experiência prática foram compartilhados através de um seminário de
integração, com exposição de experiências e praticas apreendidos, que foi berto para à comunidade.
As exposições, foram feitas através de stands em que as cursistas representaram e compartilharam
seu aprendizado através de ações, palestras ou oficinas. RESULTADOS:A aplicação do curso
resultou na capacitação e certificação de 20 mulheres, deixando-as preparadas para atuarem como
doulas comunitárias e/ou privadas, dando oportunidade de empreendedorismo e capacitação
profissional. CONCLUSÃO: compreendeu-se que a oferta de oportunidades de educação
equalificação profissional para mulheres em situação financeira vunerável favoreceu a melhoria da
qualidade de vida destas, bem como beneficiou a comunidade visto que a Doula pode contribuir para
uma nova experiência do parir-nascer.
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO UTILIZADAS NA ATENÇÃO PRUMÁRIA À
SAÚDE FRENTE A PANDEMIA DA COVID-19.

Robson Pereira Assunção1;Bianca Barroso de Sousa2.

1,2Universidade Estadual do Maranhão - UEMA.

E-mail do autor: robsonassunção3010@gmail.com

INTRODUÇÃO: A pandamia da Covid-19 tem se tornado o maior desafio do século XXI. Em 3 de
fevereiro de 2020, em resposta ao vírus do novo coronnavírus, o ministério da saúde anunciou
Emergencia a Saúde Pública de Importância Nacional, e reforçada pelo Congresso Nacional em 20 de
março de 2020, e decretado estado de calamidade pública até 31 de dezembro de 2020.O
enfrentamento da pandemia no território nacional exige uma forte organização da Atenção Primária à
Saúde.OBJETIVO: Identificar formas de enfrentamento da Covid-19 na Atenção Primaria.
MÉTODOS: Trata-se de uma revissão de literatura, do tipo descritiva onde feita uma busca criteriosa
de artigos cientificos, que se utilizou base de dados como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
Periódicos Capes. Com o auxílio dos descritores: “Atenção primária” AND “Covid-19” AND
“Estratégias”. E teve como processos de inclusão artigos completos e condizentes com o tema, e
dentro da temporalidade de 2019 a 2020. Exclusão artigos incompletos. O processo de busca, análise e
seleção se deu em setembro de 2020 que resultou em 15 artigos.RESULTADOS:A Atenção Primária
à Saude vem desenvolvendo ações para a população com o intuito de diminuir os niveis de
encaminhamentos, desnecessarios, aos pronto-socorros e hospitais. O teleatendimento é uma
ferramenta que está sendo bastante utilizada no enfrentamento da pandemia, sendo empregado como
uma forma de manter o acompanhamento longitudinal das pessoas sob cuidado. O trabalho
comunitário é outra forma de reduzir a disseminação da infecção, acompanhando casos leves,
isolamento domiciliar, apoio a comunidades durante o distanciamento social, identificando as
situações de vulnerabilidade individual ou coletiva.CONCLUSÃO: Diante dos fatos mencionados é
possivel observar que a APS vem utilizando com frequência como estratégia de enfrentamento o uso
das novas tecnologias, que mantem os individuos em suas residências, com a utilização de medidas
educativas afim de evitar dissiminações.

Palavras-chave: Atenção Primária, Covid-19, Estratégias.
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DESAFIOS DE ENFERMAGEM NA GARANTIA DO ACESSO INTEGRAL DA
ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR EM CRIANÇAS COM DIAGNÓSTICO DE
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INTRODUÇÃO: O autismo continua a ser um enigma que afeta, profundamente, quem dele padece e
os que o rodeiam. Esta perturbação mental implica problemas sociais, de comportamento e de
linguagem. Dessa forma, o autismo é caracterizado por um distúrbio evolutivo complexo do
funcionamento cerebral acompanhado de uma ampla e gravidade de déficit. Por isso, é tão importante
um cuidado especial da equipe de enfermagem para com essas pessoas. O enfermeiro desempenha um
papel relevante no processo de avaliação inicial, no diagnóstico e tratamento da criança com autismo.
Além de manter a família informada, gerando dessa forma um vínculo entre família, paciente e
profissional. OBJETIVO: Analisar as evidências cientificas abordadas sobre desafios de enfermagem
na garantia do acesso integral da assistência multidisciplinar em crianças diagnosticadas com autismo.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde foram utilizadas as seguintes bases
de dados: LILACS e SCIELO, abordando o tema proposto neste trabalho. Com isso, foram
utilizados os seguintes descritores: Autismo infantil, Assistência Multidisciplinar e Cuidados de
enfermagem. RESULTADOS: Diante da pesquisa realizada, nota-se que existe um grande déficit de
informação sobre o autismo, pela família e especificamente do profissional. Dessa forma percebe-se a
importância de manter-se a continuidade da assistência multidisciplinar nessas crianças. Sendo isso
um determinante para o acompanhamento adequado. CONCLUSÃO: Portanto, observa-se a
necessidade do profissional de enfermagem em manter-se atualizado e informado sobre os sistemas
integrados de acesso a saúde. Visto que a atuação multidisciplinar possui mais eficácia no
acompanhamento, na manutenção, na melhoria e qualidade de vida de uma criança portadora de
autismo.

Palavras-chave: Autismo infantil; Assistência de enfermagem; Cuidados de enfermagem.
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CONDUTAS DO ENFERMEIRO NA VISITA DOMICILIAR À PUERPERA E AO
RECÉM-NASCIDO: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: O puerpério é o período do ciclo gravídico-puerperal, na qual as modificações
locais e sistêmicas, trazidas pela gestação e o parto, retornam ao estado pré-gravídico. A visita
puerperal faz parte de uma das atividades desempenhadas pela equipe de enfermagem na estratégia
saúde da família- ESF e que deve ser realizada no primeiro momento da assistência à criança.
OBJETIVO: Descrever as condutas do enfermeiro na visita domiciliar à puérpera e ao recém-nascido.
MÉTODOS: Revisão integrativa da literatura, com abordagem descritiva e qualitativa, produzida a
partir de artigos científicos. As bases de dados utilizadas foram: BDENF, LILACS e MEDLINE.
Formulou-se a seguinte pergunta norteadora: “Como são as condutas do enfermeiro na visita
domiciliar à puérpera e ao recém-nascido?”. Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos
completos e disponíveis na íntegra, bases de dados internacionais e nacionais e nos idiomas português,
inglês e espanhol. Excluiu-se todos artigos incompletos e duplicados e que não estavam de acordo com
a temática. Os descritores foram selecionados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs),
na qual selecionou-se: Período pós-parto, Visita Domiciliar e Assistência de Enfermagem. A busca
inicial resultou em 470 artigos e, após a seleção, 7 compuseram o corpus da revisão conforme os
critérios de elegibilidade. RESULTADOS: A visita domiciliar à puérpera é de suma importância, no
tocante que avalia o estado de saúde da mulher e do RN, e a forma que eles interagem. Neste contexto,
o enfermeiro é responsável por apoiar e orientar a família no que se refere a amamentação, esclarecer
dúvidas, cuidados básicos com o RN, escutar sentimentos e queixas, imunização atualizada,
acompanhar as mudanças orgânicas da puérpera, além de desenvolver ações de planejamento familiar
e prevenção de câncer de colo uterino, câncer de mama e doenças sexualmente transmissíveis.
Outrossim, também orienta sobre atividades físicas, alimentação e retorno à atividade sexual. Nessa
visita, cabe ao profissional orientar a mãe a levar seu filho, com 15 dias de vida, à Unidade de Saúde
da Família (USF), para que se inicie o acompanhamento. No que se refere as mudanças orgânicas da
puérpera, o enfermeiro deve estar observando a involução uterina, distensão da musculatura abdominal,
eliminação dos lóquios, diminuição do volume sanguíneo, entre outros. CONCLUSÃO: Percebe-se
que o enfermeiro desenvolve diversas condutas na visita puerperal, e sua principal atribuição nesse
quesito é a realização de orientações para promoção de saúde, atendimento educativo e assistencial,
englobando aspectos tanto da mãe como do RN.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO E
ASSISTÊNCIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: As práticas de enfermagem têm origem antes mesmo da era cristã, embora não
tivesse uma denominação ou fundamentação científica como tem atualmente. Tratava-se de uma ação
praticada no lar predominantemente por mulheres, como forma instintiva para a sobrevivência do
familiar doente pobre e segregado, posteriormente sendo alvo das ações da Igreja Católica, na Era
Cristã e em sociedades marcadas pela escassez de recursos efetivos para o tratamento e cura dos
doentes. Para suprir essa realidade, os conhecimentos empíricos das práticas de enfermagem
continuaram sendo transmitidos oralmente e em registros, sendo aprimorados ao longo das gerações.
OBJETIVO: Discorrer sobre a evolução histórica das práticas de enfermagem no cuidado e
assistência à saúde. MÉTODOS: Revisão integrativa, de abordagem qualitativa, realizada no período
de janeiro a agosto de 2020. Foram utilizadas as bases de dados Literatura Latino-americana e do
Caribe em Ciências da Saúde, Base de Dados de Enfermagem e a Biblioteca Eletrônica Científica
Online. O levantamento de artigos considerou a aplicação dos seguintes descritores: História da
Enfermagem, Evolução Histórica e Cuidados de Enfermagem. Incluiu-se ao estudo artigos completos,
disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol, que tratassem da temática e respondessem à
pergunta norteadora “Quais as evoluções históricas das práticas de enfermagem no cuidado e
assistência à saúde?”. Excluiu-se os trabalhos incompletos, duplicados, com fuga a temática.
RESULTADOS: Foram encontrados 100 artigos, entretanto, apenas 20 incluídos por responderem
aos critérios propostos. Com o advento da modernidade, as escolas e cursos de enfermagem passaram
a ser alvos de grande procura, a enfermagem rompeu o paradigma de cuidado ao doente, com a ideia
de promoção da saúde e prevenção de enfermidades e agravos. O cuidado passou a ter uma ação e
visão individualizada, mas também holística sobre as particularidades do indivíduo, contundo,
percebendo a influência da família nesse processo. Personalidades importantes da enfermagem, como
Florence Nightingale, contribuíram sobre a consolidação de uma prática de enfermagem sistematizada
e fundamentada que pudesse atuar na manutenção da saúde e no cuidado dos enfermos. Hoje, a família
ocupa papel central na assistência e no dimensionamento das estratégias de saúde, uma vez colocada
como o alvo inicial para as intervenções de cuidado e atenção. CONCLUSÃO: As práticas de
enfermagem evoluíram de cuidados empíricos para uma prática baseada em evidências. Atualmente,
têm por objetivo difundir a integralidade, a promoção da saúde, atuar no cuidado e na diminuição das
situações de agravo à saúde da pessoa, família e coletividade.

Palavras-chave: História da Enfermagem, Evolução Histórica, Cuidados de Enfermagem.
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O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE DA FAMÍLIA/COMUNIDADE REALIZADO EM UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.

Nágila Silva Alves¹; Geísa de Morais Santana¹; Antônio Lucas Farias da Silva².

¹ Programa de Residência em Saúde da Família e da Comunidade da Universidade Estadual do Piauí; ²
Centro Universitário UniFacid.

E-mail do autor: nglarraial@gmail.com

INTRODUÇÃO: Para o desenvolver da Atenção Básica no Brasil, o Ministério da Saúde concebeu a
Estratégia Saúde da Família (ESF) para redirecionar o modelo de assistência à comunidade por meio
do Sistema Único de Saúde. Assim, na ESF o conhecimento do território onde se vai atuar, deve ser
prioritário, o que na prática, para os profissionais de saúde, significa transpor os muros da Unidade
Básica de Saúde. E com esta premissa, a territorialização surge no SUS como ferramenta
indispensável para o planejamento, a programação e o desenvolvimento de ações intersetoriais, pois
possibilita presumir o diagnóstico dos aspectos ambientais, sociais, demográficos e econômicos e os
principais problemas de saúde da população de determinada área. (CAIRES ES & JÚNIOR PJS,
2017) OBJETIVO: Relatar o processo de territorialização da Residência Multiprofissional em Saúde
da Família e Comunidade (RMSFC) de uma Universidade pública na cidade de Teresina,
Piauí.METODOS: Optou-se pela realização de um estudo descritivo do tipo relato de experiência de
residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, da
UESPI realizado no mês de março de 2020. RESULTADOS: A RMSFC é uma modalidade de
pós-graduação lato sensu caracterizada pela formação em serviço, que tem a territorialização como um
dos pressupostos. Os levantamentos foram realizados a partir dos 16 dias de territorialização por meio
de visita presencial à área de abrangência das equipes da RMSFC, que para oportunizar a
territorialização na comunidade e a construção do diagnóstico situacional de saúde da população
assistida pelas UBS contou-se com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde. Logo os dados
revelaram que as 2 equipes multiprofissionais seguiram os seguintes passos: Reconhecimento da área
de abrangência de ação da equipe, Visitas institucionais no bairro de atuação, e elaboração de um
mapa da área do território. Onde foi possível conhecer de perto a realidade do território, fortalecer o
vínculo profissional - usuário, levantar as necessidades da comunidade, e planejar de forma
participativa ações estratégicas que atendessem às principais
demandas. CONCLUSÃO: A territorialização serviu para levantar as potencialidades, fragilidades e
desafios de cada território, para a partir dessas informações organizar os dados para um planejamento
coletivo das ações de saúde. Cada equipe utilizou metodologias diferenciadas buscando adequar-se as
necessidades locais e com isso, desenvolver ações mais efetivas de atenção à saúde a partir do
conhecimento aprofundado da realidade. A partir dessas vivências percebemos que o processo de
territorialização é de suma importância para a comunidade.

DESCRITORES: Territorialização; Estratégia de Saúde da Família; Atenção à Saúde.
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA COMO ESPAÇO
INTERCESSOR PARA A EDUCAÇÃO EM SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A Política Nacional de Educação em Saúde (PNES) propõe uma nova configuração
para os profissionais de saúde produzirem conhecimento e pensar a educação e o trabalho. Para tanto,
a Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) tem como objetivo formar profissionais para uma
atuação diferenciada no SUS, uma vez que pressupõe construção interdisciplinar dos profissionais em
saúde, trabalho em equipe, dispositivo de educação e reorientação das lógicas tecnoassistenciais. O
qual pode se constituir como um dispositivo potencial para promover as mudanças pretendidas pelos
profissionais de saúde a fim de consolidar os princípios do SUS. (LOBATO CP, 2018) OBJETIVO:
Compreender como a Educação em Saúde está sendo desenvolvida no cotidiano dos profissionais de
uma residência multiprofissional em saúde da família e comunidade (RMSFC), de uma Universidade
Pública, diante da pandemia. MÉTODO E RESULTADOS: Trata-se de uma pesquisa descritiva,
com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, realizada através do acompanhamento de
grupos pelo WhatsApp entre os meses de Maio a Agosto de 2020. Durante a pandemia todos os
profissionais precisaram reorganizar os seus serviços, então, a categoria de Fisioterapia criou dois
grupos no WhatsApp para trabalhar com educação em saúde, pois esta é uma ferramenta valiosa para
estimular a autonomia do cuidado tanto individualmente, como coletivamente e aliado as tecnologias
permite a continuidade e integralidade do cuidado e favorece o isolamento social. Então,
semanalmente as Fisioterapeutas Residentes elaboram materiais, como vídeos e cartilhas educativas,
para as gestantes do território de abrangência do território, como também para um grupo de saúde do
trabalhador com hipertensos e diabéticos. Após o envio dos materiais, os participantes dão o seu
feedback sobre as atividades e temáticas abordadas, proporcionando assim um espaço de diálogo entre
todos os sujeitos envolvidos para a troca de saberes e criação de vínculos, dessa forma atuando na
prevenção e redução dos agravos decorrentes das doenças.CONCLUSÃO: O estudo expande o olhar
da RMSFC como estratégia para a disseminação da Educação em saúde entre os profissionais de saúde,
englobando os usuários. A construção e divulgação dos materiais educativos amplia e melhoram os
resultados em saúde, favorecem a atuação centrada no paciente, a identificação das necessidades de
saúde e o compartilhamento de saberes e práticas sensibilizando os residentes a atuar de modo
diferente do tradicional. Dessa maneira, a educação em saúde tem favorecido e é de suma importância
para o cenário atual e para consolidação do Sistema Único de Saúde.
Descritores: Educação em saúde; Residência multiprofissional; Promoção da saúde.
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COMPORTAMENTO DOS ADOLESCENTES FRENTE À ANTICONCEPÇÃO: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
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Sacramento Rotondo¹, Thales Lemos Pimentel¹, Elaine Travaglia Santos²
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INTRODUÇÃO: A adolescência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o
período entre 10 aos 19 anos completos. Envolve o desenvolvimento físico e mudanças de ordem
social, mental e emocional. Esse é um momento de construção da identidade e de descobertas no
âmbito da sexualidade, muitas vezes ocorrendo práticas sexuais desprotegidas, configurando risco para
gravidez não planejada. Nesse sentido, torna-se imprescindível discutir o uso de métodos
contraceptivos na adolescência. OBJETIVO: Avaliar o comportamento dos adolescentes frente à
anticoncepção. MÉTODOS: Trata-se de revisão integrativa da literatura, utilizando a Biblioteca
Virtual em Saúde. Foram utilizados os descritores “Anticoncepção” e “Adolescente”. Adotou-se os
seguintes critérios: artigos disponíveis na íntegra, com a temática comportamento contraceptivo,
adolescente e anticoncepção, em português, publicados entre 2015 e 2020. Foram selecionados 23
estudos para análise. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Atualmente, a OMS classifica a sexarca antes
dos 15 anos como precoce, enquanto pesquisas apontam a idade próxima aos 14 anos para a primeira
relação pênis-vagina. Diversos estudos destacam a insuficiência no conhecimento de saúde sexual e
reprodutiva, o sentimento de invulnerabilidade da adolescência e a imprudência como fatores que
influenciam as baixas taxas de uso de métodos contraceptivos, ou seu uso de forma inadequada. São
relatadas como principais fontes de informação a internet e os amigos, em detrimento da escola, dos
serviços de saúde e da família. Os métodos mais conhecidos e utilizados pelos jovens são a camisinha
masculina e os anticoncepcionais orais combinados, os quais dependem do usuário para seu uso
adequado, sendo mais propensos a falhas, aumentando o risco de gravidez não planejada e infecções
sexualmente transmissíveis. Falhas na contracepção também se relacionam com o nível de
escolaridade, baixa renda e evasão escolar, sugerindo uma associação com o baixo desenvolvimento
socioeconômico. Tal fato é corroborado pelo maior número de gestações precoces nas regiões Norte e
Nordeste do país, ambas menos desenvolvidas. Isso evidencia um ciclo que se retroalimenta pelas
condições da parentalidade na adolescência. CONCLUSÃO: A literatura evidencia baixas taxas de
uso dos métodos contraceptivos por adolescentes, bem como uso inadequado. Fatores associados são o
conhecimento insuficiente dos métodos existentes e o descuido nas relações sexuais. Tal cenário
aponta para a necessidade de se discutir políticas públicas e programas de saúde sexual e reprodutiva
para esse público, estando a escola, os serviços de saúde e a família no cerne desse debate.

Palavras-chaves: Comportamento contraceptivo, Adolescente, Anticoncepção.
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ANÁLISE DE IMPACTOS GERADOS NA QUALIDADE DE IMAGENS MÉDICAS
COMPARTILHADAS POR APLICATIVOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS
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INTRODUÇÃO: A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes diante a
troca de informações médicas e análise de resultados de diferentes exames, onde também permite
ações interdisciplinares entre profissionais da saúde a fim de aprimorar a conduta médica. Diante isso,
a troca constante de informação está cada vez mais frequente por aplicativos baixados, entres clínicas
e profissionais, com finalidade de discussão de casos, avaliação e diagnóstico; sabendo que um dos
pontos fundamentais da telerradiologia é a qualidade da imagem digital, é necessário conhecer os
impactos desses aplicativos sobre a qualidade dessas imagens que estão sendo transmitidas.
OBJETIVO: Investigar o principal impacto sobre as imagens médicas que são compartilhadas por
aplicativo através de dispositivos móveis. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, em que
foram incluídos artigos completos, publicados no período de 2015 a 2020, no idioma português com
descritores: Diagnóstico por Imagem, Telerradiografia, Telemedicina. As buscas foram realizadas nos
bancos de dados: Scielo, Google Acadêmico e BVS. Os artigos foram selecionados primeiramente por
título, posteriormente por resumo, e por fim, por leitura completa. DISCURSÃO: Com o avanço da
telemedicina, os aplicativos de comunicação se tornaram mais acessíveis para um acesso a
informações e comunicação mais rápida entres os profissionais da saúde, como exemplo, o WhatsApp
que permite a troca de opniões sobre laudos médicos, imagens de exames, dúvidas entre outros. Esses
aplicativos podem ser baixados em dispositivos móveis (smartphones e tablets) e contém inúmeras
funções para o dia-a-dia profissional. O principal impacto observado que esses aplicativos de
comunicação podem causar nas imagens ao serem compartilhadas é: alteração de tonalidade dos pixels
(menor partícula de imagem) devido ao método de compressão (codificação exagerada) que eles
utilizam em seu processamento. Ainda não foram encontradas alterações na resolução espacial nas
imagens transmitidas, mas necessita-se de testes através da comparação de imagens médicas com
especialista na área, com imagens originais e imagens compartilhada por aplicativos através dos
dispositivos, para analisar se de fato o impacto encontrado nas imagens podem interferir a olho nu o
resultado final do exame. CONCLUSÃO: O compartilhamento de imagens por certos aplicativos
pode alterar a qualidade das imagens não visto a olho nu, mas necessita-se de testes com especialistas
através da comparação dessas imagens sem ajuda de equipamento para saber se compromete no
diagnóstico médico por favorecer a migração das tonalidades dos níveis de cinza (pixels) como
consequência do processo de compressão de imagens, inerente destes aplicativos.

Palavras-chave: Telemedicina, Telerradiologia, Dispositivos Móveis.
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INTERAÇÃOMEDICAMENTOSA NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O serviço de emergência configura-se com um setor de atendimento imediato ao
paciente crítico, na qual requer, em conjunto com a equipe multiprofissional, raciocínio clinico sobre
as condutas realizadas. Nesta perspectiva, com a superlotação, carência de profissionais, alta demanda
e rotatividade dos pacientes, favorece ao aumento de problemas e eventos adversos a saúde. Assim,
devido a frequente prescrição simultânea de medicamentos no serviço de emergência, pode ocasionar
interações não terapêuticas ao paciente, que, por sua vez, pode atenuar a eficácia do tratamento
proposto ou provocar complicações ao paciente. OBJETIVO: Analisar a ocorrência de interação
medicamentosa no serviço de emergência. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, na
modalidade integrativa, realizada nas bases de dado Literatura Latina- Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), em que foram
utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), “Drug Interactions” e “Emergencies”,
combinados pelo operador booleano “AND” para as buscas. Os critérios de inclusão foram: artigos
disponíveis na íntegra, publicados em português ou inglês, no período de 2009 a 2019 e que
investigaram a ocorrência de interação medicamentosa (IM) na emergência. Foram excluídos
projetos de pesquisa, dissertações, monografias, teses, artigos duplicados, artigos de revisão
ou que não abordassem a temática proposta. As buscas resultaram em 13 manuscritos
científicos. Contudo, três estudos atenderam ao objetivo estabelecido e critérios propostos,
sendo assim, selecionados à presente revisão. RESULTADOS: Observou-se que a média de
medicamentos receitados variou entre 4,1 a 5,8 por prescrição. Identificou-se interação medicamentosa
grave em 7% das prescrições, moderada em 26,8% e leve em 7%. As principais IM estavam
relacionadas ao uso de omeprazol e sinvastatina, bem como a utilização de benzodiazepínicos e
antipsicóticos. CONCLUSÃO: Existe interação medicamentosa nas prescrições do serviço de
emergência. As interações moderadas foram as mais prevalentes. Desta forma, faz-se necessária uma
maior atenção dos profissionais de saúde durante a prescrição de medicamentos no atendimento de
emergência, visando reduzir os riscos e complicações aos usuários deste serviço.

Palavras-chave: Emergência, Epidemiologia, Interação medicamentosa.
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO DURANTE A
PANDEMIA DA COVID-19
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INTRODUÇÃO: A atividade física é entendida como qualquer movimento corporal realizado
voluntariamente pelo sistema músculo esquelético, que gere gasto energético acima dos níveis de
repouso. Sua prática regular implica em benefícios à saúde e qualidade de vida, uma vez que os
componentes da aptidão física relacionados à saúde, têm sido evidenciados como importantes
indicadores de saúde. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 37,9%
da população brasileira a partir dos 15 anos é fisicamente ativa. Isto remete uma preocupante
conjuntura, haja vista que um estilo de vida inativo é um fator de risco para o acometimento de
doenças crônicas não transmissíveis. Neste contexto, a pandemia causada pelo novo Coronavírus
(COVID-19) trouxe uma série de desafios à prática de atividade física, devido ao longo período de
isolamento social. OBJETIVO: Averiguar a prática de atividade física e o comportamento
sedentário no Brasil e suas implicações durante o período de pandemia da COVID-19, por meio de
uma revisão de literatura. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada
na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando a seguinte estratégia de busca: “atividade física”
and “comportamento sedentário” and “COVID-19”. Adotamos como critério de inclusão os artigos
completos, originais, em português e publicados entre março a setembro de 2020. Excluímos teses,
dissertações, trabalho de conclusão de cursos, revisões de literatura, revisões sistemáticas e resumos.
RESULTADOS: Foram encontrados 27 artigos. Todavia, após os critérios de elegibilidade, foram
incluídos 10 artigos. Os estudos indicaram que antes da pandemia 30,1% dos adultos praticaram
atividades físicas. Contudo, atualmente, este número caiu para 12%. Além disso, houve um aumento
do comportamento sedentário, em comparação ao período anterior, a exemplo do tempo médio
despendido em acesso às redes sociais, com um aumento de 1 hora e 30 minutos. Os etudos revelam,
ainda, que os indivíduos que mantiveram a prática regular de atividade física em casa e/ou ao ar livre,
apresentaram níveis de estresses inferiores aos inativos. Ademais, o estilo de vida ativo também se
mostrou relevante na adesão às restrições de isolamento social impostas pelo Estado. CONCLUSÃO:
De acordo com a análise realizada, houve um significativo aumento da inatividade física e
comportamento sedentário na população brasileira. A prática regular de atividade física revelou-se
fundamental para manutenção da saúde em tempos de pandemia da COVID-19.

Palavras-chave: Atividade Motora, Pandemia, Estilo de Vida Sedentário.
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ADESÃO DOS IDSOS AOS TRATAMENTOS FARMACOLÓGICOS E NÃO
FARMACOLÓGICOS – REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: Cerca de 80% dos brasileiros com mais 60 anos tomam, no mínimo, um
medicamento por dia, o que aponta para a necessidade de avaliar os determinantes dessa utilização,
especialmente a adesão ao tratamento medicamentoso. OBJETIVO: Analisar a produção científica
referente a adesão dos idosos ao tratamento farmacológico e não farmacológico . MÉTODOS:
Trata- se de uma revisão integrativa da literartura realizada por meio da plataforma Biblioteca Virtual
de Saúde - BVS nas bases de dados, LILACS, SCIELO e BDENF, foram utilizados os descritores:
atenção primária, idosos, tratamento farmacológico, associados pelo operador Booleano AND, foram
encontrados inicialmente 52 artigos, após aplicação dos critérios de inclusão, como, artigos publicados
nos últimos 5 anos, nos idiomas português e inglês, disponíveis na íntegra, que abordassem a temática,
amostra encontrada foi de 24 artigos, que após a leitura dos resumos e aplicação dos critérios de
exclusão, sendo os nãos disponíveis, revisões, artigos incompletos, totalizou-se o número de 10 artigos
para serem analisados. RESULTADOS: A partir da leitura dos artigos foi identificado que os estudos
apresentaram formas diferentes de analisar a adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico,
a mairoria dos artigos apresentam metodologia transversal e quantitativa. Sendo cerca de 40% dos
estudos apontam o esquecimento como um fator que interfere no processo de adesão, em seguida 30%
considera a falta de apoio familiar/falta de cuidador como influenciador para a baixa adesão ao
tratamento, cerca de 20% dos artigos considera a renda como fator de interferência, outro fatores
citados foram a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, problemas familiares, sociais, econômicos;
a idade e o déficit cognitivo. CONCLUSÃO: Assim foi verificado que a adesão ao tratamento, seja
ele farmacológico ou não, está relacionado com maior escolaridade, visto que o conhecimento sobre
a importância dos cuidados para o controle das doenças, assim como o tempo de tratamento, são
fatores que promovem a adesão contudo, é possível identificar que o aumento da idade, aspectos
sociodemográficos, alterações do estado emocional, possível surgimento dos déficits de autocuidado, a
falta de acessibilidade à rede de apoio, interferem diretamente negativamente nessa adesão aos
tratamentos. Dessa forma esse segmento da população necessita do engajamneto dos serviços e dos
profissionais de saúde, assim como da família para auxuliar nos processos terâpeuticos, necessários
para o controle de doenças e prevenção de complicações;
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INTRODUÇÃO: A hipercolesterolemia é uma condição que se caracteriza pela a elevação patológica
da taxa de colesterol no sangue, que pode levar à arteriosclerose, infarto agudo do miocárdio e
acidente vascular encefálico. Estudos apontam que pacientes a partir dos 65 anos têm risco aumentado
de mortalidade coronariana em decorrência da hipercolesterolemia. OBJETIVO: Analisar a
associação da hipercolesterolemia com sexo e idade em idosos residentes em um município do Médio
Rio das Contas na Bahia. MÉTODOS: Estudo transversal, parte da pesquisa epidemiológica
Condições de Saúde e Estilo de Vida de Idosos Residentes em Município de Pequeno Porte, realizada
com idosos da comunidade urbana de Aiquara-BA. A pesquisa maior foi conduzida com 232 idosos.
Contudo, para o presente estudo, foram analisados apenas os dados dos idosos que realizaram a
dosagem do colesterol total. Para mensurar o colesterol total, em jejum de 12 horas, foi utilizado o
sistema Accutrend ®Plus. O sangue capilar foi coletado por uma punção transcutânea no lado medial
da ponta do dedo médio. A hipercolesterolemia foi definida a partir dos valores ≥190 mg/dl. A análise
descritiva das características da população foi realizada por meio de frequências absolutas e relativas,
média e desvio padrão. A verificação da associação entre a hipercolesterolemia com sexo e grupo
etário, foi realizada pelo teste Qui-quadrado de Pearson (α≤0,05). O presente trabalho foi aprovado no
Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP-UESB), sob o
parecer nº 171.464/2012, CAAE n° 10786212.3.0000.0055. RESULTADOS: Participaram do
estudo 157 idosos, com a média de idade entre os homens de 72,0 ± 8,0 anos e as mulheres com 71,1 ±
6,8 anos. A prevalência de hipercolesterolemia foi de 63,4% em mulheres e de 43,8% nos homens
(p=0,015). Em relação à faixa etária, 58% dos idosos com idade entre 60 a 79 anos apresentaram
hipercolesterolemia e 42,3% dos idosos com 80 anos ou mais possuíam o desfecho (p=0,141).
CONCLUSÃO: Identificou-se que a presença de hipercolesterolemia esteve associada ao sexo
feminino, possivelmente, devido as mudanças no metabolismo lipídico explicado pelas alterações
hormonais após a menopausa. Destarte, são necessárias ações e estratégias que visem à prevenção do
desenvolvimento da hipercolesterolemia, a exemplo do aumento do nível de atividade física e uma
nutrição equilibrada, no intuito de reduzir as complicações e agravos que, por ventura, podem surgir,
proporcionando aos idosos melhores condições de saúde e qualidade de vida aos anos acrescidos pela
longevidade.
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero é considerado um importante problema de saúde pública
que atinge todas as classes sociais e regiões geoecônomicas do pais, embora estudos revelem
consistente associação entre o câncer cérvico-uterino e o baixo nivel econômico em todo o mundo.
Os grupos vulneráveis concentram-se onde existem maiores barreiras de acesso a redes de serviços
para detecção do tratamento precoce da patologia.OBJETIVO: Investigar as dificuldades que as
mulheres encontram para ter acesso ao exame Papanicolau através de uma revisão
bibliográfica.MÉTODOS: Foi feita uma revisão bibliográfica, tipo descritiva, através de sites
de busca como a Biblioteca Virual em Saúde (BVS), Periódicos Caps. Utilizando descritores
e operadores booleanos “Papanicolau” AND “Colo do Ùtero” AND “Colpocitologia”. Teve
como processo de inclusão artigos completos em portugues e condizentes com o tema, e dentro da
temporalidade de 2015 a 2020. Como critério de exclusão não foram utilizados teses, dissetações e
monografias. A análise e seleção ocorreu em setembro de 2020 resultando em 12
artigos.RESULTADOS: Como resultado da pesquisa foi possível analisar que as principais
dificuldades que as mulheres enfrentam no seu cotidiano se dá pela falta de informações acerca da
temática, por conta de uma cultura de inibição do sexo feminino diante do procedimento, pelo fato de
ser um exame muitas vezes realizado por profissionais homens. Apresentam sentimentos negativos,
medo, constragimento e aspectos relacionados a serviços de saúde como acesso limitado. É
importante frizar que o grau de escolaridade e a renda financeira, tem uma grande influência na
adesão ao exame, mulheres com um grau de escolaridade maior tendem a buscar os serviços sabendo
de sua importância. CONCLUSÃO: Conclue-se então que as maiores dificuldades encontradas pelas
mulheres na adesão ao exame Papanicolau é pelo desconhecimento da real finalidade do exame,
como também pelo acesso limitado ao exame nos servicos de saúde. É imprescendivel que as
unidades de saúde utilizem de novas estratégias, como uso de informativos mostrando a importância
do procedimento.
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INTRODUÇÃO: As condições crônicas englobam diversas condições de saúde, que possuem uma
evoluação mais longa ou permanente, requerendo dos serviços de saúde uma assistência contínua e
programada, para acompanhamento, orientações, avaliações e prevenção de complicações. A
pandemia da covid19 classificou esse grupo como de risco, e portanto, necessitando de maiores
cuidados. A Atenção Primária à Saúde (APS) é fundamental no manejo desses pacientes, evitando a
descompensação de algumas doenças e a sobrecarga dos serviços de saúde. OBJETIVO: Descrever
a experiência de acompanhamento dos doentes crônicos pela APS durante a pandemia de covid19.
MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência referente ao
acompanhamento dos doentes crônicos na APS. O estudo refere-se a vivência de residentes em
saúde da familía de uma universidade pública do estado do maranhão, durante os meses de março a
setembro de 2020. RESULTADOS: Durante esse período, as consultas de rotina aos crônicos foram
suspensas, sendo realizada apenas a renovação de receituários das medicaões de uso contínuo, com
excessão de pacientes diagnósticados com Tuberculose e gestantes, que continuaram sendo atendidos.
Não houve comunicação efetiva entre equipe de saúde e pacientes crônicos, devido a grande
demanda de pacientes suspeitos e confirmados de covid, afastamento de alguns profissionais por
apresentarem sintomas característicos da infecão pelo vírus, o que acarretou em sobrecarga daqueles
que estavam atuando. A equipe ficou limitada ao atendimento dos casos de covid19 e as visitas
domiciliares foram suspensas por quase totalidade desse período. Nos últimos dois meses, a equipe
recebeu aparelho telefônico para realização de teleconsulta e envio de mensagens aos pacientes, os
atendimentos de rotina e visitas retornaram, com agendamento das consultas, incluindo os
hipertensos e diabéticos. CONCLUSÃO: Dessa forma, percebe-se que a assistência aos crônicos foi
prejudicada pela pandemia, uma vez que a equipe de saúde teve sua atuação limitada, devido aos
riscos de adoecimento e complicações para esse grupo em particular. Acredita-se que ferramentas
como o celular possibilitam a comunicação, no entanto, não confere garantia de avaliação adequada
do estado de saúde.
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é considerado atualmente uma epidemia mundial, é uma
das condições crônicas mais comumente tratadas na atenção primária de saúde (APS) e um dos
principais problemas de saúde, tornando-se um grande desafio para os sistemas de saúde, para os
profissionais de saúde e para as pessoas que convivem com a doença. Esse trabalho justifica-se pela
importância de compreender a assistência de enfermagem ao paciente diabético para que se possa
evitar possíveis complicações decorrentes da doença. OBJETIVO: Realizar um levantamento
bibliográfico acerca da assistência de enfermagem ao paciente diabético na atenção primária à saúde.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura na base de dados Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF) via Biblioteca
Virtual em Saúde (BVS) que teve como questão norteadora: “O que a literatura aborda sobre a
assistência de enfermagem ao paciente diabético na atenção primária à saúde?”. Os artigos foram
coletados no período de setembro de 2020. Foram utilizados os descritores: “Assistência de
enfermagem”, “Diabetes mellitus” e “Atenção primária à saúde”, como critério de inclusão foram
considerados: texto completo, idioma português, espanhol e inglês, que retratassem a temática em
estudo, e como critério de exclusão: textos duplicados, incompletos e que não focaram no tema
exposto. RESULTADOS: Foram encontrados 76 artigos, porém, ao final das análises, 9 artigos foram
incluídos na revisão, porque melhor se enquadraram no objetivo proposto. A literatura aborda que o
enfermeiro na APS atua diretamente com a comunidade, estando cada vez mais próximo do paciente e
de seus familiares, devendo assim desenvolver atividades educativas para que os mesmos saibam lidar
com essa patologia. É importante orientar o paciente quanto à necessidade da realização de consultas,
rastreamento glicêmico, fatores de risco, orientação quanto à mudança no estilo de vida e ao
tratamento medicamentoso e, além disso, orientar quanto à prevenção de complicações como as lesões
de pele. É fundamental trabalhar o vínculo entre o paciente, prestar uma escuta ativa, saber sobre sua
rotina e modo de vida, tornando possível criar laços afetivos e construir uma relação de confiança,
para que o paciente tenha mais liberdade em compartilhar seus problemas e dúvidas. CONCLUSÃO:
Conclui-se que a assistência de enfermagem de qualidade prestada ao portador de diabetes é
fundamental para a prevenção de complicações, sendo fundamental profissionais qualificados e
preparados para atender o paciente de forma holística e humanizada, atendendo suas necessidades.
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INTRODUÇÃO: A doença inflamatória pélvica (DIP) é causada por microrganismos do trato
urogenital, sendo um dos principais fatores de risco o histórico de doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs), das quais predominam infecções por Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae. A DIP
ocorre devido à ascensão de microrganismos da vagina e colo do útero ao endométrio, às tubas
uterinas e, ocasionalmente, às estruturas vizinhas (ovário, peritônio pélvico e cavidade pélvica). Esse
trabalho justifica-se pela importância de conhecer as manifestações clínicas da DIP para que as
intervenções possam ser feitas com agilidade para evitar possíveis complicações. OBJETIVO:
Realizar um levantamento bibliográfico acerca das manifestações clínicas da Doença Inflamatória
Pélvica. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura na base de dados Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem
(BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) que teve como questão norteadora: “Quais as
manifestações clínicas da doença inflamatória pélvica?”. Os artigos foram coletados no período de
setembro de 2020. Foram utilizados os descritores: “Doença inflamatória pélvica”, “Sinais e
Sintomas” e “Ginecologia”, como critério de inclusão foram considerados: texto completo, idioma
português, espanhol e inglês, que retratassem a temática em estudo, e como critério de exclusão: textos
duplicados, incompletos e que não focaram no tema exposto. RESULTADOS: A DIP é uma síndrome
com manifestações secundárias à disseminação local de microrganismos no trato genital feminino,
representando uma das mais frequentes complicações das DST de etiologia bacteriana. Estima-se que
mais de 10% das mulheres em idade reprodutiva tem história de DIP, e destas, aproximadamente 25%
terão alterações culminando em infertilidade. Mais de 30% dos casos de DIP associam algum
sangramento uterino anormal. O principal sintoma da DIP é a dor em baixo ventre, ainda que por
vezes seja sutil, náusea e vômitos, dor pélvica crônica, pode vir acompanhada de secreção purulenta
endocervical, dor subcostal, gravidez ectópica. As manifestações clínicas podem variar de sintomas
sutis a graves, necessitando de hospitalização em alguns casos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a DIP
possue manifestações clínicas variadas, na maioria das vezes assintomáticas, sendo assim fundamental
conhecê-las para que se possa realizar precocemente o diagnóstico e tratamento para evitar
complicações causadas pela mesma.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA PACIENTE COM DOENÇA INFLAMATÓRIA
PÉLVICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

1Beatriz Aguiar da Silva; 2Hiugo Santos do Vale; 3Petra Regina Rodrigues Silva; 4Marília Tainá da
Silva Souza.

1234Universidade Estadual do Maranhão-UEMA.

E-mail do autor: bia_aguiar12@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma síndrome clinica causada por
microrganismos sexualmente transmissíveis, devido a ascensão destes do trato genital inferior para os
órgãos reprodutores femininos. Constitui atualmente um dos maiores problemas de saúde pública, por
ser comum em mulheres jovens com atividade sexual desprotegida, provocando infertilidade, gravidez
ectópica e dor pélvica crônica. A presença de dor a mobilização do colo, a palpação dos anexos e
sangramento anormal são um dos critérios para confirmação da DIP, portanto é de fundamental
importância o diagnóstico precoce pela Atenção Primaria à Saúde (APS) proporcionando assim um
tratamento eficaz afim de prevenir complicações mais graves. OBJETIVO: Descrever a experiência
do acompanhamento de enfermagem na APS a uma paciente com DIP. METODOS: Trata-se de um
estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado por residentes em Saúde da Família da
Universidade Estadual do Maranhão, retratando a vivência destes em consulta de enfermagem na APS.
RESULTADOS: Na primeira consulta de enfermagem foi realizado, anamnese, exame físico e exame
especular da paciente, fazendo investigação para fatores de risco da DIP, bem como a presença de
critérios de diagnóstico clinico para confirmação da doença, atentando para o diferencial como torção
de tumor cístico de ovário, torção de mioma uterino, rotura de cisto ovariano e diverticulite devido a
presença de outros sintomas como os gastrointestinais. Para confirmação da DIP, foi solicitado ainda
na primeira consulta hemograma completo, citologia oncótica, Exame bacterioscópico para vaginose
bacteriana e exame de imagem. Foi prescrito sulfato ferroso 3 vezes ao dia devido a perca de sangue
intensa para tratamento de anemia. Na segunda consulta, paciente traz resultados de exame com
achado de presença de abscesso tubo-ovariano ou de fundo de saco de Douglas, sendo este um
importante critério de alta sensibilidade para diagnóstico da DIP. Assim sendo, foi realizado
tratamento medicamentoso com melhora do quadro clínico e ações de medidas educativas como
orientação, supervisão e outras medidas para aprimoramento do quadro da paciente. CONCLUSÃO:
A vivência estimulou o raciocínio crítico e julgamento clinico do profissional enfermeiro residente
possibilitando um aprofundamento do conhecimento sobre DIP, seu diagnóstico, tratamento, seus
fatores de risco e consequências, proporcionando ações preventivas para diminuição de casos e
complicações severas.

Palavras-chaves: Mulher; Cuidados de enfermagem; Doença Inflamatória pélvica; Atenção Primaria
à saúde.
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DIREITOS REPRODUTIVOS E A DINÂMICA DO ATENDIMENTO EM PLANEJAMENTO
FAMILAR NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a assistência ao planejamento familiar é oferecida através das equipes da
Estratégia Saúde da Família, vinculando à comunidade aos profissionais. O planejamento familiar se
dá através de um conjunto de ações que visam a limitação ou aumento da prole da mulher, homem ou
casal, sendo considerado um direito humano básico, declarado em 1968 pela Organização das Nações
Unidas (ONU). OBJETIVO: Compreender como ocorre a dinâmica do atendimento em planejamento
familiar na Estratégia Saúde da Família- ESF. MÉTODOS: Revisão integrativa da literatura, com
abordagem qualitativa, produzida a partir de artigos científicos. As bases de dados utilizadas foram:
BDENF, LILACS e MEDLINE. Pergunta norteadora: Como ocorre a dinâmica do atendimento em
planejamento familiar na ESF?”. Os critérios de inclusão estabelecidos foram artigos completos, bases
de dados internacionais e nacionais e nos idiomas português, inglês e espanhol. Excluiu-se todos
artigos incompletos e duplicados e que não estavam de acordo com a temática. Os descritores foram
selecionados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs), na qual selecionou-se os
operadores booleanos: “Planejamento Familiar” OR “Direitos Reprodutivos” OR “Estratégia Saúde da
Família”. A busca inicial resultou em 982 artigos e, após a seleção, 6 compuseram o corpus da revisão
conforme os critérios de elegibilidade. RESULTADOS: A atuação dos profissionais de saúde na ESF
no planejamento familiar envolve o aconselhamento, atividades educativas e atividades clínicas de
forma integrada. Na etapa do aconselhamento é feito o acolhimento do indivíduo ou do casal, a escuta
do usuário, com o objetivo de sanar duvidas, preocupações e atendendo suas necessidades. Na
primeira consulta, segue-se um protocolo de atendimento, onde é preenchida a ficha de anamnese que
contempla informações relevantes, como antecedentes obstétricos, pessoais e familiares, para que
posteriormente, seja realizado esclarecimentos sobre os métodos contraceptivos. A periodicidade das
consultas é feita de forma mensal, com agendamento de consultas subsequentes para acompanhar o
uso do método contraceptivo escolhido, com o intuito de reavaliar a adequação do método, além de
prevenir, identificar e tratar possíveis intercorrências. É importante salientar que no Brasil, a rede
pública de saúde oferta de forma gratuita preservativos masculino e feminino, anticoncepcional
hormonal injetável, pílulas anticoncepcionais combinadas, minipílulas, pílulas anticoncepcionais de
emergência, diafragma, dispositivo intrauterino (DIU), além de métodos cirúrgicos como a laqueadura
tubária e vasectomia. CONCLUSÃO: A dinâmica do planejamento familiar envolve orientações em
relação aos métodos contraceptivos, além de reforçar a autonomia da mulher ou do casal, respeitando
seus direitos reprodutivos.

Palavras-chave: Planejamento Familiar, Direitos Reprodutivos e Estratégia Saúde da Família.
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COMBINAÇÃO ENTRE O TAMOXIFENO E MILTEFOSINA PARA TERAPIA DE
LEISHMANIOSE CUTÂNEA: UMA REVISÃO
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INTRODUÇÃO: Os protozoários do gênero Leishmania são os agentes etiológicos da leishmaniose,
um complexo de doenças distribuídas mundialmente, que apresentam um amplo espectro de
manifestações clínicas, de acordo com a espécie causal e o estado imunológico do hospedeiro.
Atualmente, são classificadas mais de 50 espécies, sendo mais de 20 patogênicas aos seres humanos,
que podem causar leishmaniose visceral ou tegumentar, sendo esta última a mais comumente
encontrada no Brasil. OBJETIVO: O objetivo desse trabalho foi fazer uma revisão sobre a
associação entre o tamoxifeno e miltefosina para terapia do quadro de leishmaniose cutânea (LC).
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão da literatura. Para tanto, utilizamos na busca
os descritores: Leishmania, Tamoxifeno e Miltefosina (juntos e separados). No critério de seleção
optamos por artigos completos, no período de: 2016 – 2020 (últimos 5 anos), nos idiomas: português
e inglês. As buscas foram realizadas nos bancos de dados: Scielo, Pubmed, Google acadêmico. Os
artigos foram selecionados primeiramente por título, posteriormente por resumo, e por fim, por
leitura completa. RESULTADOS: Foram selecionados 3 artigos que contemplavam o tema. Alguns
autores, a partir dos resultados de seus estudos puderam observar que os mecanismos de ação
antileishmaniosos desses dois medicamentos ainda não se encontram tão elucidados, mas sugerem
que cada um possui um alvo específico no que se diz respeito a morfogênese das células dos parasitos.
O tamoxifeno é considerado um medicamento seguro, com um baixo custo financeiro. Essa
substância traz resultados eficazes quando utilizados em estudos experimentais com modelos animais
e acredita-se que este fármaco ocasione alterações nas propriedades das membranas parasitárias e
interfira no processo do metabolismo dos esfingolípidos. Dados obtidos acerca da miltefosina
também evidenciam que os modos de ação anti-Leishmania não são completamente compreendidos.
Mas sua atividade têm estado ligada à apoptose e ao metabolismo de ácidos gordos e esteróis. Essa
combinação tem se destacado em relação a outros métodos por apresentar favores como baixo teor
toxicológico e por ser financeiramente acessível. CONCLUSÃO: Portanto, o tamoxifeno pode ser
um bom método farmacológico para a terapia combinada com miltefosina no tratamento da
leishmaniose cutânea. Entretanto, novos estudos são necessários para elucidar melhor os efeitos dessa
associação in vivo, visando o desenvolvimento de uma alternativa adicional para o tratamento da LC.

Palavras-chave: Leishmania, Tamoxifeno, Miltefosina.
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CAPACITAÇÃO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO PARA AGENTES COMUNITÁRIO
DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo consiste na ingestão exclusiva pela criança de
leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte (1). As pesquisas
científicas salientam os benefícios da amamentação e estabelecem iniciativas para promoção do
aleitamento materno, no entanto, a taxa de aleitamento materno e em especial o aleitamento materno
exclusivo, ainda são baixas em todo o mundo (2). Diante de tal realidade os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) possuem um papel crucial para a binômio mãe-filho, visto que, eles são o elo de ligação
entre as famílias e a Unidade Básica de Saúde. Dentre suas funções estão a identificação de sinais e
situações de risco, orientação as famílias e comunidade e encaminhar ou comunicar à equipe os casos
e situações identificadas em sua microárea (3). OBJETIVO: Relatar a experiência de uma capacitação
sobre aleitamento materno realizada com os Agentes Comunitários de Saúde de uma Unidade Básica
de Saúde ministrada por residentes de saúde da família.MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo,
do tipo relato de experiência, acerca da vivência de uma capacitação sobre aleitamento materno, que
teve como público alvo os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) de uma Unidade Básica de Saúde
localizada na cidade de Caxias-MA no mês de setembro de 2020 em que as facilitadoras foram uma
enfermeira e uma fisioterapeuta residentes de Saúde da Família da Universidade Estadual do
Maranhão. RESULTADOS: A atividade ocorreu no turno matutino, durou 3 horas e foi composta por
5 ACS, 1 não pode comparecer devido estar de férias. A capacitação foi composta por momentos
distintos: inicialmente explanação do conteúdo com o auxílio de data show em que foram discutidos o
que é aleitamento materno, os benefícios do aleitamento para a mãe e o bebê, os tipos de aleitamento,
o posicionamento e pega corretos, entre outros. Em seguida: retirada de dúvidas diante de situações
vivenciadas pelos ACS, situação-problema por meio de vídeo, dinâmica sobre a temática em que os
profissionais eram convidados a afirmar os erros cometidos frequentemente no posicionamento e pega
inadequados e, por fim, a simulação da pega correta. CONCLUSÃO: A troca de conhecimentos
entre facilitadoras e os profissionais mostrou-se positiva visto que os ACS participaram das atividades,
relataram situações de suas microáreas, bem como, afirmaram sentir-se mais aptos no cuidado do
binômio mãe-bebê.

Palavras-chave: Capacitação; Agentes Comunitários de Saúde; Aleitamento Materno.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é considerado um problema de saúde pública em função da
crescente incidência e dos índices de letalidade (1). Devido a isso, foi criado o movimento Outubro
Rosa que chama a atenção da população no tocante ao câncer de mama em mulheres e homens de todo
o mundo, bem como, ao câncer de colo do útero, suas ações objetivam realizar o diagnóstico precoce
desses cânceres afim de diminuir a morbimortalidade em decorrência dessas neoplasias (2). Isto posto,
salienta-se a importância de práticas de educação acerca de comportamentos de risco e detecção
precoce do tumor para a promoção da saúde individual e coletiva da comunidade (3).OBJETIVO:
Relatar a experiência de uma atividade de educação em saúde alusiva ao Outubro Rosa realizada em
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Caxias - MA. MÉTODOS: Trata-se de um relato de
experiência, acerca da vivência de uma atividade que teve como tema o Outubro Rosa. O público alvo
foi a população adscrita de uma UBS da cidade de Caxias-MA no mês de outubro de 2019 e as
facilitadoras foram uma enfermeira e duas fisioterapeutas residentes de Saúde da Família da
Universidade Estadual do Maranhão. RESULTADOS: A atividade ocorreu no turno vespertino, na
sala de espera da UBS, contou com 41 participantes, sendo 37 mulheres e 4 homens. Foi composta por
momentos distintos em que inicialmente a enfermeira residente com o auxílio de data show e projetor
explicou o que é o câncer do colo do útero e de mama, seus principais sinais e sintomas, prevenção,
fatores de risco, diagnósticos, tratamento, entre outros. Em seguida, foi realizado um momento de
retirada de dúvidas, foi passado um vídeo sobre a temática e ensinado a técnica do autoexame das
mamas, então foi solicitado que todos os participantes a executassem. No final houve um momento de
relaxamento e dança conduzidos pelas fisioterapeutas residentes. Com o processo educativo
percebeu-se que as mulheres e os homens estão cada vez mais inteirados acerca do câncer de mama e
colo do útero, e da importância de um tratamento precoce. CONCLUSÃO: A utilização de métodos
dinâmicos criou um ambiente mais informal onde a transmissão do conhecimento se tornou mais fácil
para o público e as facilitadoras. A atividade realizada foi essencial às residentes, já que a mesma
proporcionou uma troca de conhecimentos entre paciente-profissional que é de suma importância não
só para o crescimento profissional, como também pessoal.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Promoção da Saúde; Neoplasia da Mama.
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LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E GESTAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune, crônica e
inflamatória que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos. A patologia é mais frequente em pacientes
jovens, do sexo feminino, na fase reprodutiva de 20 a 45 anos de idade. A gravidez em mulheres com
LES é eventualmente de alto risco tento em vista que a gestação pode interferir na evolução da doença
e ou afetar o feto. A associação do LES com a gravidez é constante, uma vez que não há diminuição
ou perda da fertilidade da mulher, entretanto contribui para o aparecimento de complicações durante a
gestação. OBJETIVO: Analisar na literatura as evidências acerca das situações clínicas e
complicações que podem ocorrer em mulheres com lúpus eritematoso sistêmico na gravidez.
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão da literatura com levantamento bibliográfico
realizado entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Para seleção dos artigos utilizou-se as bases de
dados Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Banco e Dados em
Enfermagem (BDENF). Foram critérios de inclusão artigos em inglês e português, com textos
completos, nos anos de 2010 a 2018, com os descritores: Lúpus eritematoso sistêmico, gravidez, saúde
da mulher. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A gestação para mulheres que possui lúpus embora
não seja contra indicada, deve ser planejada, levando em consideração a gravidade da doença, a
atividade e a toxidade das drogas. Algumas situações especificas como altas doses de corticoides,
síndrome de HELP, hipertensão pulmonar grave, pré-eclâmpsia grave, contraindicam a concepção da
mulher com LES. A maioria das evidências mostram que a exacerbação da doença é maior quando o
LES está em um período de atividade seis meses antes da gravidez e menor em mulheres que estejam
com a doença controlada, esse aumento pode ocorrer durante toda a gestação ou no pós parto. Cerca de
20% das gestantes com lúpus resultam em natimorto ou abortamento. Outras complicações possíveis
incluem o retardo do crescimento intrauterino, prematuridade, hipertensão, diabetes e a possibilidade
de insuficiência renal no feto e na mãe no pós parto imediato. Estudos mostram que a nefrite lúpica,
Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide (SAF) e o lúpus neonatal também são comuns na gestação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A gravides em mulheres com LES é de alto risco, e a concepção deve
ocorro apenas quando a doença estiver bem controlada, o tratamento tem a finalidade reduzir a
morbimortalidade materna e fetal.

PALAVRAS-CHAVES: Lúpus Eritematoso Sistêmico, Gravidez, Saúde da Mulher.
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INTRODUÇÃO: A malformação de Arnold Chiari (AC) encontra-se inserida no espectro de
anormalidades congênitas do sistema nervoso central (SNC). É caracterizada por uma deformidade
complexa da fossa posterior associada quase sempre a uma malformação da coluna vertebral. A
malformação de Chiari ainda é uma temática de poucas evidências na literatura, onde novos estudos
nesse parâmetro podem desencadear influências para pesquisadores da área. OBJETIVO: O objetivo
desse estudo foi descrever as principais alterações encontradas no sistema nervoso em indivíduos
com malformação de Chiari por meio de imagens de ressonância magnética (RM).
METODOLOGIA: Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado foi realizado um estudo de
revisão da literatura do tipo integrativa. Para tanto, foram utilizados para a busca os seguintes
descritores: Malformação de Chiari, Fossa Posterior e Hérnia cerebelar (juntos e separados). No
critério de seleção optou-se por artigos completos, no período de: 2016 – 2019, nos idiomas:
português e inglês. As buscas foram realizadas nos bancos de dados: Scielo, Pubmed e Google
acadêmico. Os artigos foram selecionados primeiramente por título, posteriormente por resumo, e por
fim, por leitura completa. Foi empregada a seguinte pergunta norteadora: quais são os principais
achados imaginológicos encontrados em indivíduos com AC? A seleção dos artigos foi realizada no
período entre setembro e outubro de 2020. RESULTADOS: Diante dos critérios estabelecidos foram
selecionados 3 artigos que contemplam o tema. A literatura mostra que as alterações neuroencefálicas
mais sugestivas dessa patologia são anormalidades cerebelares como deslocamento caudal da ponte,
IV ventrículo e bulbo, torção medular, IV ventrículo em formato anormal e hipoplasia da tenda do
cerebelo e do teto do mesencéfalo. A anatomia demonstrada por meio de exames radiológicos é a
forma mais eficaz de se identificar esse tipo de malformação. Existem alguns casos em que é visível
em imagens de RM a associação da AC com outros tipos de neurodisplasias da junção
craniovertebral, como é o caso da invaginação basilar, isso ocorre quando nota-se a compressão do
tronco encefálico por meio da elevação do processo odontoíde, ocasionando assim a herniação das
tonsilas cerebelares. CONCLUSÃO: É perceptível que a malformação de Chiari pode ocasionar em
alterações que podem variar desde mais leve até a mais grave. Novos estudos são necessários acerca
desta temática, bem como soluções para melhoria da qualidade de vida de pacientes acometidos por
essa síndrome.

Palavras-chave:Malformação de Chiari, Fossa Posterior, Hérnia cerebelar.
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ANÁLISE DA CURVA EPIDEMIOLÓGICA COVID-19 EM UMA CIDADE DO
NORTE DE MINAS GERAIS
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INTRODUÇÃO: O coronavírus (COVID-19) trouxe grande impacto nas vidas dos indivíduos em
âmbito global, chamando a atenção de milhares de cidadãos pelo alcance que teve e pela velocidade
com a qual se disseminou. A disseminação dos casos para outras áreas geográficas foi muito acelerada
devido à globalização e à falta de conhecimento para adoção de medidas restritivas para os viajantes.
OBJETIVO: Avaliar a curva de disseminação dos casos confirmados de coronavírus em uma cidade
do Norte de Minas Gerais. MÉTODO: Trata-se de estudo descritivo exploratório, que tem por
objetivo determinar a distribuição de patologias ou condições relacionadas à saúde, com abordagem
quantitativa que reúne dados que podem ser criptografados de forma numérica. A pesquisa foi
realizada no período de Julho e Agosto, por meio do banco de dados da secretaria de saúde de uma
cidade de Minas Gerais. RESULTADOS: Observou-se a curva significativa quanto ao crescimento de
casos na cidade, no período de Junho a Julho. Esse aumento de casos confirmados de Covid-19, pode
ser justificado pela flexibilização de comércios, além da inadimplência da população em seguir as
recomendações de isolamento social nesse período de pandemia. A efetivação do distanciamento
social não pode abster-se da análise da evolução da patologia, que é monitorada por medidas de
vigilância. CONCLUSÕES: A pandemia ainda está em fase crescente em todos os estados brasileiros.
Os estudos apresentados sugerem e que a conjugação de isolamento dos casos e medidas de
distanciamento social, têm o potencial de reduzir a transmissibilidade da patologia.

Palavras-chave: Pandemia, Coronavírus, Isolamento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOUZA, Diego de Oliveira. A pandemia de COVID-19 para além das Ciências da Saúde: reflexões
sobre sua determinação social. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 25, supl. 1, p.
2469-2477, jun. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19. Brasília: Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública; 2020.

Prefeitura da Cidade de Montes Claros. Painel COVID-19 [Internet]. Montes Claros: Prefeitura da
Cidade de Montes Claros; 2020. Disponível em: https://saude.montesclaros.mg.gov.br/.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

218

SAÚDE MENTAL DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA:
UMA REVISÃO DA LITERATURA
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INTRODUÇÃO: A COVID-19 é definida como uma infecção viral causada pelo vírus
SARS-CoV-2. Devido às poucas informações sobre o seu mecanismo de transmissão, a COVID-19
alastrou-se rapidamente em todo mundo, sendo declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
como uma pandemia. Com o crescimento de internações e a gravidade do quadro clínico dos
indivíduos diagnosticados com COVID-19, foi observado um aumento na demanda de trabalho dos
profissionais da área de enfermagem. Além dos fatores inerentes ao exercício profissional,
enfermeiros e técnicos de enfermagem precisam enfrentar os próprios dilemas pessoais, como o
medo de se contaminar com o vírus e transmitir para os familiares assim como as incertezas com
relação ao futuro. Diante disso, os profissionais de enfermagem estão susceptíveis ao
desenvolvimento de transtornos psíquicos que podem afetar de forma irreversível a sua saúde física e
mental. OBJETIVO: Realizar uma revisão da literatura sobre o impacto da pandemia de COVID-19
na saúde mental de profissionais de enfermagem. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa
da literatura realizada no mês de setembro de 2020 nos bancos de dados Scielo, Pubmed e Lilacs.
Foram utilizados os descritores estabelecidos pelo DecS (Descritores em Saúde) em português,
espanhol e inglês: “Enfermagem”;“Saúde Mental”; “Pandemias”; “Infecções por Coronavírus”,
realizando o cruzamento com o operador boleano “AND”. Os critérios de inclusão foram: artigos
com texto completo em português, espanhol ou inglês, estudos originais, relatos de caso e que
respondessem ao objetivo da pesquisa. Foram excluídos editoriais e artigos sem texto completo.
RESULTADOS: Foram encontrados 114 artigos, sendo selecionados 23 para a composição deste
trabalho. Os resultados obtidos indicam a presença de medo, ansiedade, depressão e Síndrome de
Burnout nos profissionais de enfermagem, variando de grau leve a moderado. A presença de
sintomatologias psíquicas mais graves foram mais frequentes naqueles que trabalhavam em Unidades
de Terapia Intensiva (UTI), com carga horária de trabalho semanal igual ou superior à 40 horas,
possuíam preocupações frequentes com o risco de infecção e que tiveram contato com pacientes,
familiares ou conhecidos com diagnóstico confirmado de COVID-19. Vale ressaltar que mesmo
diante de um evento catastrófico como a pandemia, os profissionais de enfermagem demonstram
satisfação no exercício da sua profissão. CONCLUSÃO: Considerando o papel crucial da
Enfermagem no cuidado humano e o impacto negativo da pandemia na vida profissional e pessoal
desses profissionais, é necessária a implantação de medidas direcionadas ao suporte emocional a fim
de reduzir riscos à sua saúde mental e física.

Palavras-chave: Enfermagem, Saúde Mental, Pandemias, Infecções por Coronavírus.
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HIDROTERAPIA COMOMÉTODO NÃO FARMACOLOGICO NO ALIVIO DA DOR
DURANTE O PARTO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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INTRODUÇÃO: A fim de diminuir as dores causadas durante o parto há um número crescente de
mulheres que procuram alternativas de tratamento não farmacológico. Dentre esses está à
hidroterapia, um método utilizado na obstetrícia, tendo como intervenção a utilização água aquecida,
dessa forma relaxando a musculatura e aliviando tensões musculares, durante o parto. OBJETIVO:
Identificar os benefícios do uso da hidroterapia no alivio da dor durante o parto. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão de literatura em que se realizou uma busca de publicações disponíveis nas
bases de dados PubMed, LILACS e SciELO entre os anos de 2009 a 2020. Os descritores utilizados
foram Hidroterapia, Trabalho de parto e Gestação. Foram incluídos apenas artigos originais
publicados em inglês e português, que verificassem a hidroterapia no alivio de dor durante o parto.
Foram excluídos artigos incompletos e que não abordavam a temática proposta. RESULTADOS:
Foram 16 artigos encontrados, sendo selecionados 4 de acordo com o objetivo e critérios de inclusão
da pesquisa. No estudo de Barbieri (2013), relata que a hidroterapia associada à prática de exercício,
auxilia na progressão do parto diminuindo as dores e desconfortos da parturiente. No estudo de
Mazoni (2009) verificou-se o aumento da dilatação do colo, a diminuição da pressão arterial, o alívio
da dor, diminuição de edemas por consequente efeito diurético e dessa forma também a diminuição
da necessidade da aplicação de estratégias farmacológicas de analgesia. Benfield (2018) afirma que a
hidroterapia é desconhecida como tratamento, mas é praticada como um método de autocuidado, que
no momento do parto gera alívio das dores. CONCLUSÃO: Nos achados científicos a hidroterapia
mostrou-se como uma prática segura, sobretudo no que se refere ao protocolo utilizado e mostrou
benefícios como bem estar fisiológico, aumento da sensação de relaxamento e de conforto no
trabalho de parto para as gestantes submetidas à intervenção.

Palavras-chave: Hidroterapia, Trabalho de Parto, Gestação.
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INTRODUÇÃO: A Ginástica Laboral (GL) surgiu na empresa como forma de prevenção contra
problemas causados pelas Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (LER/DORTs) e vem como possibilidade de suprir a necessidade de espaço
de liberdade, de quebra de ritmo, na rigidez e na monotonia do trabalho. OBJETIVO: Identificar os
benefícios da implementação da ginástica em empresas. MÉTODOS: Este estudo é uma revisão de
literatura onde se realizou uma busca de publicações disponíveis nas bases de dados PubMed,
LILACS e SciELO entre os anos de 2015 a 2020. Os descritores utilizados foram Transtornos
traumáticos cumulativos, saúde do trabalhador e qualidade de vida. RESULTADOS. No estudo de
Cardoso, et al., 2019, observaram que, a partir do programa de GL houve melhoria na dor pelo corpo,
identificando os benefícios na disposição para o trabalho e a autoestima, ajudou a evitar lesões. Na
investigação de Oliveira Martins, et al., 2015, constataram que, através do PGL, houve redução dos
sintomas osteomusculares e melhorias na flexibilidade e força de preensão destes colaboradores. Na
investigação de Souza, et al., 2015, o principal benefício para os trabalhadores foi a prevenção de
lesões devido ao esforço repetitivo, mas a GL também pode diminuir o estresse ocupacional, aumentar
a resistência à fadiga, melhorar a postura e movimentos executados durante o trabalho e até mesmo
combater o sedentarismo. CONCLUSÃO: Os achados científicos apontam diversos benefícios
encontrados em um programa de ginástica laboral adotada em um ambiente laboral, pois melhor o
estado funcional do trabalhador como um todo.

Palavras-chave: Transtornos traumáticos cumulativos, Saúde do trabalhador, Qualidade de vida,
Exercícios de alongamento muscular.
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OS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À COVID-19: UMA REFLEXÃO A
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INTRODUÇÃO: A pandemia do novo coronavírus (COVID-19), constitui-se numa das marcantes
questões de saúde pública deste século, vem gerando vários impactos tanto no meio social como na
saúde e vida da população. O vírus propaga-se principalmente de pessoa para pessoa, através de
gotículas e fluidos e as principais formas de prevenção atuais se limitam a medidas protetivas de
higiene e ao distanciamento social. Existem pessoas que possuem condições vulneráveis e riscos que
possibilitam ao vírus uma rápida infecção no organismo, gerando anseios na população, devido ao alto
número de pessoas que se enquadram nesses grupos e de sujeitos que vivem em condições precárias.
OBJETIVO: Analisar quais são os principais fatores de risco que podem contribuir com a
mortalidade provocada pela COVID-19. METODOLOGIA: foi realizado um levantamento
bibliográfico nas bases de dados onlines MedLine, Lilacs e Paho-Iris. Os descritores utilizados foram
“fatores de risco”, “infecções por coronavírus” e “populações vulneráveis”, registrados nos Descritores
em Ciências da Saúde (Decs). Foram selecionados 31 artigos e, após leitura dos resumos, excluídos
os que não se referiam ao tema principal e incluídos artigos publicados em 2020 e que estivessem
disponíveis em inglês ou português, resultando em 13 artigos que abordavam os principais fatores de
risco associados à COVID-19. RESULTADOS: Identificou-se que algumas das condições de risco
para o novo coronavírus são: portadores de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, associados
a atividade da Enzima Conversora de Angiotensina (ECA 2), cujo a expressão é maior em indivíduos
portadores dessas anomalias. Outra condição de risco apresentada foi a vulnerabilidade econômica
relacionada a pessoas de baixa renda, especialmente a moradores de rua, pois são pessoas que não tem
habitações e sequer acesso a água, além de ser uma população que em parte possui mais de 65 anos.
Vale ressaltar que idosos acima de 60 anos ou mais, indivíduos imunodeprimidos, gestantes de alto
risco também fazem parte dos grupos de risco. CONCLUSÃO: A pandemia traz reflexões acerca das
diferenças sociais que existem no âmbito populacional e como isso impacta na qualidade de saúde e de
vida do indivíduo que vive em condições insalubres, ademais é preciso o apoio e atenção a essa
população. É perceptível a necessidade da divulgação de informações confiáveis e de fácil acesso para
a população, bem como a promoção de saúde, para que sejam preservadas as estratégias de
autocuidado e preservação da qualidade de vida, além do incentivo às práticas de higiene e
distanciamento social.

Descritores: Fatores de risco; Infecções por coronavírus; populações vulneráveis.
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COVID-19 E AFECÇÕES CARDIOVASCULARES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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INTRODUÇÃO: O coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-COV-2), apresentou
seu primeiro registro como causador de uma infecção em Wuhan, na China, sendo nomeado como
doença do coronavírus 2019 (COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde (HE F, et al., 2020).
Existem evidências clínicas da infecção viral associada à lesão miocárdica e complicações
cardiovasculares. Segundo dados da China, a lesão cardíaca se apresenta em 20 a 30% entre pacientes
que foram hospitalizados. Além disso, pacientes com doenças cardiovasculares (DCV) prévias têm um
risco maior de desenvolver a forma grave da COVID-19 (BRANDÃO SCS, et al., 2020). OBJETIVO:
Identificar na literatura cientifica sobre a associação de afecções cardiovasculares pelo SARS-COV-2.
MATERIAIS E MÉTODOS: Para a composição do presente trabalho foi realizado um levantamento
de artigos científicos disponíveis na base de dados Scielo e Pubmed, em língua inglesa e portuguesa
abordando os seguintes descritores: coronavírus; Infecções por coronavírus e sistema cardiovascular.
Foram excluídos artigos que não trabalhavam a temática proposta. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Foram encontrados 15 estudos, porém após a filtragem, somente 4 compuseram este estudo. Foi
observado que, o principal mecanismo de lesão miocárdica ocorre por meio da enzima conversora de
angiotensina (ECA2), identificada como receptor funcional do SARS-COV-2. Somando a isso, a
resposta inflamatória sistêmica, distúrbios do sistema imunológico, como a Cytokine Storms, a
disfunção respiratória e a hipoxemia provocada pelo vírus contribuem para lesão miocárdica.
Constatou-se que pacientes que possuem DCV apresentam maior risco de morte entre os infectados
pelo SARS-COV-2 (LI B, et al., 2020). Outro ponto observado são os casos de hipercoagulabilidade e
arritimias em indivíduos infectados, sendo sua patogênese justificada pela influência do vírus na tríade
de Virchow e anormalidades de hipóxia e eletrólitos, respectivamente (KOCHI AN, et al., 2020;
BIKDELI B, et al., 2020). CONCLUSÃO: Os achados científicos evidenciam que a presença de
ECA2 no músculo cardíaco justifica a ocorrência de afecções cardiovasculares, configurando maior
taxa de mortalidade em pacientes com DCV pré-existente.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PESSOA IDOSA COM TRANSTORNO DEPRESSIVO
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento é uma fase do ciclo vital do ser humano e que demanda atenção,
principalmente por nessa etapa o idoso passar por diversos desafios. Sendo necessário cuidados
estratégicos cada vez mais eficazes para os idosos, pois o surgimento de doenças como a depressão
pode ser associado a sentimentos negativos armazenado por um mau acolhimento profissional. Logo,
o enfermeiro ao acolher, orientar e ouvir esse idoso faz total diferença para as pessoas idosas no
enfrentamento de um quadro de depressão. OBJETIVO: Descrever a importância da assistência de
enfermagem à pessoa idosa com transtorno depressivo na Atenção Básica. MÉTODO: Revisão
integrativa na literatura nas bases de dados Revisão integrativa na literatura nas bases de dados
LILACS (Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura
Internacional em Ciências da Saúde), BDENF (Bases de Dados de Enfermagem), aplicando-se dois
descritores: Idoso AND Depressão, e, Idoso AND Assistência de Enfermagem. Ressalta-se que ambos
os termos se encontram cadastrados simultaneamente no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde) e
MeSH (Medical SubjectsHeadings). Foram incluídos artigos originais que foram publicados no recorte
temporal de 2015 a 2020, ainda que estivessem no idioma português, inglês e espanhol. Foram
retirados editoriais, cartas ao editor, revisões e manuais. Encontrou-se 867 estudos, entretanto, após
leitura dos resumos e retirada de publicações repetidas, a amostra final resultou em 11 artigos.
RESULTADOS: Os estudos aprontam que a depressão é frequentemente é subdiagnosticada e até
mesmo ignorada, visto que existem deficiência no desenvolvimento de estratégias de cuidado, bem
como na prestação de atendimento a pessoas idosas com depressão, uma vez que os profissionais de
enfermagem que realizam tais atendimentos, não tem uma formação voltada para o atendimento a esta
população idosa, assim atribuindo os sintomas depressivos apresentados por esses pacientes a
características do próprio processo de envelhecimento. CONCLUSÃO: Observa-se que a
precariedade e fragilidade da assistência prestada pelos profissionais de saúde, mais diretamente a
figura do enfermeiro para com a pessoa idosa com transtorno depressivo é precária. Pois há um
desconhecimento dos enfermeiros a respeitos dos sintomas sugestivos do transtorno depressivo
apresentados pelos pacientes, atribuindo-os a características do envelhecimento. Sendo assim, de suma
importância a elaboração de estratégias que venham possibilitar a estes idosos mais qualidade de vida.
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INTRODUÇÃO: A gestação é fenômeno fisiológico e um período de intensas modificações físicas,
psicológicas, emocionais e sociais na vida da mulher e da família1. As políticas de saúde voltadas para
mulher preconizam ações materno-infantis, baseando-se na humanização da assistência pré-natal, ao
parto e puerpério2,3. Por tanto, considerando o grande número de gestantes atendidas nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e o grau de conhecimento deficiente destas mulheres acerca das alterações
ocorridas durante a gestação, é entendida a importância de um cuidado multiprofissional que atenda
todas as necessidades vivenciadas durante essa fase da vida da mulher. OBJETIVO: Relatar a
vivência de fisioterapeutas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e
Comunidade na atuação com gestantes durante a assistência pré-natal na Estratégia de Saúde da
Família. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência a respeito da atuação do
fisioterapeuta durante o acompanhamento pré-natal. As atividades relatadas foram desenvolvidas em
uma Unidade Básica de Saúde de um munícipio do nordeste brasileiro durante os meses de março a
setembro do ano de 2019. A atuação dos residentes aconteceu por meio de atendimentos coletivos e
individuais e teve como público alvo as gestantes atendidas na unidade. RESULTADOS: As
atividades educativas realizadas aconteceram em diferentes momentos. As gestantes foram
selecionadas de modo aleatório pelo dia de consulta pré-natal agendada, de modo que o atendimento
coincidisse com a atividade programada. Durante os encontros em grupos e/ou atendimentos
individuais foi comum o relato das gestantes a respeito de dores, encurtamentos musculares e
modificações na marcha, além de outras dúvidas comuns e questionamentos sobre meios que
pudessem levar a melhorias de tais casos durante o período gestacional. Após a fala das mulheres, era
explicada e demonstrada, por meio de exercícios, a prática adequada para o tratamento das
sintomatologias referidas, como também apresentados meios de prevenção e cuidado importantes
durante esse período. CONCLUSÃO: Por meio da vivência foi possível observar a necessidade de
ações que enfatizem a importância do pré-natal, que seja iniciado de forma prévia, se perpetue durante
toda a gravidez, e que a prestação da assistência e do cuidado envolva toda a equipe multiprofissional,
enfatizando a importância do fisioterapeuta como um dos profissionais de primeiro contato com essas
pacientes dentro da atenção primária, especificamente dentro das UBS.
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INTRODUÇÃO: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) está inserido na Atenção Primária e
trabalha diretamente na microárea onde a população reside, sendo responsável por diversas atividades.
Dentre estas, destaca-se o cadastro domiciliar e as práticas de vigilância em saúde que norteiam o
cuidado necessário a cada grupo familiar adscrito1. A Escala de Risco Familiar de Coelho e Savassi
(ERF-CS) é um instrumento de estratificação de risco familiar que se utiliza de sentinelas de risco
avaliadas durante a visita domiciliar realizada pelo ACS2, com o objetivo de apontar o grau de risco e
vulnerabilidade da família. É necessário que sejam feitas reavaliações constantes e, para isso, deve ser
estabelecida a educação permanente dos profissionais de forma a possibilitar uma visão integral
fundamentada no processo de trabalho3. OBJETIVO: Relatar a experiência obtida em uma
capacitação ministrada por residentes de saúde da família para Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) a respeito do uso da ERF-CS. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, em relação a uma capacitação realizada no mês de
setembro de 2020 que teve como público alvo os ACS de uma UBS na zona Urbana de um munícipio
maranhense. O evento foi ministrado por uma enfermeira e uma fisioterapeuta do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde da Família e comunidade da Universidade Estadual do
Maranhão – UEMA. RESULTADOS: A atividade aconteceu nas dependências da UBS, no turno
matutino, teve duração média de 3 horas e teve a participação de 5 ACS. No momento foram
utilizados impressos da ERF-CS, distribuídos a cada participante, bem como a apresentação de
conteúdo audiovisual com o auxílio de data show. Nesse primeiro momento foi feita a demonstração
da escala e suas características. Em um segundo momento foi criado uma situação familiar hipotética a
fim de promover um momento de treinamento com elucidação a forma de utilização do instrumento no
dia a dia do ACS, e esclarecimento de dúvidas. CONCLUSÃO: Durante o momento foi possível
observar que, embora já houvesse uma familiaridade dos ACS com a escala, ainda existiam dúvidas
quanto à forma de interpretação das sentinelas e de como elas deveriam ser avaliadas em situações
distintas, permitindo assim que esses questionamentos fossem sanados. O processo de aprendizagem
que é possibilitado durante uma capacitação permite a troca de conhecimento entre todos os
envolvidos, bem como uma melhor aptidão no cuidado que é prestado por cada profissional.
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INTRODUÇÃO: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são atividades
terapêuticas que se fundamentam em teorias voltadas para os aspectos ambientais e comportamentais
do processo que envolve saúde e doença. Como o enfermeiro é o profissional que mantêm um vínculo
maior com os usuários dos serviços de saúde, ele atua explorando diversas modalidades terapêuticas
no desempenho de sua atividade profissional, além de colocar em prática alternativas de atenção ao
cliente, para que o mesmo exerça sua autonomia e cidadania. OBJETIVO: Descrever a importância
da enfermagem no contexto das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. MÉTODO:
Trata-se de uma revisão integrativa na literatura, nas bases de dados LILACS (Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em
Ciências da Saúde), BDENF (Bases de Dados de Enfermagem), aplicando-se os seguintes descritores:
Práticas integrativas e complementares, Terapias complementares e Enfermagem, encontrados no
DeCS e MeSH. Incluiu-se estudos publicados em inglês, espanhol e português a partir de 2006, ano
em que o Ministério da Saúde aprovou o Programa Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC’s). Excluiu-se editoriais, cartas ao editor, revisões e manuais. Encontrou-se
91 estudos, entretanto, após leitura de título, resumo e retirada de estudos repetidos, a amostra final
compôs 12 publicações. RESULTADOS: Os estudos aprontam que a visão holística do enfermeiro
associada as PICS exercem um papel fundamental na sua aplicabilidade, transformando a assistência
mais ampla, com cuidado humano e capaz de fortalecer a autonomia do outro, possibilitando a
expansão do campo da assistência de enfermagem dentro da Estratégia de Saúde
da Família (ESF). Contudo, nota-se que ainda há resistência para a sua implementação, desde do
desconhecimento de alguns enfermeiros sobre as PICS, a dificuldade em conseguir os materiais e
insumos necessários para algumas PICS são fatores que impedem sua realização adequada.
Encontra-se ainda a ausência de apoio da gestão local, a falta de espaço físico, de salas disponíveis e
de maior valorização das práticas. CONCLUSÃO: Observa-se a relevância das práticas integrativas e
complementares de saúde, pois há um aumento na qualidade de vida dos pacientes submetidos a esta
prática. Contudo, há falhas na formação do enfermeiro no que tange ao ensino das PICS na academia,
visto que poucas instituições de ensino ofertam a disciplina como parte integrante da grade curricular.
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INTRODUÇÃO: O período gravídico é um momento do ciclo de vida que por muitas vezes ocorre
sem grandes anormalidades na saúde (SILVA et al., 2015), entretanto é marcado por inúmeras
alterações fisiológicas e emocionais, que quando associadas às características sociodemográficas
podem vir a representar fatores de risco à vida da mulher gestante (SOUZA et al., 2013). OBJETIVO:
Analisar as características sociodemográficas de gestantes atendidas na Unidade Básica de Saúde do
Caxirimbu, na zona rural do município de Caxias – MA. METÓDOS: Trata-se de um projeto de
pesquisa, cujos dados foram coletados através de um questionário socioeconômico. Foram
consideradas as seguintes variáveis independentes: idade, peso, altura, IMC, escolaridade, renda
familiar, cor, estado civil, ocupação. Por se tratar de uma pesquisa envolvendo seres humanos, o
projeto foi submetido na Plataforma Brasil, sendo encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Estadual do Maranhão do Centro de Estudos Superiores de Caxias, com o número do
parecer: 4.113.246. Mediante a autorização do comitê de ética, e consentimento das participantes do
estudo foi iniciado a coleta de dados. RESULTADOS: Foram entrevistadas 27 gestantes, sendo que
doze (44,4%) das participantes tem entre 14 e 20 anos de idade, seguido de 21 e 30 anos (22,2%) e 31
e 40 anos (33,4%). A maioria eram pardas (59,2%), negras (33,3%) e brancas (7,5%). Das
entrevistadas nenhuma (100%) possuía uma renda, trabalhavam dentro do lar, sendo dependentes dos
seus cônjuges ou familiares, além disso, eram famílias que em sua maioria (66,7%) tinha menos de um
salário mínimo, enquanto nove (33,3%), se mantinham com até um salário mínimo e quatorze eram
casadas (77,8 %) seguido quatro mulheres solteiras (22,2%). Em relação ao grau de escolaridade, seis
(33,3%) das gestantes, chegaram até o ensino médio, porém, não concluíram, tornando-se incompleto.
CONCLUSÃO: A partir dessas características concluí-se que as gestantes atendidas na UBS do
Caxirimbu são na sua maioria jovens, pardas, de baixa escolaridade, que não exercem atividade
remunerada, sendo dependentes de familiares ou cônjuges, a maioria com famílias tendo renda menor
que um salário mínimo. Portanto, essas informações mostram a importância das ações de prevenção e
promoção da saúde da mulhere. Sendo fundamental aos profissionais de saúde conhecer esses fatores
sociodemográficos que podem afetar diretamente as mesmas, a fim de assegurar uma qualidade no
processo assistencial à mulher no período gravídico.

Palavras-chave: Gestantes; Características sociodemográficas; Fatores de risco.
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PROPOSTA DE JOGO EDUCATIVO PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DO
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INTRODUÇÃO: A inserção de recursos tecnológicos pode contribuir positivamente na área da
saúde para a prevenção de doenças como o Câncer de Colo do Útero. Inseridos neste contexto, os
jogos educacionais assumem relevância nas práticas em saúde, redirecionando suas ações e criando
novas perspectivas de prevenção e promoção da saúde. OBJETIVO: Relatar proposta de elaboração
de jogo educativo sobre a prevenção do câncer de colo de útero. MÉTODOS: Relato de experiência
acerca da elaboração de um jogo educativo para a prevenção do câncer de colo de útero, o qual se
encontra em desenvolvimento desde janeiro de 2020. A construção do jogo segue as etapas adaptadas
de Benevides et al. (2016) e Teixeira et al. (2016), a saber: 1) Exploração da realidade, 2) Revisão da
literatura e 3) Construção da tecnologia. Posterior às etapas descritas será realizado a validação de
conteúdo e aparência e revisão da tecnologia.. RESULTADOS: Na primeira etapa será realizado um
diagnóstico situacional com mulheres que já realizaram o exame preventivo e enfermeiros. Assim
será possível identificar carências das próprias participantes com a contribuição de enfermeiros
permitindo cooperação ativa na produção do conteúdo do jogo educativo. Na segunda etapa, será
realizada uma revisão integrativa com o intuito de identificar tecnologias educacionais desenvolvidas
nesta temática e aplicável ao público-alvo, o que permitirá realizar um benchmarking, averiguar a
existência de tecnologia com a mesma finalidade da que se propõe construir. Na terceira etapa, a
tecnologia proposta é um jogo educativo no formato de trilha elaborado no programa Microsoft
PowerPoint for Windows versão 2010 pelo próprio autor. Este será composto de perguntas, desafios,
bonificações e retrocessos, executando-o com o auxílio de uma trilha disposta ao chão e um dado,
controlado por um mediador em um programa no computador. Podem participar até 9 mulheres
divididas em três grupos. A intenção é que as participantes no decorrer do caminho trilhado, tenham
a oportunidade de recomeçá-lo ou ressignificá-lo, repensando às situações vivenciadas, atribuindo
assim um novo sentido para suas vidas e realizem o exame preventivo, principal estratégia de
rastreamento. Elaboração do conteúdo terá início após a seleção de tópicos e informações, em
seguida serão inseridas ilustrações de acordo com a necessidade. CONCLUSÃO: Espera-se que jogo
educativo proposto possa propagar informações por meio de sua implementação como estratégia
lúdica útil para educação em saúde direcionado às mulheres, de modo a romper barreiras existentes
na adesão às práticas de prevenção do câncer de colo do útero.

Palavras-chave: Educação em Saúde, Enfermagem, Neoplasias do colo do útero, Tecnologia
Biomédica.
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INTRODUÇÃO: O apoio matricial visa ampliar a assistência em saúde mental em todos os níveis de
cuidados, especialmente, na atenção primária à saúde (APS). Contudo, as equipes que compõem a
APS se sentem inseguras quanto as demandas psiquiátricas, sobretudo, em casos graves. Por isso, o
matriciamento serve como apoio técnico, além de dispor a corresponsabilização a essas equipes.
OBJETIVO: Analisar a importância do matriciamento em saúde mental para Atenção Primária à
Saúde. METODOLOGIA: O recorte metodológico trata-se de uma revisão integrativa da literatura,
desenvolvido a partir de artigos científicos, na qual foi utilizado artigos indexados nas bases de dados
LILACS, MEDLINE e BDENF, além da biblioteca virtual SCIELO. A pergunta norteadora foi “Qual
a importância do matriciamento em saúde mental para a APS?”. Foram incluídos artigos completos,
disponíveis na íntegra e nos idiomas português, inglês e espanhol. Foram excluídos os artigos
incompletos e àqueles que não tratassem da temática proposta. Os descritores foram selecionados por
meio dos Descritores em Ciências da Saúde (Decs), em que foi selecionado: Saúde Mental, Atenção
Primária em Saúde e Assistência em Saúde Mental. A busca inicial resultou em 98 artigos, após os
critérios de seleção, a amostra final resultou num total de 13 artigos científicos que se enquadravam no
perfil do trabalho. RESULTADOS: Os resultados mostram que a prática do Apoio Matricial contribui
na expansão de estratégias de assistência em saúde mental na APS, bem como estabelece a
corresponsabilidade durante os cuidados. Além disso, favorece uma escuta qualificada, aumenta a
resolutividade neste nível de atenção e reduz os encaminhamentos desnecessários. Além do mais, o
matriciamento facilita o planejamento de novos projetos de trabalho, dando foco na
multidisciplinaridade, propiciando uma troca de saberes e experiências o que viabiliza propostas
terapêuticas singulares e criativas. Destaca-se também, que o trabalho em equipe contribui para que os
profissionais atuantes na APS sintam-se mais seguros ao resolver os casos. Por fim, o uso de práticas
medicamentosas, meramente curativas e hospitalocêntricas podem ser superadas, além do mais, o
papel do Agente Comunitário de Saúde (ACS) torna-se ainda mais valorizado, visto que é uma peça
fundamental entre as equipes da APS e para os usuários. CONCLUSÃO: Com o estudo percebe-se a
necessidade de implantação de ações que fortaleçam o apoio matricial a nível de Atenção Primária à
Saúde, pois é uma ferramenta importante na ampliação de acesso e na corresponsabilização dos
quadros de saúde mental na APS.
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INTRODUÇÃO: A pandemia Covid-19 representa um dos maiores desafios sanitários em escala
mundial desse século. Ainda não há tratamento específico comprovado para a prevenção ou tratamento
desse vírus, assim, até que uma vacina apropriada e medicamentos eficazes sejam descobertos, é
fundamental que a promoção da saúde e prevenção de agravos sejam utilizadas como medidas de
Saúde Pública. Desse modo, vale destacar a necessidade de manter um comportamento alimentar e
uma dieta imunomoduladora apropriados. Nessa perspectiva, existem instrumentos norteadores
disponibilizados pelo Ministério da Saúde, como o Guia Alimentar para a População Brasileira, que
foi elaborado para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo,
bem como para subsidiar políticas, programas e ações de promoção da saúde e segurança alimentar e
nutricional de pessoas, famílias e da sociedade brasileira. Existe também os Dez Passos para uma
Alimentação Saudável que é uma forma sintetizada de todos as informações contidas no referido Guia,
que visa facilitar a compreensão dos seus objetivos pelo público-alvo. OBJETIVO: Implementar um
material educativo em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no interior do sertão pernambucano, a
fim de possibilitar o intercâmbio de informações sobre alimentação saudável entre equipe
multiprofissional e usurários do Sistema Único de Saúde (SUS). MÉTODOS: Trata-se de um relato
de experiência desenvolvido pelas Residentes de Saúde Coletiva com ênfase em Gestão de Redes de
Saúde, durante rodízio na Estratégia de Saúde da Família, no mês de agosto de 2020. RESULTADOS:
A proposta reverberou em impactos positivos, uma vez que, vem sendo utilizado pela equipe
multiprofissional nos grupos de promoção à saúde, incentivando a prática de uma alimentação
saudável, que reflete diretamente na prevenção de doenças crônicas e, consequentemente, melhora da
qualidade de vida das pessoas. CONCLUSÃO: O incentivo à adoção de práticas alimentares mais
saudáveis representa um aspecto fundamental no enfrentamento da Covid-19, pois, fortalece o sistema
imunológico que é responsável pela proteção do organismo e, portanto, auxilia no combate contra
vírus e bactérias de forma geral, proporcionando a manutenção da saúde da população.

Palavras-chave: Dieta saudável, Infecções por coronavírus, Promoção da saúde.
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INTRODUÇÃO: A atenção primária à saúde (APS) vem se afirmando como estratégia de
organização do sistema de saúde e de resposta às necessidades de saúde da população. Neste contexto,
as ações de saúde da família passam a adquirir centralidade na agenda do governo federal, a partir de
meados da década de noventa, com a criação do Programa de Saúde da Família (PSF).A família é
definida como uma unidade básica da sociedade, centrando-se no processo de desenvolvimento
individual e social do ser humano, desempenhando um papel importante na saúde e contribuindo para
o bem-estar dos diferentes elementos que compõem a estrutura familiar. O conceito de saúde da
família refere-se frequentemente à saúde mental dos elementos que constituem cada estrutura familiar.
Em relação à funcionalidade, podemos agrupar as famílias funcionais e disfuncionais. Estas famílias
disfuncionais denominadas de não complacentes muitas das vezes são “rotuladas” por não serem um
exemplo e por não funcionarem interna e externamente. OBJETIVO: Conhecer o ambiente familiar
através de visitas domiciliares, buscar identificar problemas mais frequentes e assim colaborar para a
melhoria da qualidade de vida da família assistida. MÉTODOS: Foi realizada uma observação
durante quatro semanas pelos alunos de Medicina através do submódulo de Família como Unidade de
Cuidado na disciplina de Saúde Coletiva, buscando as principais necessidades e carências da família,
com o intuito de intervir e proporcionar soluções.RESULTADOS: Através de uma entrevista inicial,
foi elaborado o Genograma, Ecomapa e Apgar, que mostraram um score altamente funcional e
compatível com a situação observada. Após intervenção, a paciente M.B.C. apresentou grandiosa
melhora quanto ao enfrentamento e controle da ansiedade, melhora na qualidade do sono e maior
disposição com os afazeres domésticos. Obtivemos também, uma admirável aceitação da abordagem
pelo paciente M.C. com relação ao aconselhamento sobre o uso de tabaco. Desta forma, houve uma
redução significativa da quantidade de cigarros consumidos diariamente pelo paciente. Além disso, foi
observado que a companhia do grupo, a técnica da escuta e a visita domiciliar proporcionou uma
melhora exacerbada no convívio familiar e alívio dos sintomas de solidão pelos pacientes.
CONCLUSÃO: Através do acompanhamento familiar foi observada a extrema importância e eficácia
do método aplicado em campo para a formação acadêmica dos estudantes de Medicina. Evidenciou-se
também a importância da equipe de saúde nas residências dos pacientes, da atenção dispensada e da
maior proximidade a quem está sendo cuidado.
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INTRODUÇÃO: A atenção primária à saúde é a porta de entrada para o atendimento no Sistema
Único de Saúde. Caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo que abrange
a promoção e a proteção à saúde. Esse nível deve ser operacionalizado por meio do exercício de
práticas e cuidados e de gestão democrática e participativa, definido pelos princípios e diretrizes do
Sistema Único de Saúde a partir das quais assumem funções e características específicas. A atuação do
enfermeiro na Atenção primária a saúde vai além da parte clínica, engloba a integralidade do cuidado,
a intervenção dos fatores de risco, a prevenção de doenças, a promoção de saúde e a melhora da
qualidade de vida do paciente. De acordo com Matumoto compreende-se como prática do enfermeiro
na Atenção primária a saúde a que é voltada para o social, isto é, a que é realizada a partir das
necessidades sociais de saúde do indivíduo. OBJETIVO: Promover, com base na literatura, a reflexão
sobre o trabalho desempenhado pelo enfermeiro na atenção primária à saúde.MÉTODOS: Trata-se de
uma revisão de literatura realizada no mês de setembro de 2020. Foi utilizado, como fonte para a
pesquisa, artigos do SCIELO. Foram encontrados 89 artigos e selecionados 3 para esta revisão.
Adotou-se como critério de inclusão artigos em inglês e português que abordassem a temática na
integra dos últimos 5 anos. Os critério de exclusão utilizados foram artigos com mais de 5 anos de
publicação e em outros idiomas. RESULTADOS: A enfermagem possui competências e habilidades
que são primordiais na atenção básica. A gestão faz parte do cuidado e deve ser desenvolvida de modo
responsável e compromissado com as necessidades de saúde, a fim de efetivar as práticas do cuidado,
porém o enfermeiro ainda encontra certos conflitos e dilemas para desempenhar o seu papel na atenção
primária à saúde, porém o mesmo consegue contornar as situações difíceis e com seu pensamento
crítico sobre o contexto do trabalho no qual está inserido, articula possibilidades que atendam a sua
categoria na construção do seu espaço profissional. CONCLUSÃO: A atuação do profissional da
enfermagem na Atenção primária a saúde é de suma importância e relevância. O campo de trabalho é
muito amplo seja no processo de qualificação, na prática clínica, educativa ou gerencial. Diante disso é
necessário que o enfermeiro busque sempre articular medidas que favoreçam a sua participação e
atuação no campo da atenção primária.
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INTRODUÇÃO: O trabalho desenvolvido pelo enfermeiro na Unidade de terapia intensiva é muito
importante, pois o mesmo consegue gerenciar toda a equipe de enfermagem e cuidar dos pacientes que
estão necessitados de atendimento. Além disso, é necessário que se tenha um cuidado holístico voltado
para humanização dos clientes da Unidade de terapia intensiva. Devido à extensa assistência aos
pacientes internados nas unidades de terapia intensiva por meio de altas tecnologias faz-se necessário
que seja desenvolvida uma assistência mais humanizada pelo enfermeiro, avaliando que o paciente não
é apenas um ser biológico e sim uma interação entre o corpo e seus sentimentos. OBJETIVO:
Compreender, com base na literatura, a importância do cuidado realizado, em pacientes, pelo
enfermeiro na unidade de terapia intensiva. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura
realizada no mês de setembro de 2020. Foi utilizado, como fonte para a pesquisa, artigos do SCIELO.
Foram encontrados 111 artigos e selecionados 3 para esta revisão. Adotou-se como critério de inclusão
artigos em inglês e português que abordassem a temática na integra dos últimos 5 anos. Os critério de
exclusão utilizados foram artigos com mais de 5 anos de publicação e em outros idiomas.
RESULTADOS: Com base na literatura foi possível observar que o papel do enfermeiro nas unidades
de terapia intensiva consiste em obter o histórico do paciente, realizar um exame físico satisfatório,
orientar e aconselhar a condução da manutenção da saúde do paciente para conseguir um resultado
positivo no decorrer do tratamento. O cuidado prestado ao paciente não se restringe a uma ação técnica
no sentido de fazer um procedimento, mas também na forma do tratamento, pois é relacional. A
Enfermagem mantem relação direta com o cuidado, a um chamado de ajuda que se dá por meio da
compreensão do significado de experiências de vida. Durante os procedimentos a serem realizados, a
relação inter-humana estará intencionalmente voltada para o bem-estar e o estar melhor, é um diálogo
vivido, em que o enfermeiro e o paciente relacionam-se pelo encontrar-se, pelo estar presente. Para
entendê-lo, é necessário considerá-lo como um fenômeno que ocorre no mundo real das vivências
humanas, variando conforme o doente, sua idade, a situação clínica e sua incapacidade.
CONCLUSÃO: Considera-se que os cuidados de enfermagem aos pacientes das unidades de terapia
intensiva são de suma importância, pois além de gerenciar toda a equipe da enfermagem lida com o
cuidado direto ao cliente prestando todo o aauxilio necessário.
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O USO DE MEDICAÇÃO ANTI-TIREODIANA PARA PERDA DE PESO E SUA RELAÇÃO
COM A TIREOTOXICOSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
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INTRODUÇÃO: A Tireotoxicose é a manifestação clínica decorrente da ação excessiva das altas
concentrações de hormônios tireoidianos. A tireotoxicose resulta da ativação inadequada em qualquer
nível do eixo hipotálamo-hipofisário- tireoide com aumento da produção de hormônio tireoidiano dos
folículos tireoidianos. Uma outra possível causa dessa patologia, se caracteriza pela administração
exógena de substâncias contendo hormônios tireoidianos, como a levotiroxina, manifestando-se com
alterações fisiológicas, bioquímicas e clínicas. Assim, é de extrema importância que a relação entre
essa e a patologia discutida em questão seja avaliada, pois pode trazer consequências importantes para
os pacientes. OBJETIVO: Discutir uma das etiologias de tireotoxicose, com foco em conscientizar a
população sobre o uso inadequado de drogas/medicamentos anti-tireodianos visando o emagrecimento.
MÉTODOS: Este trabalho foi realizado com base em um conjunto de publicações científicas de 2013
a 2015 indexadas nas bases de dados PubMed e Scielo. Os descritores usados foram “tireotoxicose” e
“hipertireoidismo”. RESULTADOS: O diagnóstico pode ser difícil nos casos de uso inapropriado da
medicação sem recomendação médica, por omissão do paciente ou de uso acidental pela contaminação
de alimentos e até mesmo por erro farmacêutico. Os sintomas ocasionados pelo uso inadequado e em
excesso de hormônios tireoidianos encontrados em substâncias como a levotiroxina, são taquicardia,
sudorese excessiva, tremor, perda de peso, intolerância ao calor, hiperdefecação, além de outras de
maior gravidade como alterações ósseas e cardíacas. CONCLUSÃO: Embora não tenha uma
porcentagem populacional fixa acometida pela Tireotoxicose Factícia, por ser pouco documentada,
deve-se alertar a população sobre como os hormônios tireoidianos em excesso podem acarretar
consequências importantes no organismo.
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IMPLANTAÇÃO DE HORTA SAUDÁVEL COMO PRODUÇÃO DE CUIDADO: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A plantação e o cultivo de plantas orgânicas pode impactar positivamente na área
da saúde, especialmente quando articulado com às políticas públicas que possuem uma abordagem de
assistência integral, como por exemplo, a Política Nacional de Promoção da Saúde, a Política
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, a Política Nacional de Plantas Medicinais, e a
Política Nacional de Educação em Saúde. No âmbito do Sistema Único de Saúde, a perspectiva de
Promoção da Saúde busca desenvolver ações que atuem em elementos que incidam sobre o processo
saúde-doença, incentivando formas mais abrangentes de intervenção sobre os condicionantes e
determinantes sociais de saúde, de forma intersetorial e com participação popular, proporcionando
escolhas saudáveis por parte dos usuários e comunidade no território onde habitam e trabalham.
Tendo em vista esses benefícios, o estímulo à implantação e manutenção de hortas promovidos por
órgãos públicos para o fornecimento das plantas e o atendimento da demanda através de farmácias
públicas de manipulação de fitoterápicos, vem sendo cada vez mais apliacadas por meio das Práticas
Integrativas Complementares. OBJETIVO: Incentivar a alimentação saudável, por meio de produtos
orgânicos, visando a sustentabilidade, agricultura familiar e promoção da saúde. MÉTODOS:
Trata-se de um relato de experiência das Residentes de Saúde Coletiva com ênfase em Gestão de
Redes de Saúde, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do sertão pernambucano, nos
meses de agosto à setembro 2020. RESULTADOS: A implantação da horta no espaço físico da
unidade proporcionou uma revitalização do local, que anteriormente estava sendo espaço de acúmulo
de lixo. Para além disso, o processo envolveu a equipe de saúde e os usuários, no qual, houve o
compromisso múltuo em relação a preservação e ao cultivo. Em se tratando dos benefícios para a
saúde da população, a horta saudável possibilitou a adesão do consumo de produtos orgânicas, bem
como, a conscientização acerca da prevenção, promoção da saúde e produção do cuidado.
CONCLUSÃO: Consumir alimentos orgânicos, como os da horta comunitária ou da agricultura
familiar, além de ser mais seguro é mais saboroso, o que também contribui para gerar incentivo à
uma alimentação mais saudável e balanceada.
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ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE ACERCA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais e está amparado
pela Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 7º, e pela Lei 9.263, de 1996, que o
regulamenta. A informação adequada em planejamento familiar é de fundamental importância, pois
possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos contraceptivos e fazer escolhas com
autonomia. OBJETIVOS: Descrever por meio de um relato de experiência a atividade educativa
realizada com um grupo de mulheres sobre a escolha e uso seguro de métodos contraceptivos.
MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência de uma atividade educativa promovida pela equipe
de saúde da Unidade Básica de Saúde da Vila São José no mês de janeiro de 2019, com um grupo de
mulheres em idade fértil. Na ocasião foram discutidos sobre os métodos contraceptivos disponíveis no
programa de planejamento familiar do município de Caxias - MA, sendo que cada método foi exposto
às mulheres que estavam presentes. RESULTADOS: A atividade foi realizada no turno da tarde, com
duração média de 2 horas. Os convites às mulheres foram feitos na ocasião das consultas de
enfermagem e através dos agentes comunitários de saúde por meio da visita domiciliar nas microáreas
de abrangência de sua atuação. O número de participantes foi em média de 30 mulheres, das mais
variadas idades. O encontro foi dividido em quatro etapas: acolhimento, exposição do tema, dinâmica
e distribuição de lanches. A exposição do tema foi realizada por meio da apresentação de slides,
explanação por meio de álbum seriado e de quadro emoldurado com os principais métodos
contraceptivos: preservativo feminino e masculino, pílula, Dispositivo Intra Uterino (DIU) e o
diafragma. A dinâmica consistiu em perguntas sobre os métodos contraceptivos e o planejamento
familiar que se encontravam em balões, as participantes que tivessem com os balões eram convidadas
a responder e as dúvidas eram sanadas pelos profissionais. CONCLUSÃO: Por meio da atividade
educativa foi possível concluir que as participantes esclareceram as dúvidas, expressarem suas
ansiedades e amenizarem a insegurança diante da escolha do método contraceptivo. Além disso, o
encontro reforçou às mulheres, que a escolha por métodos contraceptivos é um direito do casal e a
informação sobre a diversidade dos mesmos bem como a sua disponibilidade no sistema único de
saúde para controle da fecundidade são elementos fundamentais para a adesão ao uso.
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SÍNDROME DE TAKOTSUBO E SUA PREVALÊNCIA EM CONSEQUÊNCIA DA
COVID-19: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: Síndrome de Takotsubo (STT) ou cardiomiopatia induzida por estresse, é uma
disfunção no ventrículo esquerdo de caráter agudo e transitório, na qual sua fisiopatologia mais
provável é em decorrência da liberação exacerbada de catecolaminas durante um estresse emocional
e/ou físico. Sua sintomatologia consiste principalmente em dor torácica aguda, dispneia e palpitação,
nas alterações laboratoriais há aumento dos biomarcadores troponina e do fragmento N-terminal do
peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP) e no eletrocardiograma também pode haver supra
desnivelamento do segmento ST, inversão T ou prolongamento QT. Com essas características clínicas,
essa cardiomiopatia pode corresponder a um diagnóstico diferencial da Síndrome Coronariana Aguda,
diferindo na angiografia coronária, na qual consta ausência de obstrução vascular, quadro este que
corresponde à Síndrome de Takotsubo. Na doença COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, pode
haver complicações cardiovasculares no momento ou após a hospitalização, entre elas: arritmias
ventriculares, instabilidade hemodinâmica e cardiomiopatia. Entre as causas dessas complicações está
a Síndrome de Takotsubo e desde então muitos relatos estão sendo publicados. OBJETIVO:
reconhecer a Síndrome de Takotsubo em decorrência da COVID-19 e entender os mecanismos que
resultam nessa complicação. METODOLOGIA: Foram selecionados artigos científicos utilizando as
bases de dados do SciELO e PubMed com os descritores “takotsubo” e “covid”. RESULTADOS: O
vírus SARS-CoV-2 possui grande afinidade pela enzina conversora de angiotensina 2, causando lesão
vascular e nos miócitos, associado a isso, estressores físicos consequentes a doença viral e estressores
emocionais em decorrência do enfrentamento da doença, colaboram para o surgimento dessa Síndrome
como complicação da COVID-19. CONCLUSÃO: Embora ainda há poucos relatos de Síndrome de
Takotsubo como consequência da COVID-19, é importante ser investiga pelos médicos precocemente
quando houver qualquer sintomatologia cardíaca.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AMULHERES COM GRAVIDEZ ECTÓPICA
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INTRODUÇÃO: A gravidez ectópica é uma complicação grave, na qual o feto instala-se fora do
útero, podendo ser nas trompas, na cavidade abdominal, na cicatriz da cesárea anterior cervical ou
ovariana.
Algumas vezes a gravidez ectópica pode não ser percebida no início, pois os sintomas podem
assemelhar-se ao de uma gravidez normal, sendo um alerta quando apresentando dor pélvica e
sangramento vaginal. O tratamento varia desde a utilização de medicamento para interromper a
gravidez ou até procedimento cirúrgico de histerectomia priorizando a vida da mãe. O estudo
apresenta como relevância a detecção e diagnostico precoce no cuidado na gravidez ectópica, evitando
complicações e promovendo saúde. OBJETIVO: Averiguar a assistência de enfermagem a pacientes
com gravidez ectópica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, do tipo revisão
narrativa de literatura. Adiante optou-se como fonte para o estudo dos artigos encontrados na
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo nas bases de dados Lilacs e Bdenf, no período de
setembro de 2020. Utilizou como critérios de inclusão na busca de dados, artigos em língua
portuguesa e completos publicados nos últimos 10 anos, através do operador booleano “and”. Os
artigos que foram excluídos apresentavam duplicidade. Foram estudados 5 artigos, contudo apenas 2
artigos adequaram-se aos critérios pré-estabelecidos. RESULTADOS: As causas são inúmeras
sendo elas: o uso de DIU; doença inflamatória pélvica; aborto induzido, contraceptivos de
progestágenos; endometriose. O quadro clínico da gravidez ectópica ainda é inespecífico, e pode ser
caracterizado por dor abdominal, atraso menstrual, sangramento vaginal, distensão abdominal, dor a
mobilização do útero, e choque hipovolêmico. O papel da enfermagem é importantíssimo nesse caso,
pois você deve conhecer bem o assunto para poder ajudar as gestantes. Durante o período da
histerectomia o enfermeiro deverá acompanhar a paciente fazendo a avaliação anamnese e exame
físico e cuidando da mudança de decúbito e verificando sangramento e dor. O enfermeiro deve ser
capaz de identificar a gravidez ectópica e orientar as gestantes acerca da problemática, percebendo os
sentimentos destas mulheres e intervendo na tentativa de ajudá-las a alcançar um maior nível de
adaptação recuperando o equilíbrio e permitindo seu crescimento emocional. CONCLUSÃO:
Conclui-se que o presente estudo tem a fundamentação de trazer os principais cuidados de
enfermagem a pacientes com gravides ectópica, sendo ele capaz de identificar e orientar as gestantes
quanto ao assunto. Devendo ampliar o conhecimento sobre a gravidez ectópica, para assim ter
participação no tratamento e prevenção, promovendo uma assistência qualificada e humanizada.
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INTRODUÇÃO: Os trabalhadores em saúde, termo que engloba todos os profissionais
independentemente da área profissional desde que estejam atuando em ambientes que promovam a
assistência direta à saúde, estão expostos diariamente a diversos riscos relacionados ao seu trabalho.
Dentre os riscos já existentes, agravou-se diante da situação de Pandemia a qual estamos atualmente.
OBJETIVO: descrever os riscos relacionados à Pandemia causada pelo Coronavírus, bem como as
medidas de prevenção que foram adotadas nos estabelecimentos de saúde para seus trabalhadores.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada através de busca nas bases
de dados disponíveis na Biblioteca virtual em Saúde, utilizando os descritores “Profissionais de
Saúde, Risco ocupacional, Covid-19 e Prevenção”, associados entre sí com o operador booleano And.
Utilizou-se a estratégia PICo para a elaboração da questão norteadora da pesquisa, sendo: “Quais os
riscos ocupacionais e as medidas de prevenção para os trabalhadores em saúde diante da pandemia da
COVID-19?”. Foram critérios de inclusão artigos completos, disponível de forma gratuita e
publicado no período de Novembro a setembro de 2020. A busca possibilitou selecionar após a
triagem 12 artigos para esta revisão. RESULTADOS: Os artigos encontrados mostraram que a
pândemia causada pelo COVID-19 agravou bastante os riscos ocupacionais enfrentados pelos
trabalhadores me saúde, como também diante da emergência de saúde pública, as instituições de
saúde e o governo tiveram que investir em medidas de promoção e proteção da saúde desses
profissionais. O doecimento mental foi um fator bastante citado nos estudos encontrados, pois o
trabalho direto com dor e sofrimento ocasiona o estresse psicológico, agravando situações como
sindrome de Burnout, depressão e podendo levar ao suicídio CONCLUSÃO: É evidente que a
pandemia causada pela COVID-19 aumentou drasticamente o risco de adquirir uma doença
infecciosa diante do trabalho na assistência a saúde, como também houve um aumento no
desenvolvimento dos riscos físicos, ergonômicos e psicológicos. Dentre as medidas adotadas pelos
estabelecimentos e instituições de saúde para a prevenção do contágio e promoção da saúde estão a
Adoção de protocolos, disponibilização de equipamentos de proteção adequados, treinamentos,
medidas de higienização das mãos e ambientes de trabalho, como também a necessidade de uma
assistência psicológica para os trabalhadores.
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VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS AOS PACIENTES COM TRANSTORNOS
MENTAIS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A Atenção Básica tem como um de seus princípios possibilitar o primeiro acesso
das pessoas ao sistema de saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado em saúde mental.
Neste ponto de atenção, as ações são desenvolvidas em um território geograficamente conhecido,
possibilitando aos profissionais de saúde uma proximidade para conhecer a história de vida das
pessoas e de seus vínculos com a comunidade/território onde moram, bem como, com outros
elementos dos seus contextos de vida. O recurso da visita domiciliar faz parte do arsenal terapêutico
dos serviços de saúde de base territorial. Supõe-se que centros de atenção psicossocial e equipes de
saúde da família competentes realizem, com regularidade, visitas domiciliares a usuários que, por
diversas razões – em especial, dificuldade de deambulação ou recusa –, não podem ser atendidos nas
unidades de saúde. OBJETIVOS: Relatar a experiência vivenciada em visitas domiciliares realizadas
a pacientes com transtornos mentais. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência de visitas
domiciliares realizadas pela equipe de Saúde da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila São José. As
visitas foram realizadas nos meses de abril a junho de 2019 dentro das microáreas de cobertura da
UBS. RESULTADOS: As visitas foram realizadas em três etapas: a primeira etapa contemplava o
preenchimento de uma ficha de anamnese e exame físico completo dos pacientes com transtornos
mentais, em seguida era agendado um novo encontro para levantamento de possíveis diagnósticos de
enfermagem, no terceiro encontro aos domicílios dos pacientes foram realizadas intervenções de
enfermagem baseadas nos diagnósticos levantados. Ao final de todas as visitas eram realizadas
orientações quanto ao uso correto das medicações psicotrópicas utilizadas pelos pacientes, bem como,
explicado aos cuidadores e familiares sobre os efeitos adversos que elas causam. Foram orientados
também quanto ao autocuidado e realização de participação em grupos como forma de
complementação ao tratamento. CONCLUSÃO: As visitas foram de grande importância, sendo
possível conhecer a realidade de cada paciente, suas dificuldades e seus medos. Os encontros
promoveram um estreitamento maior entre o vínculo paciente e profissional, colocando a equipe de
saúde da UBS como apoio para as famílias assistidas. Foi também possível esclarecer sobre os riscos
de eventos adversos por meio do uso seguro dos medicamentos, da realização do tratamento, sempre
que necessário priorizando medidas não farmacológicas, como a realização de terapias em grupo ou
individuais.

Palavras-chaves: Visita Domiciliar, Transtornos Mentais, Equipe de Assistência ao paciente.
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O ENFRETAMENTO NO CUIDADO E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS ENTRE AS PROFISSIONAIS DO SEXO NO BRASIL:

REVISÃO INTEGRATIVA
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E-mail do autor: b-stefany@hotmail.com

INTRODUÇÃO: Sabe-se que cuidar das populações vulneráveis traz a tona diversos obstáculos.
Quando se fala no cuidado á saúde das profissionais do sexo, ainda se encontram muitos desafios, o
despreparo na assistência, as orientações falhas e a situação que esses profissionais se encontram
interferem incisivamente na integralidade da sua saúde, causando o aumento de agravos nessa
população, como as infecções sexualmente transmissíveis, que poderiam ser majoritariamente evitas
com a promoção de sáude adequada. OBJETIVO: Demonstrar os desafios de prevenir infecções
sexualmente transmissíveis entre as profissionais do sexo. MÉTODOS: Tratou-se de uma revisão
integrativa, os artigos selecionados foram publicados entre 2012 e 2018, nas bases BDENF-
Enfermagem, LILACS e MEDLINE. Os cinco artigos escolhidos tem como principal objetivo relatar
a saúde sexual das profissionais do sexo e como se dá assistência em saúde para esse público. A
pesquisa teve como pergunta norteadora Quais as condições atuais da saúde das profissionais do
sexo quanto à presença de ISTs no Brasil? RESULTADOS: Os resultados foram categorizados
quanto à qualidade da assistência, uso de preservativos nas relações sexuais e a ocorrência de IST´s
nas profissionais do sexo. Em relação à qualidade da assistência destacou-se nos estudos a
inexistência de estratégias e políticas públicas que beneficiem e representem esse grupo de pessoas,
tendo ainda uma ineficaz aproximação entre profissionais de saúde e a clientela em questão, por se
preservar somente a cultura curativista negligenciando o vínculo e confiança com o usuário,
colaborando para uma baixa adesão dessa população aos serviços de saúde. Quanto ao uso de
preservativo, muitas profissionais do sexo já têm essa prática como hábito, porém, ainda existe um
grande número que não utiliza esse método, ocasionado um comportamento de risco e
consequentemente levando ao aumento do número de IST conforme foi apontado nos estudos que um
grande quantitativo de profissionais do sexo já tiveram contato com algum tipo infecção de modo
isolado ou misto. CONCLUSÃO: Dessa forma, conclui-se que ainda são inúmeros os desafios para
oferecer uma saúde integral de qualidade as profissionais do sexo, visto que, faltam políticas e
estratégias voltadas para esse público e a assistência em saúde oferecida é, muitas vezes, ineficaz,
evidenciada pela falta de capacitação e conhecimento da equipe de saúde acerca dessa temática,
contribuindo para desinformação e consequentemente, tornando ainda mais vulnerável essas pessoas.
Portanto, faz-se necessário, a criação de programas que possam abranger esse grupo integralmente,
para que eles possam ser aparados de forma individualizada.

Palavras-chave: Trabalho sexual, Doenças sexualmente transmissíveis, Enfermagem.
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PRÁTICAS LÚDICAS COM CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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INTRODUÇÃO: O câncer infantil é uma patologia crônica que, por vezes, necessita de um
tratamento longo. Mesmo que os avanços terapêuticos possibilitem melhorias, o tratamento e o
acompanhamento pós tratamento ainda continua desgastante e cansativo. A doença e a hospitalização
desencadeiam uma série de novas e desagradáveis sensações, como traumas, medos, angustias,
hostilidade, depressão, insegurança e sofrimento. Além disso, podem provocar alterações no
desenvolvimento físico, social, psicológico e emocional. Com isso, é importante que a criança com
câncer tenha um espaço para que possam distrair-se, além de expressar suas angustias e ansiedades
com relação a sua nova realidade. OBJETIVO: Discutir o uso de brinquedos como terapia no
tratamento do câncer infantil na perspectiva da assistência dos profissionais de saúde frente à
percepção da criança e da família envolvidas no processo. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
bibliográfica com abordagem qualitativa, realizada por via eletrônica, através da consulta de artigos
científicos, veiculados na base de dados Scielos, Biblioteca Virtual e sendo selecionados 10 artigos, no
período de 2006 a 2013. Artigos científicos selecionados atenderam aos seguintes critérios de seleção:
Artigos completos, artigos indexados no banco de dados em concordância com os descritores
escolhidos: Câncer infantil, Sofrimento e Brinquedoterapia. Após a seleção dos artigos, foi feita uma
leitura do material obtido, para selecionar o que era de interesse para a pesquisa. RESULTADOS:
Tem-se utilizado o brinquedo terapêutico cada vez mais na assistência de enfermagem à criança com
câncer não apenas como forma de satisfazer a necessidade recreacional , mas para propiciar o
desenvolvimento físico, mental, emocional e a socialização. Além disso, também representa um
método de alívio para tensões causadas pela doença. Estudos revelam o lúdico como uma medida
terapêutica, que promove a continuidade do desenvolvimento infantil e possibilita o restabelecimento
físico e emocional, por tornar a hospitalização menos traumatizante. As atividades lúdicas ainda
reduzem a ansiedade, e funciona como atividade-meio entre a criança e o profissional, pois facilita a se
atingir os objetivos anteriormente estabelecidos, serve como meio de motivação e que possibilita
realizar atividades que levam a descobrir novas formas de interagir com o meio em que vive.
CONCLUSÃO: Conclui-se então que a brinquedoterapia tem um significado positivo no que diz
respeito à aceitação do tratamento do câncer infantil, tendo em vista que é desgastante para a criança
não apenas a internação hospitalar propriamente dita, como também a ida ao hospital apenas para uma
sessão de quimioterapia.
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LUTOMATERNO E SEUS SENTIMENTOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O luto é um processo composto por fases não necessariamente sucessivas,
compulsórias ou conclusas para todos que vivenciam. O luto por uma perda gestacional, comporta
especificidades. É um processo lento, doloroso e afasta a enlutada das atividades que não estejam
ligadas a filho perdido, de maneira que a devoção ao luto leva à perda de interesse pelo mundo externo
não passando apenas pelo bebê, mas também por todas as fantasias e expectativas que se criaram à sua
volta, e seu psicológico passa por mudanças, surgindo medo e angústia. Sentimentos esses que exigem
uma rede de apoio familiar e profissional. OBJETIVO: Compreender o significado do luto materno
relacionado à perda gestacional, para a mulher e seus familiares. MÉTODO: Trata-se de uma revisão
integrativa da literatura, com coleta de dados realizada no mês de outubro de 2020, através da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS):
“Sentimentos”, “Maternidade” e “Aborto” associados ao operador booleano AND. A busca culminou
em 31 estudos, foram aplicados critérios de inclusão: artigos referentes a temática disponíveis na
íntegra, e de exclusão: artigos duplicados e inglês. Restaram, nove artigos para discussão dos
resultados. RESULTADOS: A perda de um bebê antes do nascimento, causa reações e emoções,
comumente, muito sofridas. Para um número considerável de mulheres, este tipo de perda é um
acontecimento significativo que envolve memórias do passado e expectativas para o futuro,
principalmente quando a gestação é planejada. Esse luto, é marcado por sentimentos e emoções que
variam desde ansiedade, depressão, insônia até o sentimento de culpa. A mulher passa a imaginar
como teria sido diferente, e assim as fases do luto vão se misturando e algumas vezes exigindo
intenvenções farmacológicas associadas à terapias. CONCLUSÃO: Diante do exposto, podemos
afirmar que a perda de um filho ainda sendo gestado tem certamente grande impacto emocional para a
mulher e seus familiares, independente do período gestacional e de serem primigestas ou não. Os pais
enlutados têm de lidar com a perda do filho imaginado e amado, e sobretudo, com a perda de
auto-estima advinda do sentimento de fracasso e impotência diante dessa situação. Por isso, o luto não
deve ser compreendido como um processo fásico ou como um estado patológico. Nós, profissionais de
saúde, precisamos voltar nosso olhar e cuidado, sob uma nova perspectiva e assim demandando
ressignificação para esse momento, encorajando a mulher e seus familiares a enfrentarem tal situação.

Palavras-chave: Sentimentos, Maternidade, Aborto.
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A ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR AOS PACIENTES EM FASE
TERMINAL E AOS SEUS FAMILIARES
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INTRODUÇÃO: O câncer é considerado, na atualidade, uma das mais graves doenças que pode
acometer o ser humano, estando relacionado à possibilidade de morte iminente. Mesmo frente aos
avanços tecnocientíficos que proporcionam prevenção, detecção precoce. Conforme a doença avança e
a morte se aproxima, são mobilizadas pelos familiares estratégias de enfrentamento frente às
dificuldades vivenciadas e por vir, permeadas por um misto de sentimentos e comportamentos que
necessitam ser compreendidos e acompanhados no âmbito familiar pelos profissionais de saúde.
OBJETIVO: Descrever os cuidados paliativos domiciliares realizados pelos enfermeiros; identificar
as inter-relações existentes entre enfermeira, família e paciente nos cuidados paliativos domiciliares.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, a pesquisa foi
realizada por via eletrônica, através da consulta de artigos científicos, veiculados na base de dados
Scielos, Biblioteca Virtual e sendo selecionados 10 artigos, no período de 2009 a 2014. Artigos
científicos selecionados atenderam aos seguintes critérios de seleção: Artigos completos, artigos
indexados no banco de dados em concordância com os descritores escolhidos: Câncer, Cuidados
Paliativos, Qualidade de vida. Após a seleção dos artigos, foi feita uma leitura do material obtido, para
selecionar o que era de interesse para a pesquisa. RESULTADOS: A equipe de saúde na abordagem
paliativa visa a promover qualidade aos dias de vida do paciente crônico, sem possibilidades
terapêuticas, por meio do alívio da dor e de seu sofrimento biológico, psicológico e espiritual. Além
disso, os enfermeiros na visita domiciliar buscam amenizar as dificuldades vivenciadas durante o
adoecer e o estar adoecido, uma vez que a angústia e o despreparo para lidar com tais situação pode
levar ao caos social, psicológico e físico, além de extenuar suas energias para o enfrentamento deste
doloroso processo. Os enfermeiros controi uma relação de confiança, respeito e solidariedade com o
doente e sua família, a uma frequencia nas visitas domiciliares, a preocupação e o acompanhamento do
núcleo familiar permitiram o estabelecimento de vínculo proporcionado uma assistência holística aos
pacientes. Quando a responsabilidade do cuidado de enfermagem é transferida para a família, cabe ao
enfermeiro a tarefa de ensinar aos familiares como cuidar do paciente para a concretização do cuidado
domiciliar, respeitando a capacidade de compreensão e a ação dos cuidadores. CONCLUSÃO:
Portanto, evidenciou-se que o acompanhamento domiciliar, desenvolvido por equipe de enfermagem
possibilitou intervenções com a essência dos cuidados paliativos, auxiliando as necessidades físicas do
paciente, com orientações, despendiam uma atenção diferenciada às famílias acompanhadas,
estabelecendo laços.

Palavras-chave: Câncer, Cuidados Paliativos, Qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ACERDA, Maria Ribeiro. Cuidado domiciliar: em busca da autonomia do indivíduo e da família - na
perspectiva da área pública. Ciências saúde coletiva. vol.15, n.5, p.2621-2626, 2010.

YAMAGUCHI, Angélica Massako et al. Assistência domiciliar: uma proposta interdisciplinar.
Revista Manole. v.5, n.2, p. 588, 2010.

SALCI, Maria Aparecida; SALES, Catarina Aparecida; MARCON; Sônia Silva. Sentimentos de
mulheres ao receber o diagnóstico de câncer. Revista de Enfermagem UERJ.v.17, n.1, p. 46-51,
2009.

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=LACERDA,+MARIA+RIBEIRO


Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

245

HOMENS TRANS GRÁVIDOS: DESAFIOS DA DIVERSDADE DE GÊNERO PARA
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INTRODUÇÃO: As discussões sobre diversidade de gênero têm ganhado cada vez mais espaço nos
cenários sociais e no campo da saúde. No entanto, ainda são incipientes pesquisas relacionadas a
reprodução biológica de homens transexuais e todo processo para gestar de maneira saudável. Tal
aspecto implica diretamente na qualidade da atenção multiprofissional voltada para as condições
biopsicossociais desses indivíduos, especialmente durante o período gestacional, tornando a gravidez
de homens trans um desafio complexo, visto que a gestação está exclusivamente associada a mulher e
a cultura da cisnormatividade. OBJETIVO: Identificar os desafios para qualificação do cuidado
multiprofissional em saúde durante o período gestacional de homens trans grávidos. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão narrativa bibliográfica de literatura realizada durante o mês de outubro de
2020 na base de dados Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) com os
descritores MeSH: Transgender Persons, Pregnancy e Reproductive Rights, conectados ao operador
booleano AND. Após aplicação dos filtros e critérios de inclusão, idioma inglês, arquivo disponível na
íntegra que atendessem ao objetivo do estudo, restaram sete estudos. RESULTADOS: Observa-se que
os desafios para efetivação de cuidados gestacionais para homens trans são influenciados pela
interseccionalidade e a ineficaz desconstrução dos profissionais de saúde sobre a diversificação de
gênero. Tais fatores, associados com as características masculinas que podem manter-se presentes
durante essa fase, onde a visão de um homem grávido atrelado a questões de raça e classe, podem
impulsionar tratamentos negligentes, microagressões e discriminação durante o atendimento em saúde,
influenciando na desistência pela busca de cuidados pré-natais. Além de que a escassa prestação de
serviços para necessidades específicas sobre a fertilidade, pré-concepção, parto e pós-parto, influencia
em decisões sobre o tipo de parto, amamentação, resolutividade dos quadros intensos de disforia
relatados por esses homens durante a gestação, e toda completude do pré-natal para fornecer saúde
para o binômio pai-filho. CONCLUSÃO: O histórico índice de violência contra pessoas trans
estigmatiza a fase gestacional desejada por muitos, tornando um processo difícil e erroneamente visto
como comportamento de transgressão e não como a efetivação de direitos. Desta forma, conclui-se a
necessidade de discutir sobre a gravidez de homens trans em pesquisas científicas para reforçar
práticas assistenciais multiprofissionais seguras desde cuidados pré-concepcionais aos puerperais,
visto que estão havendo homens trans com gravidez a termo sem apoio e recursos adequados.

Palavras-chave: Transgender Persons, Pregnancy, Reproductive Rights.
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PORNOGRAFIA E SAÚDE MENTAL: QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DO VÍCIO EM
CONTEÚDOS ERÓTICOS PARA SUJEITOS SEXUALMENTE ATIVOS?
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INTRODUÇÃO: Existente desde a antiguidade e considerada na contemporaneidade como um
problema de saúde pública, a pornografia intensifica-se com a globalização e compactua para maior
acessibilidade de conteúdos eróticos pelos diversos públicos, cada vez mais jovens. Pesquisas apontam
a influência da pornografia no sistema de recompensa, responsável pela liberação do neurotransmissor
dopamina que rege as sensações de prazer, bem estar e dos impulsos, caracterizando a pornografia
como viciante, o que afeta as relações interpessoais e o desenvolvimento natural da própria
sexualidade. OBJETIVO: Identificar as consequências do vício em pornografia e o seu impacto na
saúde mental de sujeitos sexualmente ativos. MÉTODO: Trata-se de uma revisão narrativa
bibliográfica de literatura realizada durante o mês de outubro de 2020 na base de dados Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) através dos descritores MeSH: Mental
Health, Erotica e Public Health, conectados ao operador booleano AND, que após aplicação dos filtros:
texto completo e idioma inglês, e após exclusão dos que não adequavam-se ao tipo de estudo,
obteve-se cinco artigos finais. RESULTADOS: A literatura destaca que o vício em pornografia
apresenta consequências detectáveis e semelhantes há outros vícios, sendo uma das suas principais
consequências o distanciamento do sexo real e a imersão em práticas unilaterais e objetivas do sexo
pornográfico, apresentando dificuldades em manter relações sociais, amorosas, de trabalho e de
estudos, além do comportamento inseguro e cobranças excessivas na performance sexual. Outro ponto
citado é a masturbação excessiva e em locais inusitados, onde a desfiguração do sexo natural recorre a
maior necessidade de estímulos sexuais, buscando relações mais violentas e agressivas, repletas de
fetiches e impulsividade, afim de maior obtenção de prazer. A necessidade de implementar a
irrealidade do teatro pornográfico na vida cotidiana do indivíduo, lhe faz perder o contato com
parceiras e com o sexo real, onde ele opta pela masturbação e a torna um processo contínuo até mesmo
para reduzir a sensação de medo, frustração e irritabilidade, onde tais aspectos tem forte impacto
negativo na saúde mental, fragilizando-a cada vez mais. CONCLUSÃO: Conclui-se a necessidade de
incluir consideravelmente conteúdos pornográficos como riscos potenciais viciantes e orientar sobre
como identificar rapidamente as características dependentes e buscar ajuda, pois podem gerar
consequências que comprometam o bem estar psicológico, físico, social e emocional.

Palavras-chave:Mental Health, Erotica, Public Health.
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O PAPEL EDUCATIVO DA ENFERMAGEM NA ADESÃO AO TRATAMENTO DA
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA
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INTRODUÇÃO: No Brasil, a Hipertensão Arterial Sistêmica é um grave problema de saúde pública.
É uma doença crônica, a qual existe controle, necessitando, assim, de tratamento por toda a vida. A
abordagem terapêutica consiste em tratamento medicamentoso e não medicamentoso, mudanças no
estilo de vida com adequações no plano alimentar e prática de atividade física. OBJETIVO: Relatar,
com base na literatura, o papel do enfermeiro na adesão de pacientes ao tratamento da Hipertensão
Arterial Sistêmica. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, do tipo bibliográfica, realizada
em agosto de 2020. Foi utilizado o repositório de artigos Biblioteca Eletrônica Científica Online No
total foram encontrados 4.090 artigos, porém foram selecionados apenas 3. Os critérios de inclusão
foram: artigos no idioma português dos últimos 10 anos que abordassem a temática na íntegra. Os
critérios de exclusão foram: artigos em outros idiomas e que não abordassem a temática, bem como
artigos de revisão de literatura. RESULTADOS: O enfermeiro deve enfatizar a mudança no estilo de
vida em portadores de Hipertensão, principalmente os fatores de risco que são modificáveis como
por exemplo, obesidade, álcool, tabagiso e inatividade física, que são representativos para os agravos
cardiovasculares. A equipe de enfermagem sendo mais próxima ao contexto familiar deve estar atenta
a esses fatores para promover educação em saúde tanto para o portador quanto para os familiares que
possuem uma grande influência de persuasão sobre o paciente. Além disso, a equipe tem que está
disposta a ouvir o paciente principalmente quando ele relata situações estressantes no seu dia a dia,
tendo em vista que o estresse também eleva a pressão arterial. O tratamento medicamentoso também
se torna importante no controle da doença e assim, o enfermeiro deve certificar se o cliente está
tomando os medicamentos no intervalo e na dose correta, caso não esteja, formular estratégias que
facilitem essa adesão como, por exemplo, desenhos, quadros que representem os horários das
medicações. A educação em saúde não deve ser apenas informativa, mas pretende levar o indivíduo
a reflexão, desalienação e proporcionar conhecimento ao cliente visando uma melhor qualidade de
vida. CONCLUSÃO: Portanto, a enfermagem que é uma profissão que está diretamente em contato
com o paciente assume uma corresponsabilidade das ações de cuidado para a promoção da saúde. Com
seus conhecimentos científicos, a enfermagem tem a possibilidade de educar o portador para uma
melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica, Educação para a Saúde, Enfermagem.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE VIOLÊNCIA CONJUGAL: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: A Organização Pan Americana de Saúde revela que cerca de 30% das mulheres que
estiveram em relacionamento íntimo relatam vivência de violência conjugal, o que faz o agravo ser
considerado uma pandemia. A promoção de ações educativas tem se apresentado enquanto estratégia
de diálogo do fenômeno com a comunidade, oportunizando às mulheres com histórico de violência
conjugal a tomada de consciência da relação abusiva. Um dos locais mais utilizados na rede para as
atividades de educação em saúde é a Estratégia de Saúde da família (ESF) (BRASIL, 2006), ação
incentivada desde a formação acadêmica. OBJETIVO: Relatar experiência discente na realização de
atividades de educação em saúde sobre violência conjugal na ESF. METODOLOGIA: Estudo
descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado a partir da vivência de sete discentes de
enfermagem da Universidade do Estado da Bahia. A ação deu-se por meio da realização de cinco
atividades de educação em saúde, distribuídas em cinco ESF do município de Senhor do Bonfim-Ba e
realizadas no período de dois a seis de dezembro de 2019. RESULTADOS: As atividades de
educação em saúde possibilitaram aos discentes vivenciar e, consequentemente, compreender a
importância desta ação enquanto instrumento interventor para ampliar a qualidade de vida da
população. É notório que, a partir do planejamento, execução e avaliação das atividades, os discentes
apreenderam que esta não deve se limitar a iniciativas que promovam unicamente informar a
população sobre o fenômeno abordado. Neste contexto, ao abordar a violência conjugal, os discentes
ultrapassaram o campo da informação e consideraram as vivências, costumes e vulnerabilidades
sociais dos participantes e reconheceram acadêmicos e usuários enquanto sujeitos capazes de
promover mudanças em suas relações sociais, estratégia que possibilitou dialogar sobre o
conhecimento da população, em especial das mulheres, sobre as expressões da violência
conjugal, aspectos legais e a rede de atenção municipal. CONCLUSÃO: Desenvolver as atividade de
educação em saúde proporcionou aprendizagem, disseminação do tema, vínculo com a comunidade e
profissionais da Atenção Primária. Ademais, é importante ressaltar que ações educativas sobre
violência conjugal não acontecem frequentemente, deste modo, esse relato de experiência contribui
para que mais ações dessa natureza ocorram, pois possibilitam o reconhecimento do agravo por
mulheres que o vivenciam e propagam orientações para a saída da situação de violência.

Palavra-chave: Educação em saúde; Violência conjugal; Estratégia de Saúde da família.
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ESTUDO EPDEMIOLÓGICO SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA AMULHER

1Ana Christina de Sousa Baldoino; 2Emanuel Thomaz de Aquino Oliveira; 3Marijany da Silva Reis;
4Amanda Sebastiana Lima Correia; 5Dathynara da Silva Alves; 6Jailson Alberto Rodrigues.

1Universidade Estadual do Piauí-UESPI; 2, 3, 4, 5, 6Universidade Federal do Piauí-UFPI.

E-mail do autor: christinabaldoino@hotmail.com

INTRODUÇÂO: A violência é um fenômeno social, advindo de fatos políticos, econômicos e
culturais que afeta a saúde coletiva, sendo considerada a quarta causa de morte na população em
2015. Dentre os tipos de violência, destaca-se a violência sexual, sendo definida por qualquer ação
em que uma pessoa em situação de poder, obriga outra pessoa a ter, presenciar ou participar de
alguma interação sexual ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade. No contexto mundial a
Organização Mundial da Saúde aponta que 35,0% das mulheres sofreram violência física e /ou sexual
alguma vez na vida. No Brasil, a cada dez mulheres na faixa etária de 15 a 65 anos, uma, vivenciou
episódio de violência sexual na vida. A violência sexual exerce importante impacto negativo sobre a
saúde das vítimas, dessa forma, é essencial a pesquisa dessa temática, a fim de buscar medidas para a
reduzir sua incidência. OBJETIVO: Apresentar o perfil epidemiológico das vítimas de violência
sexual, no período de 2014 a 2018, no estado do Piauí. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, de abordagem quantitativa, realizado a partir das notificações dos casos de
violência sexual no Piauí, entre 2014 a 2018, com levantamento de dados a partir do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – DATASUS. Observou-se as seguintes variáveis: Ano de
notificação, faixa etária, cor/raça, escolaridade, local de ocorrência, vínculo com agressor e repetição.
Os dados foram tabulados e analisados por meio do software Microsoft Excel 2016. Por se tratar de
um banco de dados secundário de domínio público, não foi necessário submeter ao Comitê de Ética
em Pesquisa. RESULTADOS: No período analisado foram notificados 2.983 casos de violência
contra mulheres de 1 a 60 anos no Piauí, destes, 684 (22,9%) ocorreram apenas em 2017. Em relação
a caracterização sociodemográfica, a maioria das vítimas [1.242 (41,6%)] tinham entre 10 e 14 anos,
eram pardas [2.144 (71,9%)] e com ensino fundamental incompleto, da 5ª à 8ª série [971 (32,6%)]. A
respeito do local de ocorrência, 1.859 (62,3%) casos ocorreram em residências, o agressor em 40,0%
dos casos era amigo ou conhecido, a violência teve repetição em 40,9% dos casos. CONCLUSÃO:
O presente estudo evidenciou no período analisado, um alto índice de notificações de violência contra
as mulheres no estado. Dessa forma, torna-se fundamental que gestores assim como a população,
busquem desenvolver e aprimorar ações de prevenção e controle, visando minimizar os agravos desse
problema social.

Palavras-chave: Violência, Saúde, Mulheres.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE ACOMETIDO POR ENCEFALOPATIA
HEPÁTICA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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INTRODUÇÃO: A encefalopatia hepática ou encefalopatia portassistêmica é uma complicação
potencialmente fatal da doença hepática, constituindo uma manifestação neuropsiquiátrica da
insuficiência hepática que varia de desde a desorientação ao coma. Um dos fatores mais significativos
para o desenvolvimento de tal patologia é a toxicidade da amônia, no entanto, têm- se observado
outros fatores, como a hiperamonemia que age sinergicamente com a inflamação sistêmica, o
desequilíbrio da microbiota intestinal e o estresse oxidativo. OBJETIVO: Analisar as intervenções de
enfermagem aos pacientes acometidos por encefalopatia hepática na literatura. MÉTODOS: Trata-se
de uma revisão bibliográfica da literatura. Para a seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes
bases de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE) por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a partir dos
seguintes descritores da saúde: Encefalopatia Hepática, Cuidados de Enfermagem e Enfermagem. A
seleção dos estudos a serem analisados foi realizada com base nos seguintes critérios de inclusão:
texto completo; constar nas bases de dados SciELO e MEDLINE; artigos na língua portuguesa e
inglesa; serem pesquisas publicadas no período de 2010 a 2020. Os critérios de exclusão foram:
Repetição de um mesmo artigo, encontrado em mais de um banco de dados; falta de associação com o
tema da pesquisa. Assim, foram selecionados 10 artigos para uma análise sistemática resultando em 7
trabalhos que preenchiam aos critérios de inclusão. Enfim, realizou- se leituras criteriosas para
avaliação dos artigos selecionados que compõem o presente estudo. RESULTADOS: O enfermeiro é
o profissional que tem maior contato com o paciente, sendo responsável por diversas atividades, dentre
elas destacam-se segundo a leitura dos artigos: o controle da dieta que deve ser hipoprotéica; pesar o
paciente pela manhã; realizar balanço hídrico para equilíbrio eletrolítico; supervisionar e registrar
eliminações intestinais devido a possibilidade de haver resíduos de gorduras nas fezes e com isso
perda de vitaminas; proporcionar segurança, conforto físico, mental e espiritual no ambiente
terapêutico ao paciente, diminuindo assim, a ansiedade, o medo e o estresse causados pela doença;
avaliar e registrar quaisquer alterações, inclusive neurológicas. Além disso, deve orientar a família
sobre o estado do paciente, a gravidade da doença, bem como, a possibilidade de recidiva de tal
patologia. CONCLUSÃO: Portanto, é fundamental que o enfermeiro esteja apto a desenvolver um
plano de cuidados eficaz em pacientes acometidos por encefalopatia hepática, sendo necessária a
integração da equipe multidisciplinar, promovendo assim, um cuidado humanizado e integral.

Palavras-chave: Encefalopatia Hepática, Cuidados de Enfermagem, Enfermagem.
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INTRODUÇÃO: A Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo é uma síndrome clínica grave
caracterizada por lesão pulmonar difusa e aguda, que pode estar presente em pacientes clínicos e
cirúrgicos. Essa síndrome é uma resposta inflamatória que resulta em hipóxia e alteração na
mecânica pulmonar, ela pode estar relacionada a várias etiologias de forma direta como insultos
pulmonares e indireta como pancreatite, sepse e politrauma. Pela diminuição da oxigenação estudos
vem apontando que a posição de prona pode favorecer a melhora da oferta de oxigênio. OBJETIVO:
Descrever, com base na literatura, os efeitos da posição prona em pacientes com Síndrome do
Desconforto Respiratório Agudo. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura realizada em
agosto de 2020. Para esta revisão foi utilizado a Biblioteca Virtual em Saúde. Ao total foram
encontrados 22 artigos com os seguintes descritores: Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo do
Adulto, decúbito Ventral e Unidades de Terapia Intensiva. Desses, foram escolhidos 3 artigos, com
limitação temporal entre 2003 a 2020. Os critérios de inclusão foram: Artigos no idioma português
que abordassem a temática na íntegra. Os critérios de exclusão foram: artigos que não abordassem a
temática, monografias e dissertações, bem como artigos de revisão. RESULTADOS: O efeito
fisiológico da posição prona mais relevante é a melhora da oxigenação nos pacientes. Essa melhora
pode ser explicada pela diminuição dos fatores que contribuem para o colabamento alveolar e a
redistribuição da perfusão e ventilação alveolar. Além disso, quando se prona o paciente, a região
dorsal não sofre ação do peso pulmonar de modo que se torna mais expandida. Quando o paciente está
na posição supina a configuração da caixa torácica assume um formato triangular permitindo a
formação de atelectasias, já na posição prona ela assume um formato mais retangular diminuindo o
risco de atelectasia. Atualmente, se orienta que essa posição seja feita por 48 horas subsequentes
sempre com uma avaliação clínica do paciente, vale salientar que essa posição é contraindicada em
pacientes com lesões no tórax, instabilidade hemodinâmica e pressão intra-abdominal alta.
CONCLUSÃO: Portanto, a pronação tem auxiliado na estratégia de cuidados ao paciente crítico
principalmente quando se precisa altas frações inspiradas de oxigênio. Vale destacar que a equipe
precisa ser treinada para essa mudança de decúbito de forma a minimizar traumas durante a aplicação
da técnica.

Palavras-chave: Síndrome Respiratória Aguda do Adulto, Decúbito Ventral, Unidade de Terapia
Intensiva.
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LESÕES POR ACIDENTES DE MOTOCICLETA: Um levantamento da literatura
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INTRODUÇÃO: Os acidentes de trânsito é um problema de saúde pública. As lesões no trânsito são
a principal causa de morte entre crianças e jovens de 5 a 29 anos. A vida de aproximadamente 1,35
milhão de pessoas é interrompida a cada ano devido a um acidente de trânsito e entre 20 e 50 milhões
de pessoas sofrem lesões não fatais, muitas delas resultando em incapacidade, segundo a Organização
Mundial da Saúde. Além disso, os acidentes de motocicleta é uma das principais causas de mortes e
lesões graves na população masculinas economicamente ativa. OBJETIVO: Investigar na literatura as
principais lesões provocadas por acidentes de motocicleta. METODOLOGIA: O presente estudo,
trata-se de uma revisão de literatura do tipo descritiva mediante a busca na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS) através dos descritores: “Lesões” AND “Acidentes de trânsito” AND “Motocicleta”.
Foram incluídos artigos, completos e condizentes com o tema, na temporalidade de 2018 a 2020, e
excluídos teses, dissertações e artigos incompletos. Após analisar os materiais disponíveis na integra,
resultou em 14 artigos, 5 em português e 9 em inglês. O processo de busca, análise e seleção dos
estudos ocorreu no mês de setembro de 2020. RESULTADOS: As lesões ocasionadas por acidentes
no trânsito por motocicleta são: traumatismo cranioencefálico (TCE), Fraturas dos membros inferiores
principalmente de ossos longos, contusões, lesões abdominais graves, queimaduras, lesões fechadas e
abertas, lesões de cabeça, pescoço e coluna, escoriações por diversas partes do corpo, ferimentos
perfurantes, corto-contusos. As lesões variam de acordo com a cinemática do trauma. A maioria dos
estudos retrataram o traumatismo cranioencefálico como uma das principais lesões relacionadas ao
consumo de álcool e infrações de segurança do trânsito, com morte em variadas vezes.
CONCLUSÃO: Ter o conhecimento dos tipos e gravidade das lesões contribui para o planejamento e
capacitação dos profissionais para o primeiro atendimento na unidade de saúde, o ganho de tempo e a
qualidade do serviço, reduz os riscos de morte e sequelas futuras. O uso de capacete deve ser
incentivado, como também campanhas de educação no trânsito devem ser realizadas com frequência.
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: Desafios para a
atuação profissional
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INTRODUÇÃO: A atenção primária à saúde é a porta de entrada da Rede de Atenção às Urgências e
Emergências, desde que foi instituída em 2011. Qualificar e humanizar o acesso a saúde nestes pontos
tem um ótimo papel nas diversas demandas de atendimento. OBJETIVO: Identificar os desafios para
a atuação profissional nas urgências e emergências na atenção primária à saúde. METODOLOGIA:
O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura mediante a busca na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), com o auxílio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Urgências” AND
“Emergências” AND “Atenção Primária à Saúde” AND “Enfermagem”. Como critérios de inclusão
artigos completos, condizentes com o tema e dentro da temporalidade de 2017 a 2020. E de exclusão,
teses, dissertações, monografias, sites, artigos repetidos e incompletos. A busca, seleção e análise dos
estudos se deu em setembro de 2020. Foram selecionados 10 artigos, 6 em inglês e 4 em português. A
busca, seleção e análise dos estudos aconteceu em setembro de 2020. RESULTADOS: Dos desafios
para a atuação profissional nas urgências e emergência na Atenção Primária à Saúde inclui, a falta de
materiais como desfibrilador automático, máscara válvula, medicamentos, carro de parada e outros,
que são necessários para os atendimentos no suporte básico de vida. Além disso, não há capacitação
frequente aos profissionais, e na sua grande maioria, os estabelecimentos de saúde não tem estrutura
mínima para reverter casos mais graves, ou crônicos agudizados. Tendo em vista, a necessária atenção
na crise hipertensiva, hipoglicemia, crise convulsiva e outras situações que necessitam de cuidados
imediatos. CONCLUSÃO: A atenção primária como componente da atenção as urgências, tem uma
realidade diferente em muitos locais, de como é preconizado pela política Nacional de Urgência e
Emergência. Mais estudos com esse tema é necessário, para que os governantes se atentem da real
importancia desse nível de cuidado.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Bárbara Cris Skora et al. REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS:
Perfil, demanda e itinerário de atendimento de idosos. Cogitare Enfermagem, v. 23, n. 2, Curitiba,
2018.

CASSINELLI, Fernanda et al. Avaliação da estrutura na atenção primária em saúde para o suporte
básico de vida. Saúde e Pesquisa, v. 12, n. 2, p. 317-322, maio-ago. 2019.

OLIVEIRA, Paula da Silva et al. Atuação Profissional nas Urgências/Emergências em Unidades
Básicas e Saúde. Revista online de Pesquisa Cuidado é Fundamental, v. 12, p. 820-826, jan/dez.
2020.

mailto:gustavo_andre97@hotmail.com


Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

254

FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À MORBIMORTABIDADE POR COVID-19: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
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INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença infecciosa respiratória viral causada pela infecção do
SARS-CoV-2, cujos primeiros casos surgiram em Wuhan – China, em dezembro de 2019. Em março
de 2020, a Organização Mundial da Saúde considerou a doença uma emergência de saúde pública de
interesse internacional. No entanto, esta pode levar a causas leves, mas, em alguns casos apresentar-se
com mais gravidade, por ser associada a condições clínicas crônicas preexistentes, como obesidade,
diabetes mellitus, doença respiratória crônica e doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial
sistêmica e cardiopatias. OBJETIVO: O objetivo principal do estudo foi identificar por meio da
literatura quais os fatores de risco que estão mais associados à morbimortalidade por COVID-19.
METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma revisão de literatura, na qual a busca de artigos foi
realizada na base de dados Pubmed através dos descritores selecionados por meio do Decs, sendo eles:
Coronavirus Infections OR Betacoronavirus AND Risk Factors. Os critérios de inclusão foram
determinados por filtros aplicados na plataforma: Texto completo gratuito, ensaio clínico, meta-análise,
ensaio clinico randomizado controlado, revisão sistemática, no ultimo ano e que abordassem a
temática principal. Após a definição do número final de artigos a partir da leitura do titulo e resumo,
foi realizado o processo de seleção dos artigos para a síntese dos resultados por meio da leitura
completa. Ao final, foram selecionados 14 artigos dos 42 encontrados. RESULTADOS: Pacientes
com hipertensão, diabetes, doença respiratória, cardiovascular, cerebrovasculares e idade avançada
apresentam um maior risco de admissão à UTI, bem como, de morbimortalidade associado ao
COVID-19. De acordo com análise dos estudos, verificou-se que pacientes com hipertensão tem
risco 2,5 vezes mais de apresentar gravidade quando infectado por COVID-19, os fumantes com 1,4
vezes mais, assim como aqueles que apresentam comorbidades com 2,4 vezes de morte por
COVID-19, quando comparado com aqueles que não possuem. Além do mais, o sexo masculino
associado à idade avançada com doenças pré-existentes tem fortes evidências para mal prognóstico,
por motivo de presença de anormalidades de coagulação, estados inflamatórios crônicos, diminuição
de células do sistema imunológico, assim como dispneia e redução de trocas gasosas. CONCLUSÃO:
É possível concluir que pacientes que apresentam comorbidades são fatores de risco para COVID-19,
devido disfunção do sistema de defesa e possíveis alterações do sistema respiratório e cardiovascular.
Além do mais, pacientes do sexo masculino, com idade avançada, fumantes e hipertensos tem fortes
evidências de mortalidade por COVID-19.
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE À POPULAÇÕES RIBEIRINHAS: UMA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
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Introdução: A população ribeirinha possui elevada vulnerabilidade social, apresentando várias
precariedades no cenário em que vivem, incluindo a falta de acesso aos serviços públicos essenciais,
como promoção, prevenção e recuperação da saúde. Objetivo: Identificar na literatura as ações
promovidas pela enfermagem, acerca das populações ribeirinhas, destacando a importância desse
profissional para o fortalecimento da atenção primária à saúde. Método: Trata-se de uma revisão de
literatura, bem como um estudo descritivo, observacional e qualitativo. Foi realizado um amplo
levantamento bibliográfico, entre os anos de 2015 a 2020, extraindo informações das plataformas
digitais SCIELO, MEDLINE e LILACS. Os DeCS utilizados foram: “Enfermagem” “Populações
Ribeirinhas” e “Atenção Primária à Saúde”. Foram julgados como critério de inclusão artigos
completos em Língua Portuguesa e Inglesa que discorrem sobre a questão definida, difundidos no
recorte temporal. Sendo descartados os que não se enquadram nos critérios estabelecidos. Resultados:
Diante das evidências, no contexto das populações ribeirinhas, a enfermagem promove ações de
consultas de enfermagem, palestras e atividades com temas educativos de saúde relacionados à
educação sexual, diabetes, hipertensão, câncer de mama, cuidados com a grávida, criança, vacinação,
entre outras. No entanto, têm-se condições que não favorecem a promoção dessas práticas como a
escassez de recursos humanos e materiais, a falta de condições físicas adequadas, que por sua vez são
mencionadas como os maiores problemas para desenvolver atividades em saúde nas comunidades
ribeirinhas. Conclusão: Faz-se necessário uma maior estrutura para uma atuação de qualidade desses
profissionais, sendo imprescindíveis estratégias exitosas, fortalecendo a APS como um todo, dando
ênfase para as populações ribeirinhas.

Palavras-chave: Saúde Ribeirinha, Vulnerabilidade, Saúde Pública.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Gisele de Brito et al. Modo de vida ribeirinho e a longitudinalidade do cuidado na atenção
primária em saúde. Saúde (Santa Maria), Vol. 42, n. 1, p. 31-38, jan./jun, 2016.

SILVA, Leandro Barreto da et al. Conhecimento de profissionais da atenção primária em saúde sobre
política de saúde para populações ribeirinhas. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 73, n.
5, e20190080, 2020.
Gama, Abel Santiago Muri et al. Inquérito de saúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, Brasil.
Cad. Saúde Pública., v.34, n.2, p.2-16, 2018.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

256

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NOMANEJO A HEMORRAGIA PÓS-PARTO (HPP)
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INTRODUÇÃO: A Hemorragia Pós-Parto (HPP) é uma das principais complicações maternas,
responsável pela maioria dessas mortes. Sendo considerada uma emergência obstétrica ela é
caracterizada como uma perda sanguínea que é classificada em primária quando ocorrem nas primeiras
24 horas pós-parto e secundária que sucede às 24 horas até a sexta semana do pós-parto. OBJETIVO:
Descrever os cuidados enfermagem no manejo a hemorragia pós-parto. MÉTODO: Trata-se de uma
pesquisa do tipo Revisão Integrativa de Literatura. A busca foi realizada nas bases de dados Online:
LILACS e SCIELO. Os dados foram coletados de Junho a Setembro de 2020. Utilizando de
descritores conforme vocabulário DeCS, associando o operador booleano “AND”: Cuidados de
Enfermagem, Obstetrícia, Hemorragia Puerperal. Considerou-se como critérios de inclusão: periódicos
disponíveis na íntegra e gratuita entre os anos de 2015 a 2020. E como critério de exclusão:
Duplicidade nas bases de dados. Foram localizados 34 artigos, destes 31 foram excluídos por
duplicidade, resultando em 03 estudos originais para compor essa revisão. RESULTADOS: O
enfermeiro deve prestar uma assistência contínua a essas mulheres, onde o mesmo deve está atento aos
sinais vitais da paciente, como temperatura, pressão arterial e pulso, que podem ser sinais de
hemorragia, sempre buscar ouvir as queixas da mulher, se a mesma relata dor, observar a presença de
sangramento bem como a quantidade, palpar o fundo uterino avaliando o tônus, orientar a puérpera
quanto à ingestão líquida, estimular a deambulação, e, para o fortalecimento dessa prática o enfermeiro
pode traçar as suas condutas de acordo com a NANDA (Associação Norte-Americana de Diagnósticos
de Enfermagem), pois ela traz inúmeras vantagens ao profissional facilitando assim a criação do plano
de cuidados, além de proporcionar características que evidenciam o problema bem como os fatores
relacionados. CONCLUSÃO: Em virtude do que foi mencionado, é relevante destacar o importante
papel do enfermeiro na assistência prestada às mulheres no período pós-parto, visto que é o
profissional que tem um contato em tempo maior com essas pacientes até o momento da sua alta da
unidade, visando oferecer os cuidados adequados reduzindo então os índices de mortalidade materna.
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NO TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO DO CÂNCER
DE MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: O câncer de mama é o tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres. No Brasil,
apresenta uma elevada incidência, gerando impactos importantes por conta de implicações físicas,
funcionais, sociais e psicológicas. O tratamento visa o controle da doença e melhora na qualidade de
vida, sendo multidisciplinar e dependente do estado clínico e histológico. Dentre os tratamentos
destaca-se a mastectomia. A fisioterapia atua minimizando e prevenindo as sequelas em decorrência
do tratamento cirúrgico. OBJETIVO: Identificar a atuação do fisioterapeuta no cuidado frente ao
tratamento pós-cirúrgico do câncer de mama. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa
de literatura. A busca e seleção dos artigos foi realizada no ano de 2019. Foram pesquisadas as bases
de dados PubMed e BVS, com os descritores: “Neoplasias da mama”, “Mastectomia” e “Fisioterapia”
e seus respectivos na língua inglesa. Foram utilizados os operadores Booleanos “AND” e “OR” para
ampliar o alcance das buscas. Foram incluídos artigos publicados no recorte temporal de 2015-2019 e
que respondessem à questão norteadora: “Como se dá atuação do fisioterapeuta frente ao tratamento
cirúrgico do câncer de mama?”. RESULTADOS: De acordo com os estudos selecionados, as
complicações em decorrência da mastectomia podem ser: linfedema no membro superior
comprometido, dor, aderência pericicatricial, deiscência cicatricial, cordão fibroso axilar, redução de
amplitude de movimento do ombro homolateral à cirurgia, deformidades posturais, sensação de peso
no braço, alteração da sensibilidade local, fraqueza muscular e diminuição da função pulmonar. O
profissional fisioterapeuta pode utilizar diversos recursos na recuperação da paciente mastectomizada,
como a cinesioterapia, com exercícios de alongamento global e de relaxamento, drenagem linfática,
facilitação neuromuscular proprioceptiva, reeducação postural global, treino de atividades funcionais,
crioterapia, eletroterapia e exercícios respiratórios. Orientações de prevenção e tratamento das
complicações podem ser oferecidas, por meio de cuidados com a pele, autodrenagem e exercícios,
podendo ser realizados em domicílio, como forma de estratégia para driblar as dificuldades
encontradas pelas pacientes e o não abandono do tratamento. Vários são os benefícios da fisioterapia
após a mastectomia, pois minimizará ou impedirá o não surgimento de alteração articular. Além disso,
promoverá a integração do membro operado ao resto do corpo e as atividades diárias, e auxiliará na
prevenção de demais complicações. CONCLUSÃO: Pôde-se observar a importância do fisioterapeuta
no tratamento pós-cirúrgico do câncer de mama, na qual ele utilizará de diversos recursos visando a
recuperação e/ou manutenção da funcionalidade e prevenindo as demais complicações, trazendo uma
melhoria na qualidade de vida da paciente.

Palavras-chaves: Neoplasias da mama, Mastectomia e Fisioterapia.
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PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O PUERPÉRIO EM UMA
MATERNIDADE PÚBLICA DO SERIDÓ POTIGUAR EM TEMPOS DE COVID-19
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Rolim
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INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Saúde classificou as gestantes/puérperas como grupo
de risco para COVID-19. Um estudo publicado na International Journal of Gynecology and Obstetrics
aponta que a maioria das grávidas/puérperas mortas por COVID-19 em todo o mundo são do Brasil:
das 160 mortes registradas até junho de 2020, 124 eram brasileiras. Nessa perspectiva, a residência
multiprofissional em saúde materno-infantil da EMCM/UFRN tem buscado estratégias junto as
puerpérias e seus neonatos para prevenção da COVID-19 no puerpério. OBJETIVO: relatar a
experiência de residentes em saúde materno-infantil em uma maternidade pública do Seridó Potiguar
quanto às práticas de educação em saúde sobre o puerpério com vistas a prevenção da COVID-19.
MÉTODOS: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir da atuação de residentes na
maternidade na realização de orientações de proteção da COVID-19 com puérperas, no momento que
antecede a alta hospitalar. A coleta de dados foi feita a partir da observação participante e diário de
campo nas visitas multiprofissionais que ocorrem semanalmente nas enfermarias da obstetrícia. O
recorte desse estudo é de março a setembro de 2020. RESULTADOS: A educação em saúde ocorre
por meio de visitas multiprofissionais com base no acolhimento, na escuta, troca de experiências e
saberes entre residentes e usuárias, a partir de orientações de prevenção da COVID-19 no pós-parto,
proporcionando às puérperas o esclarecimento das dúvidas e questionamentos. As puérperas são
orientadas quanto a importância do isolamento social, uso do álcool em gel 70% para higienização,
importância do uso de máscara, lavagem das mãos por no mínimo 20 segundos antes de tocar o bebê
ou de retirar o leite materno, higienização dos mamilos durante a amamentação, evitar receber visitas
em casa tendo em vista que os bebês estão mais vulneráveis às infeccções, incentivo a alimentação
saudável e ingestão hídrica. Reconhecendo a existência do cuidado em Rede, as puérperas são
orientadas a buscarem vinculação e apoio na Unidade Básica de Saúde para acompanhamento
puerperal, que pode ser presencialmente ou de forma remota e caso sintam algum sintoma sugestivo da
doença (febre, tosse, coriza) devem ser monitoradas peça atenção básica, mas se os sintomas forem
graves (dificuldade respiratória) procurar a maternidade imediatamente. CONCLUSÃO: A educação
em saúde na maternidade no cenário da COVID-19 tem sido uma estratégia de cuidado inovadora a
qual tem colaborado na qualificação da assistência saúde materno-infantil no Seridó Potiguar, bem
como tem enriquecido o processo formativo dos residentes para atuação no/para/pelo SUS.

Palavras-chave: Infecções por Coronavirus, Saúde Materno-Infantil, Período Pós-Parto.
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ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA SAÚDE MENTAL E SUA IMPORTÂNCIA NA
INTEGRALIDADE DO ATENDIMENTO
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INTRODUÇÃO: Muitas são as alterações psiquicas e fisicas causadas por transtornos mentais
(transtornos do neurodesenvolvimento, transtorno de eliminação, depressão, ansiedade e etc), estando
entre as dez condições que mais causam incapacidade fisica. Com o advento da reforma sanitária e
psquiatrica nos anos 70, temos hoje um cuidado mais centrado nessa população, inserido na atenção
básica. Viu-se então nesse modelo de atenção biopssicossocial a necessidade da inserção de
profissionais que abordassem todas as esferas e demandas de um individuo com transtornos mentais.
Partindo desse presuposto, o fisioterapeuta, entra nessa realidade com o principal objetivo de
trabalhar sobre estes conjuntos de manifestações, que são eles: alterações estruturais coporais e no
movimento, tensão e rigidez muscular crônica, alteração postural, prejuizo na expressão corporal,
tendo em suas mãos um grande arsenal de técnicas capazes de influênciar diretamente no processo de
reabilitação deste grupo estudado. OBJETIVO:busca-se se atualizar segundo revisão da literatura
disponível a atuação do fisioterapeuta no campo da saúde mental e a importância deste profissional
para a integralidade do atendimento neste nincho.METÓDO: a pesquisa em questão trata-se de uma
revisão da literatura de caráter qualitativo, sem limite de datação, buscados nas bases de dados: BSV,
PUBMED, SCIELO, LILACS e GOOGLE ACADÊMICO; os artigos encontrados foram
selecionados preliminarmente pelo título e resumo, segundo a problematização/ pergunta de pesquisa:
o que faz o profissional de fisioterapia na saúde mental, assistência básica, e sua importância na
equipe multidisciplinar? RESULTADO: foram selecionados 10 artigos para o presente trabalho.
Apesar das poucas evidências cientificas sobre os benefícios do atendimento fisioterapêutico, os
artigos mostraram que a intervenção do fisioterapeuta, através da atividade e do exercício físico,
associado a recursos fisioterapêuticos como: relaxamento, expressão corporal, imagem corporal,
toque terapêutico, aquecimento e interiorização promoveram de uma forma geral a saúde mental,
mostrando que a fisioterapia pode ser capaz de reduzir os comprometimentos corporais que são
causados pelos transtornos mentais, tais eles como: alterações estruturais do corpo e alterações da
expressão corporal. Diante desse conjunto de modificações a fisioterapia possibilita reparação dos
aspectos físicos e psíquicos, sendo, portanto, este profissional uma poderosa aquisição para a equipe
no modelo multidisciplinar. CONCLUSÃO: Assim como mostrado nesta breve revisão o
fisioterapeuta pode atuar nos diversos tipos de patologias que transcorrem o serviço mental, porém
pela escassez de trabalhos realizados faz-se necessário que mais estudos e pesquisas sejam feitas
sobre a abordagem destes profissionais em pessoas com transtornos mentais e comportamentais.
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INTERAÇÃO ENSINO-SOCIEDADE PARA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO AO
ALEITAMENTO MATERNO
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INTRODUÇÃO: Os benefícios do aleitamento materno são conhecidos e comprovados
cientificamente. Apesar das melhorias das taxas e aleitamento materno, o Brasil apresenta resultados
abaixo do preconizado. O índice de amamentação em crianças menores de 4 meses é de 60%, e em
menores de 6 meses é de 45,7%, sendo, portanto, fundamental o desenvolvimento de ações para
proteção e promoção à amamentação. OBJETIVO: Relatar a vivência de residentes do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil, da Escola Multicampi de Ciências Médicas da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte no desenvolvimento de ações de proteção e promoção ao
aleitamento materno em uma maternidade pública no Seridó Potiguar. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir da atuação de residentes em uma maternidade
localizada no município de Caicó/RN, na realização de orientações de proteção e promoção ao
aleitamento materno com puérperas, no momento que antecede sua alta hospitalar. A coleta de dados
foi a partir de observação participante e diário de campo das visitas realizadas semanalmente às
enfermarias, no período de março a setembro de 2020. Os dados foram analisados pela metodologia
da análise temática, em que os temas recorrentes foram organizados através de seus significados.
RESULTADOS: As visitas às enfermarias realizadas oportunizam a troca de saberes com as
puerpéras sobre assuntos relacionados à amamentação, com a realização de orientações sobre a
importância da amamentação para a mulher, para o bebê, para a sociedade e para planeta, pois
contribui para a sustentabilidade ambiental. Além disso, é dialogado sobre o posicionamento e pega
adequada do bebê, para que a amamentação possa ser mais agradável e se evite possíveis
intercorrências. As mulheres também são orientadas a buscarem as Unidades Básicas de Saúde
sempre que necessitarem de apoio, sentirem dificuldades ou tenham dúvidas, para obter suporte dos
profissionais nesse processo. A interação com as puérperas tem fortalecido as práticas de
amamentação e possibilitado aos residentes o desenvolvendo habilidades de acolhimento, escuta e
compreensão, sendo enriquecedor no processo formativo. CONCLUSÃO: A interação
ensino-sociedade desenvolvida na maternidade entre os residentes e as puéperas, tem contribuído
para realização de ações de educação em saúde, troca de experiências, fortalecendo as práticas de
proteção e proteção ao aleitamento materno na região do Seridó Potiguar, a partir das orientações
sobre as principais dificuldades observadas no serviço e incentivo à busca da atenção básica diante
das possíveis necessidades que surjam no processo da amamentação.

Palavras-chave: Saúde Materno-Infantil, Aleitamento Materno, Educação em Saúde.
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REABILITAÇÃO ORAL EM IDODOS INSTITUCIONALIZADOS DE UMMUNICÍPIO DO
NORTE DE MINAS GERAIS
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INTRODUÇÃO: A população mundial com mais de 65 anos está em crescimento. Os asilos, hoje
denominados instituições de longa permanência (ILPI), são espaços que acolhem pessoas que não
possuem apoio da família ou não têm condições financeiras ou de saúde para viverem sós. A saúde
bucal de idosos institucionalizados tem sido negligenciada devido à falta de cuidados prévios ou
cuidadores capacitados para tal fim. Assim, a reabilitação oral torna-se importante em casos que os
idosos necessitem de novas próteses dentárias, proporcionando a satisfação que ela oferece ao paciente,
por devolver sua capacidade funcional e estética. OBJETIVO: Proporcionar reabilitação oral com
próteses dentárias aos idosos em instituição de longa permanência de um município do norte de Minas
Gerais. RELATO DE EXPERIÊNCIA: A experiência foi desenvolvida no Asilo Alecy Amarante de
Oliveira, na cidade de Mato Verde-MG (Número do parecer:2.536.216). Nessa instituição de longa
permanência (ILP) residiam 6 idosos com idades entre 60 e 100 anos. Os acadêmicos do 8º período de
Odontologia da Favenorte realizavam visitas semanais ao Asilo para realizar atividades de promoção e
prevenção da saúde geral e bucal. Para manutenção da saúde bucal, realizou-se um levantamento de
necessidades bucais através de exame clínico bucal. Observou-se que a maioria dos idosos
apresentavam edêntulismo total e próteses antigas que não estavam em boas condições de uso. Dessa
forma, foi feito o planejamento da reabilitação com próteses totais para todos os idosos através da
mobilização dos acadêmicos e professores do curso de Odontologia da Favenorte. As atividades de
moldagens e demais etapas para a confecção das próteses foram realizadas no Asilo com o auxilio do
professor responsável e com o responsável legal da ILP. Foi possível observar o quanto os idosos
ficavam entusiasmados e ansiosos com cada etapa da confecção. A entrega das próteses proporcionou
para esses idosos uma melhoria na fala, mastigação e na inserção social, através da devolução de um
sorriso satisfatório. CONCLUSÃO: Além de promover reabilitação oral dos idosos, a Odontologia
através do atendimento humanizado despertou nos idosos a importância do cuidado pela saúde e
autoestima.

Palavras-chave: Assistência a idosos. Odontogeriatria. Reabilitação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Goffman E. Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo: Perspectiva,
7ª ed. 2007.

Vasconcelos AKM, Freitas AZVM, Holanda MFD, Amaral, AKFJ. A ascensão da odontogeriatria
no Brasil através do panorama de suas publicações. Rev. de Pesq cuidado é Fundamental
(Online). 2018; 10(3, n. esp): 165-171.



Anais do 2º Simpósio Regional das Residências Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem
Obstétrica

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Enfermagem Obstétrica.
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - Ma, 2020.

262

O PAPEL DA ODONTOLOGIA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
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INTRODUÇÃO: Nos países industrializados mais desenvolvidos, no início da década de 1970 o
índice de cárie médio em crianças de 12 anos de idade variava entre cinco e nove dentes acometidos
pela doença em cada indivíduo. Após vinte anos, o índice foi reduzido para cerca de um dente.
(ROSELINO et al 2019). Em 1994 foi criado o Programa de Saúde da Família, organizado pela ação
da sociedade, com o objetivo de melhorar o sistema de atendimento e que os indivíduos pudessem
usufruir de uma atenção multiprofissional. Com o avanço das ações em saúde, foi inserida, a saúde
bucal como práticas sanitárias, inserindo assim, o cirurgião-dentista no Programa de Saúde da Família.
OBJETIVO: O objetivo do trabalho é revisar a literatura, diante das ações coletivas em saúde
bucal que buscam a conscientização e responsabilização do cidadão, em relação ao seu estado de
saúde e prevenção de doenças. Cardoso et al, relata que a organização dos serviços de saúde é
considerada um fator determinante crucial na utilização dos serviços aos quais podemos agregar as
características individuais, e a experiência anterior de utilização dos serviços. MÉTODOS: Para
levantamento bibliográfico foi utilizado a base de dados Scielo e Revista Abeno. Como descritores:
Educação em Saúde Bucal, Odontologia, Atenção Primária a Saúde. Foram identificados mais de 12
publicações entre os anos de 2018-2020 e escolhido 3 estudos. RESULTADOS: O cirurgião-dentista,
que atua no PSF, deve possuir uma especificidade técnica, prática científica e sensibilidade social,
incorporar novas racionalidades cognitivas e operativas para romper com os vícios do modelo de
atuação que se procura modificar. Os problemas odontológicos afetam a maioria da população pobre
do Brasil. De acordo com Carvalho et al a 10ª Conferência Nacional de Saúde Bucal concluiu que
indivíduos com baixa renda possuem mais problemas de saúde bucal e usam menos os serviços
odontológicos, quando comparados a indivíduos com maior renda, observou também, que as
melhorias ou benefícios trazidos pelos programas de saúde bucal são mais eficazes, quanto mais
desenvolvida for a região para a resolução deste problema. CONCLUSÃO: Assim, o SUS deve
receber mais investimentos para a prevenção de doenças bucais e o cirurgião-dentista deve fazer um
atendimento ao seu paciente buscando não somente uma unidade dentária, mas uma aproximação para
a compreensão da historicidade deste ser humano e suas necessidades individuais e coletivas.
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OS CUIDADOS NA DOR EM PACIENTES GERIÁTRICOS TERMINAIS PELO
ENFERMEIRO E FISIOTERAPEUTA
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INTRODUÇÃO: A dor em pacientes geriátricos terminais pode vir acompanhada com efeitos
simultâneos da progressão crõnica da doença, como: percas funcionais, morfológicas e bioquimicas,
necessitando de tratamento e cuidados paliativos que visarão o alívio da dor, e consequente melhora
da qualidade de vida. A avaliação é de extrema importância, tornando possivel decisões de medidas
terapêuticas e de tratamanto, porém muitas vezes a verificação é subjetiva e se torna de difícil
aplicação. O enfermeiro passa a maior parte do tempo com esses pacientes, tendo seu eixo principal
nos cuidados, tratamento, diagnóstico, e a fisioterapia tem como foco a reabilitação e manutenção da
homeostasia corporea, atravez de técnicas e exercícios que complementam o tratamento desses
pacientes terminais. OBJETIVO: a pesquisa propõe a análise dos cuidados na dor em pacientes
geriátricos terminais pelo enfermeiro e fisioterapeuta. MÉTODO: trata-se de uma revisão
bibliográfica do tipo exploratório, sem limite de datação, pesquisadas nas bases de dados: Scielo,
Google acadêmico, Bireme e Lilacs; os critérios para seleção dos artigos foram estabelecidos
conforme o objetivo da pesquisa. A pergunta norteadora foi: Qual a importância que o enfermeiro e
o fisioterapeuta têm nos cuidados na dor em pacientes geriátricos em estado terminal?
RESULTADO: foram aplicados 19 artigos, sendo 5 de enfermagem e 5 de fisioterapia no tema
proposto, sendo levantadas as informações mais relevantes. Dentro da abordagem em pacientes
geriátricos terminais foram observados a dificuldade que a equipe de saúde tem para identificar os
sintomas de dor, levando em questão os múltiplos fatores causais, e como é importante ter o preparo
de profissionais para conduzir ferramentas adequadas para o tratamento de pacientes terminais, sendo
que a dor para esses pacientes afetam os vários aspectos de suas vidas, como: sono, apetite,
atividades rotineiras, humor, faz se necessário à educação e reformulação pelo enfermeiro e
fisioterapeuta em relação às necessidades do paciente. A fisioterapia possui uma grande gama de
técnicas, comprovadas, como: eletroterapia, alongamento, exercícios físicos, entre outros, para
auxílio no tratamento da dor, assim como o enfermeiro, que passa a maior parte do tempo com estes
pacientes podendo aplicar diretamente e desenvolver, indiretamente, estes recursos. CONCLUSÃO:
a abordagem multidisciplinar para este público é imprescindível, onde carece de mais atenção e
desenvolvimento, para gerar um tratamento mais eficaz e abrangente, em todos os seus aspectos,
físico e psíquico.

Palavras-chave: Dor; Geriátricos; Enfermagem; Fisioterapia.
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QUALIDADE DE SONO DE ACADÊMICOS PENDULARES DA ÁREA DA SAÚDE
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INTRODUÇÃO: A inserção do jovem na universidade é um período de mudança marcada pela
conquista de mais autonomia e responsabilidades. A alta cobrança, responsabilidade e estresse dos
estudos imposta na universidade, tem sido os responsáveis para surgimento de problemas físicos e
emocionais destes estudantes (TASSINI et al, 2017). Ao ingressar no ensino superior o indivíduo
passa por um processo de adaptação, e essas alterações podem interferir na rotina do acadêmico de
forma negativa na qualidade de vida (QV) e de sono (GELLIS, L. et al.,2014). Em decorrência da
grande incidência de acadêmicos que estudam fora da cidade do seu domicílio, por isso são
denominados pendulares, do tempo gasto para esta locomoção diária e da grande carga de estudo,
surgiu o interesse de investigar qual o impacto dessa condição sobre a vida desses acadêmicos.
OBJETIVO: Avaliar a qualidade de sono de acadêmicos pendulares da área da saúde. MÉTODOS:
O estudo caracteriza-se como clínico, prospectivo, observacional e transversal, tendo como parecer de
aprovação do CEP a numeração: 3.922.986. A amostra foi de 20 acadêmicos dos cursos da área da
saúde, que foram avaliados por meio de 3 questionários: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh e
uma ficha de informações dos participantes. Os dados foram analisados pelo software estatístico
Bioestat 5.3, considerado o nível de significância de 5% (α=0,05) para todas as análises.
RESULTADOS: Os acadêmicos são dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Odontologia,
Educação Física, Biomedicina, Farmácia e Psicologia, com a média de ídade 20, 8 anos ± 1, 9 anos,
sendo a maioria do sexo feminino (75%). A média da distância percorrida diariamente da cidade
onde moram para a Faculdade é 54,7 Km (DP±17Km). A duração média de deslocamento diário dos
pendulares é de 1h e 40 minutos e todos utilizam transporte público e ficam em média 27 minutos na
parada de ônibus. No que concerne às horas de sono, apenas 10% conseguiram alcançar um valor
superior a sete horas no último mês, assim a maioria tem valores inferiores ao recomendado pela
National Sleep Foundation. Em relação a qualidade de sono, 50% dos acadêmicos evideciaram ter um
sono ruim e os 50% possuem distúrbio do sono, correlacionando a qualidade do sono com a distância
possuem uma correlação moderada (rs=0,46) e (p=0,0031). CONCLUSÃO: Este estudo concluiu que
a qualidade de sono dos acadêmicos pendulares estão comprometidos, e essa má qualidade de sono
está relacionada diretamente e significativamente com a distância percorrida.

Palavras-chave: Sono, Privação do Sono, Saúde do Estudante.
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TUBERCULOSE NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: ABORDAGEM DO(A)
ENFERMEIRO(A) NO TRATAMENTO
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INTRODUÇÃO: A tuberculose representa um problema de saúde pública no Brasil, que está
associada diretamente na maioria das vezes a pobreza e exclusão social. O diagnóstico e o tratamento
precoce da doença são essenciais, pois possibilita a diminuição da morbimortalidade e a eliminação
das fontes de infecção na comunidade. Nesta perspectiva, o Brasil criou políticas públicas de saúde
para garantir o tratamento dos casos de tuberculose com a poliquimioterapia padronizada pela
Organização Mundial de Saúde e a Estratégia de Saúde da Família. OBJETIVO: Realizar uma
Revisão Integrativa sobre a abordagem do Enfermeiro(a) no tratamento da tuberculose na Estratégia de
Saúde da Família. MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa, desenvolvida a partir de artigos
científicos. Utilizadas publicações dos anos 2016 à 2020 na base de dados Scielo e SDI capes. Foram
encontrados 68 artigos, sendo que apóis leitura dos trabalhos na íntegra, foram selecionados 9 artigos,
que abordava o tema equivalente ao da pesquisa. RESULTADOS: Com o objetivo de reduzir a
incidência da doença, foi implantado pelo Ministério da Saúde, no Brasil, o Programa Nacional de
Controle da Tuberculose (PNCT), a Estratégia de Saúde da Família, ampliou o acesso das populações
mais vulnerável ou baixo risco de contrair a doença, pois lida com o usuário e diretamente com o seu
contexto de vida. A sistematização da consulta do(a) Enfermeiro(a), compreende não somente o uso
dos anti-tuberculostáticos em si, mas a observação de outros aspectos não medicamentosos e que estão
envolvidos e influenciam neste processo de cura da doença e a proteção de reinfecções, tais como a
alimentação, sono e repouso, alcoolismo, entre outros. A atuação do(a) Enfermeiro(a) no Tratamento
Diretamente Observado segue duas vertentes no processo do trabalho: a gerencial, que se relaciona ao
planejamento, à organização e à avaliação de serviço; e, a assistencial, ligada à organização e à
realização das ações do cuidado, diretamente envolvidas no tratamento, organizadas por meio da
elaboração e da implantação de protocolos de enfermagem adaptados às Estratégias de Saúde da
Família, respeitando as particularidades de cada um. CONCLUSÃO: O(a) Enfermeiro(a) nesse
processo saúde-doença, possui atributos necessários para prestar cuidado e com uma total autonomia,
pois suas ações se estabelecem na realização de uma assistência integral aos indivíduos e famílias nas
Estratégias de Saúde da Família, nos domicílios e também nos espaços comunitários na sua área de
abrangência. E que olhe o paciente de forma individualizada e holística e não só restringindo-se aos
aspectos clínicos.
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FATORES DE RISCO QUE INFLUENCIAM NA DEPRESSÃO PÓS-PARTO
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INTRODUÇÃO: A depressão pós-parto (DPP) é uma doença silenciosa e de alta prevalência,
atuando na mudança de comportamento dificilmente controláveis levando até semanas após o parto, é
um importante problema de saúde pública sendo uma das complicações mais frequentes no puerpério
acarretando problemas de saúde tanto na mãe quanto do bebê. O período pós-parto é um momento
novo na vida de uma mulher frente a desafios fisiológicos e psicológicos, uma mudança de vida na
qual terá que se habituar como mãe. Os fatores de risco da DPP podem ser associados a baixo nível
socioeconômico, menor escolaridade, gravidez na adolescência, mulheres com idade inferior a 35
anos, bem como o suicídio, a falta de apoio do companheiro no pós-parto e a violência obstétrica. É
caracterizada com mudanças de humor, sentimento de culpa, perda de sono, falta de apetite,
diminuição do prazer sexual e pensamentos negativos. OBJETIVO: Investigar fatores de risco que
podem contribuir para a depressão pós parto MÉTODOS: Foi realizado um estudo de revisão
bibliográfica, no mês de Outubro de 2019, na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) por meio das
seguintes palavras-chave: Depressão pós-parto. Fatores de risco. Após a busca inicial, que resultou
em 9.729 trabalhos. Sendo encontrado 4 publicações, em seguida foram lidos os títulos dos artigos
e 01 foi excluído pois não contemplava o assunto desse estudo. Portanto, restaram 03 artigos sendo a
base para este problema. RESULTADOS: O diagnóstico da DPP na maioria das vezes é questionado
pela própria puérpera ou até mesmo pelos familiares, devido ao surgimento dos sintomas naturais
associados ao cansaço e desgaste do período puerperal, causados pelo acumulo de tarefas,
responsabilidades e cuidados com recém-nascido. CONCLUSÃO: A depressão pós parto
geralmente é uma doença que é ocorrida por um transtorno do humor em que a
mulher após o parto começa apresentar sintomas de tristeza excessiva, comprometendo
então o físico e consequentemente o pensamento. A etiologia da depressão pós-parto
não é muito bem definida pela literatura médica, mas, a medicina define como
o abono das coisas boas que a vida pode oferecer após ter um filho. O que leva
a uma boa recuperação para mulheres que sofrem depressão pós-parto em evidencias
a pratica de exercícios físicos e o diálogo com profissionais na área da saúde
para favorecer as gestantes o apoio emocional da família e principalmente do
companheiro.

Palavras-chave: Depressão pós-parto. Fatores de risco
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO NA ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE
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INTRODUÇÃO: O pré-natal é essencial para que a mulher se prere para ser mãe, e é por meio das
consultas e outras ações desenvolvidas no âmbito da Estratégia Saúde da Família (ESF) que a
gestante é acompanhada quanto ao desenvolvimento de sua gestação e as condições do bebê (DIAS et
al., 2018). OBJETIVO: Descrever o papel do enfermeiro na assistência ao pré-natal de baixo risco
na atenção primária a saúde.MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada
no mês agosto de 2020. Utilizou-se para a busca de dados bibliográficos as bases de dados
MEDLINE, LILACS e BDENF, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos
descritores disponíveis nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Assistência de enfermagem”,
“Pré-natal” e “Atenção primária”, cruzados com o operador booleano “AND”. Foram incluídos
estudos primários, disponíveis na íntegra, publicados entre o período de 2015 a 2020, nos idiomas
português, inglês espanhol. Foram excluídos estudos secundários, duplicados, incompletos e que não
abordassem a temática em questão. Na amostra inicial obteve-se 277 produções e após a aplicação
dos filtros 69 foram selecionados, dos quais foram excluídos 48 artigos pela leitura do título, resumo
e duplicados, sendo selecionados 21 artigos para leitura na íntegra. Após a leitura na íntegra, 14
artigos foram excluídos. Desse modo, 07 artigos compuseram a amostra final e foram analisados.
RESULTADOS/DISCUSSÃO: Evidenciou-se no estudo a importância das atriuições do enfermeiro
nas consultas de pré-natal, com a criação de vínculo, onde desenvolve total confiança para gestante,
assim tendo uma consulta de total qualidade. Observou-se também a utilização de protocolos, que é
de suma importância para as competencias do enfermeiro, tendo total respaldo legal para realização
de atividades, como a prescrição de medicamentos em consultas de enfermagem no pré-natal, como
por exemplo, a prescrição de acido fólico e sulfato ferroso, sendo frequente durante a consulta de
enfermagem. Vale salientar que a implementação da SAE, é uma ferramenta indispensável nas
consultas, assim possibilitando à melhora a qualidade da assistência, realizando diagnóstico e
intervindo de maneira correta (GOMES et al., 2019). CONCLUSÃO: Diante do exposto, percebe-se
que a relação entre profissional e gestante, torna as consultas mais eficazes e satisfatórias,
possibilitando momentos de escuta e interação, transformando as consultas mais acolhedoras e dando
total segurança as gestantes da melhor forma possível, promovendo um atendimento mais
humanizado, trazendo o bem-estar materno.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem, Pré-natal e Atenção primária.
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AS BOAS PRÁTICAS NO PARTO: UMA REVISÃO SOBRE O CONTATO PELE A PELE
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INTRODUÇÃO: O parto é um momento de celebração tanto para a mulher como para sua família e
profissionais envolvidos, por isso, deve acontecer em meio a práticas humanizadas que visem
garantir e respeitar os direitos das mulheres. As boas práticas realizadas no parto, tem efeitos
positivos antes e após o nascimento, e dentre elas, o contato pele a pele na primeira hora de vida do
recém-nascido, sendo também chamada de hora dourada, tem sido algo muito enfatizado na literatura,
isso porque se trata do momento em que recém-nascido é colocado sobre o tórax ou abdome de sua
mãe, logo após o parto, facilitando assim a sua transição para o meio externo e incentivando o
contato e o vínculo com sua mãe. OBJETIVO: Revisar sobre o contato pele a pele como boa prática
no parto humanizado. MÉTODOS: Este é um estudo bibliográfico, realizado através de pesquisa
sistemática nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library
Online (SCIELO) e Google Acadêmico com os descritores em saúde: parto, recém-nascido, parto
humanizado. Os critérios de inclusão utilizados foram: pesquisas realizadas no Brasil, publicadas nos
idiomas inglês, português ou espanhol, disponíveis online e gratuitas. Foram utilizados 22 artigos, 7
publicações do Ministério da Saúde, 1 cartilha do Ministério Público de Pernambuco, 9 livros, sendo
3 livros online e 2 monografias. RESULTADOS: De acordo com a análise dos materiais publicados,
o contato precoce entre a mãe e o seu bebê necessita ser estimulado desde os primeiros minutos de
vida, quando possível. E é algo que precisa ser respeitado, principalmente por sua individualidade e
simbolismo. Esse momento de contato irá proporcionar maior receptividade e adaptação ao bebê e
alguns benefícios extras como prevenção de hipotermia, desde que o bebê esteja cobertos com
campos preaquecidos, e início da amamentação, que entra nesse âmbito como uma forma muito
positiva, pois influenciará o vínculo entre mãe e filho e ajudará na involução uterina. CONCLUSÃO:
Diante do exposto, certificar que o contato pele a pele, vai muito além de apenas um vínculo,
substitui de forma completa os métodos artificiais e beneficica o binômio mãe e filho. É preciso que
haja uma visão ampla sobre o assunto tanto por parte dos profissionais, quanto por parte da mulher,
pois havendo o conhecimento de ambos, esse processo pode fluir de maneira mais respeitosa e mais
acolhido.

Palavras-chave: Trabalho de parto, Recém-nascido, Parto humanizado.
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OS BENEFÍCIOS DO CLAMPEAMENTO TARDIO DO CORDÃO UMBILICAL
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INTRODUÇÃO: O clampeamento tardio do cordão umbilical faz parte do conjunto de boas práticas
ao parto, devendo ser realizado depois de finalizadas as pulsações do cordão umbilical nos
recém-nascidos completamente reativos, aproximadamente, três minutos após o nascimento. Esta
prática traz muitos benefícios a mãe e ao bebê, por isso deve ser realizada pelos profissionais.
OBJETIVO: Relatar os benefícios do clampeamento oportuno do cordão umbilical para o bebê e sua
mãe. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada a partir de pesquisa em base de
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Google Acadêmico, cadernos produzidos pelo
Ministério da Saúde, sites, livros e artigos, além de monografias, teses e dissertações que abordassem
a temática.Foram utilizadas para a busca do trabalho nas bases de dados as seguintes palavras-chave:
clampeamento oportuno, parto, benefícios, mãe-filho. Os artigos foram selecionados de acordo com o
idioma de publicação, português, disponíveis na íntegra de forma gratuita. Após leitura dos artigos e
livros, foram selecionadas as publicações relacionadas ao tema, dando preferência aos mais atuais.
RESULTADOS:Com base na análise da literatura, o clampeamento tardio do cordão umbilical é uma
estratégia eficiente e de baixo custo, cujos benefícios são evidenciados, principalmente, pela elevação
dos níveis de hemoglobina logo após o nascimento e em longo prazo, contribuindo para a prevenção
de anemia, bem como a mortalidade infantil. Além disso, esta prática proporciona o contato pele a pele
e o incentivo ao aleitamento materno, gerando maior vínculo entre a mãe e o filho. Quando se trata de
recém-nascidos prematuros, o clampeamento tardio favorece o aumenta a pressão arterial, reduz o uso
de vasopressores, transfusão de concentrado de hemácias e existência de hemorragia intraventricular.
Ressalta que o clampeamento tardio do cordão umbilical, não deve ocorrer em bebês de mães
isoimunizadas ou HIV/HTLV positivas, nesses casos proceder com o clampeamento imediato. Em
relação à mãe, evitar a hemorragia pós-parto ao diminuir o volume da placenta, facilitando seu
delivramento. CONCLUSÃO: Conclui-se que os benefícios do clampeamento tardio do cordão
umbilical são essenciais para evitar a morbimortalidade infantil e maternas. Diante disso, esta condulta
deve ser realizada pelos profissionais de saúde na assistência ao parto, quando possível, pois, estarão,
sobretudo, proporcionando aos protagonistas do parto um momento marcante de boas práticas e
humanização.

Palavras-chave: Cordão umbilical, Parto, Humanização.
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A IMPORTÂNCIA DA VISITA DOMICILIAR NO PERÍODO GESTACIONAL E
PUERPERAL, E SEU IMPACTO NA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM
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INTRODUÇÃO: A Atenção domiciliar é uma ferramenta de cuidado e promoção da saúde. A
realização de Visitas Domiciliares (VDs), é uma oportunidade para identificação dos determinantes
sociais da saúde (DSS), da comunidade e criação de vinculo. Realizando um recorte, a assistência
domiciliar para mulheres no período gestacional e puerperal possui grande impacto na prevenção de
complicações e no suporte psicossocial. OBJETIVO: Relatar a experiencia de discentes de
enfermagem na realização de visitas domiciliares em uma Atenção Básica de Saúde, no estado de
Minas Gerais. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiencia sobre a implementação de visitas
domiciliares a gestantes e puérperas de uma Atenção Primária à Saúde (APS). Foram realizadas
aproximadamente 10 VDs, por discentes de Enfermagem durante o ano de 2019. As VDs foram
vinculadas a um projeto de extensão universitária de uma Universidade Pública. Durantes as visitas,
houve orientações sobre: alterações fisiológicas na gestação, direitos da gestante, cuidados puerperais,
plano de parto, trabalho de parto, parto, métodos não farmacológicos de alivio da dor durante o
trabalho de parto, cuidados com o bebê e cuidados puerperais e amamentação. Os discentes realizaram
anamnese direcionada, conforme as condições de cada paciente. Durantes as VDs, se fazia possível a
realização da anamnese, exame físico para a identificação de possíveis agravos, escuta qualificada,
leitura de exames, de cartão de vacina, da caderneta do pré-natal e da criança e por fim orientações
direcionadas a cada mulher de acordo com suas necessidades. Ao final das VDs, realizaram o registro
no prontuário das mulheres assistidas na APS. RESULTADOS: Durante as visitas, foi notório a busca
constante sobre informações vinculadas ao seu estado atual. Foram fornecidas ferramentas como
orientações, autoconhecimento e informações na busca de fornecer ou aumentar o processo de
empoderamento. As mulheres se sentiam mais abertas ao diálogo dentre de seu ambiente familiar,
demonstrando confiança em frente as informações expostas. Diante destas atividades, foi possível
desenvolver habilidades de enfermagem como exame físico, anamnese, pensamento crítico e
observação atenta para a identificação dos DSS, conhecimento clínico, fisiológico e patológico, e o
desenvolvimento da escuta qualificada, inerentes a assistência de enfermagem. CONCLUSÃO: Por
tanto, a implementação de VDs se fazem importantes a este público, visto que durante esse processo
gestacional e puerperal, as mulheres sofrem muitas alterações biológicas, psicológicas e sociais. A
abertura da APS a essas ações, favorece o aumento do fluxo de atendimento, proximidade com o
paciente e desenvolvimento profissional ao discente.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Enfermagem; Gestantes ; Periodo pós-parto ;Visita
Domiciliar.
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AÇÃO EDUCATIVA SOBRE TUBERCULOSE EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMILIA
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INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium
tuberculosis ou bacilo de Koch. A patologia afeta principalmente os pulmões, mas também pode
acometer outros órgãos e sistemas. A doença se destaca pela alta taxa de transmissão aérea. Os
determinantes sociais de saúde, principalmente os índices socioeconômicos e educacionais são
importantes para propagação da doença. Dessa forma torna-se de suma importância ações educativas,
amparadas na educação em saúde como forma informativa para a comunidade. OBJETIVO: Relatar
as experiencias de acadêmicos de enfermagem em uma ação educativa na Estratégia de Saúde da
Família (ESF) em Belém - PA. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiencia, sobre uma ação
educativa realizada por acadêmicos de enfermagem na sala de espera de uma (ESF). A ação foi
manejada por três discentes, contou com participação de 20 pessoas que aguardavam atendimento. A
atividade aconteceu no período da manhã e teve durabilidade de uma hora. Os conteúdos abordados na
atividade foram: Conceito geral, manifestações clínicas, promoção, prevenção e tratamento. Foram
utilizados materiais como: cartazes, fotos, perguntas em papeis e folders. No primeiro momento,
ocorreram as apresentações de todos, explanação geral do conteúdo e perguntas sobre o conhecimento
que os indivíduos tinham sobre o assunto. Em segundo momento, foram utilizados dois cartazes, com
frases que remetiam a importância da identificação das manifestações clinicas e tratamento. Nessa
mesma ocasião, foram distribuídos ao público da ação, fotos dos principais órgãos afetados pela
doença e formas de prevenção e promoção. No terceiro momento, foram distribuídas as perguntas para
obter a compreensão e discussão do assunto. Por fim, o quarto momento se restringiu a
compartilhamento de dúvidas, relatos dos participantes e distribuição de folders. RESULTADOS:
Exposição de informações básicas para a comunidade. Esclarecimentos de dúvidas sobre os modos de
transmissões, um grande percentual de pessoas não detinha conhecimento que a tosse, ar ou
aglomerações são fatores de transmissão. Os ouvintes, desconheciam que a patologia acometia outros
órgãos. Nota-se que os indivíduos conseguiram absorver os assuntos propostos, uma vez que
houveram várias indagações e dúvidas por parte da comunidade, assim como relatos próprios ou
convívio de pessoas acometidas. CONCLUSÃO: Portanto, as ações educativas, realizadas em sala de
esperas são importantes para ensino e aprendizagem de discentes e disseminação informativa à
população. A abertura desses ambientes para atividades, são indispensáveis, pois agrega números
considerável de pessoas dispostas a conversar sobre os assuntos vinculados a saúde.

Palavras-chave: Eduação em Saúde; Enfermagem; Tuberculose.
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TERCEIRA IDADE ATIVA E FUNCIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
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INTRODUÇÃO: O envelhecimento acarreta diversos riscos aos idosos, como dependência para as
atividades de vida diária e instrumentais, a necessidade de assistência periódica, a limitação do apoio
social e psicológico (INELMEN, E.; SERGI, G., MANZATO, E., 2019). Assim, o envelhecimento
individual não é causa de declínio funcional por si só, mas representa o principal fator de risco para o
acúmulo de condições crônicas de saúde, que tendem a diminuir a funcionalidade e a qualidade de
vida (MORAES, E., 2017). Nesse contexto a Fisioterapia por meio dos exercícios funcionais e
educação em saúde possuem grande relevância para estimular o autocuidado e promover qualidade de
vida. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de Fisioterapia em um projeto de extensão
universitária com idosos.MÉTODOS: O projeto foi desenvolvido em uma instituição de ensino
superior na cidade de Teresina-PI. As atividades foram iniciadas em outubro de 2018, com término em
outubro de 2019, os encontros eram semanais e tinham uma duração de 1h30. Foram propostas
diversas atividades, como: Pilates, exercícios para alívio da dor e melhora do equilíbrio, dança,
exercícios para fortalecimento muscular e aumento da amplitude de movimento, respeitando sempre o
limite de cada idoso. Inicialmente era feita uma breve avaliação para aferir a pressão arterial,
frequência cardíaca e respiratória, como também, identificar aqueles que tivessem alguma patologia,
para serem monitorados individualmente. Além das atividades físicas, eram feitas rodas de conversa
visando a troca de saberes. RESULTADOS: No decorrer dos encontros percebeu-se que os idosos
apresentaram uma melhora no condicionamento físico e na amplitude de movimento, como também,
uma maior agilidade e precisão na realização das atividades propostas e os mesmos relataram que
tiveram também esses ganhos nas atividades de vida diária. Os idosos também relataram que as ações
de promoção da saúde trouxeram uma melhora na saúde mental, por fazerem parte de um grupo onde
todos tinham a mesma faixa etária, eles se sentiam à vontade para trocar ideias sobre suas experiências
vividas, além disso, em muitos encontros as atividades eram feitas de forma lúdica, para aumentar a
autoestima dos idosos e mantê-los sempre interagindo. CONCLUSÃO: Conclui- se que o projeto
contribuiu para uma melhora na realização das atividades de vida diária dos idosos, como também,
aumentar sua autoestima e, consequentemente, melhorar sua qualidade de vida. Para os acadêmicos é
uma experiência de suma importância para agregar valores a formação profissional, pois é uma forma
de aliar o conhecimento científico ao conhecimento popular.

Palavras-chave: Promoção da Saúde; Fisioterapia; Exercício Físico; Idoso.
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O VÍRUS LINFOTRÓPICO-T HUMANO DO TIPO 1 (HTLV-1) ASSOCIADO À LEUCEMIA
DE CÉLULAS T ADULTAS (ATL) E À PARAPARESIA ESPÁSTICA TROPICAL

(HAM/TSP)
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INTRODUÇÃO: O vírus linfotrópico-T humano do tipo 1 (HTLV-1) foi o primeiro retrovírus
humano descoberto, em 1980, pelo grupo de Robert Gallo, e desde então tem sido associado a diversas
doenças (ROMANELLI, 2010). É um vírus negligenciado e pouco conhecido, ainda que tenha poder
cancerígeno e inflamatório bem descrito. OBJETIVO: Este estudo de revisão tem como objetivo
principal relatar as evidências sobre a associação do HTLV-1 com duas doenças de maior gravidade
que ocorrem em decorrência da infecção, a Leucemia de Células T Adultas (ATL) e a Paraparesia
Espástica Tropical (HAM/TSP). METODOLOGIA: Foram selecionados artigos publicados no
período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2020 que relatavam essa associação. Entre as pesquisas
selecionadas o grupo populacional de estudo foi variado, sendo doadores de sangue, gestantes,
demanda espontânea e transeuntes. RESULTADOS: Foi constatado que a associação do HTLV-1
com o desenvolvimento de doenças é relatada em todos os estudos, sendo a ATL a de maior gravidade
seguida pela HAM/TSP, que se apresenta com maior prevalência, a qual variou entre 0,84% e 1,80%.
CONCLUSÃO: O estudo indica que, mesmo após 40 anos da descoberta do HTLV-1, do notado
poder oncogênico e dos importantes e graves achados patogênicos em humanos, o vírus ainda é pouco
difundido, sobretudo em se tratando de um vírus endêmico, o que evidencia a necessidade de mais
pesquisas e incentivo a informação com ênfase na prevenção, visando a possibilidade de vacinas no
futuro.
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CONHECIMENTO DAS MULHERES DA COMUNIDADE DOMORRO DA KIBON/SANTO
ANDRÉ – SP ACERCA DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E CÂNCER DE MAMA.
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INTRODUÇÃO: De acordo com a estimativa de casos novos e incidência de câncer realizada pelo
Instituto do Câncer (INCA) em 2020, o câncer de mama e câncer de colo do útero aparecem como
primeiro e terceiro lugares, respectivamente, entre as principais neoplasias que acometem as mulheres
no Brasil. Na atenção primária se trabalha a prevenção de doenças e agravos de saúde, desse modo, é
importante conhecer o nível de informação da população para desenvolver ações de educação em
saúde. OBJETIVO: Identificar o conhecimento das mulheres moradoras do Núcleo Habitacional
Morro da Kibon, do município de Santo André/SP acerca do câncer de mama e câncer de colo do útero.
MÉTODOS: O presente estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP:
2.981.322. Trata-se de um estudo de método quantitativo, mediante técnica exploratória com coleta de
dados primários através de um questionário realizado com 29 mulheres na comunidade do Morro da
Kibon, Santo André - SP. RESULTADOS: Os dados revelam que somente 20,69% da amostra pratica
o autoexame das mamas e menos da metade das mulheres que estão na faixa etária preconizada
realizam mamografia. 31,03% das mulheres alegaram não saber nenhuma forma de prevenção contra o
câncer de mama, 34,48% acreditam que o autoexame das mamas é uma forma de prevenção e outras
34,48% referem a mamografia. Em relação a prevenção do câncer de colo do útero, a maior parte das
mulheres (41,38%) respondeu que a realização de exames de rotina (como a citologia oncótica) é uma
forma de prevenção e outras 17,24% das participantes não souberam dizer nenhuma forma de
prevenção do câncer de colo do útero. Há um início precoce de atividade sexual e vida sexual ativa
onde a maior parte da amostra não utiliza camisinha para prevenção de infecções sexualmente
transmissíveis e não conhece o papilomavírus humano. CONCLUSÃO: A amostra estudada parece
demonstrar pouco conhecimento ou conhecimentos superficiais acerca da temática, o que evidencia a
necessidade de intensificar ações educativas na comunidade e em unidades de saúde, onde o
enfermeiro tem papel importante no desenvolvimento, contribuindo para a conscientização da
população, redução de comportamentos de risco e dos números alarmantes apresentados anualmente
pelo INCA acerca da incidência e estimativa de novos casos de câncer de mama e câncer de colo do
útero.
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CÂNCER DE PRÓSTATA: VIVENCIANDO A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO TERÇO
DOS HOMENS
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INTRODUÇÃO: A educação popular em saúde é uma ferramenta de construção de conhecimento
que não deve se reduzir apenas às atividades práticas que se reportam em transmitir informação em
saúde, mas deve-se concebê-lo enquanto ferramenta que possibilita promoção em saúde. Apresenta
grande relevância para a promoção da autonomia e para transformação dos estilos de vida das pessoas,
sendo significativa para discussão de temáticas como o câncer de próstata para o público masculino,
uma vez que é considerado a segunda causa de óbito em homens adultos, sendo superado apenas pelo
câncer de pulmão e visto que há ainda muitos tabus, mitos e conhecimento ineficiente desse público,
além de ser um meio de sensibilizá-los a procurarem mais o serviço de saúde. OBJETIVO: Relatar a
experiência da educação em saúde com um grupo de “Terço dos Homens” de uma igreja da cidade de
Pau dos Ferros/RN. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de
experiência, resultado de uma ação de Educação Popular em Saúde desenvolvida com um grupo de
“Terço dos homens”. Foram utilizadas três metodologias, sendo a primeira de “quebra gelo” intitulada
“Caixa Surpresa”, em seguida foi realizada a dinâmica “Construindo um Cartaz” com o intuito de
gerar uma discussão e para o encerramento foi realizada “Questionário de verdadeiro ou falso” para
avaliar os conhecimentos construídos durante a ação. RESULTADOS: A vivência da experiência da
educação popular em saúde transcorreu de forma satisfatória, promovendo diálogo de saberes, a partir
dos conhecimentos prévios e do aprofundamento teórico sobre a temática, havendo, portanto, grande
interação entre todos os envolvidos. Os homens foram bem acolhedores e participativos, apontaram
algumas dúvidas e fizeram questionamentos no decorrer da implementação, além de fazerem
confissões e exposição de suas ideias, a todo momento mostraram-se ativos e curiosos sobre o tema
abordado, o que tornou um momento positivo e exitoso. CONCLUSÃO: A prática de educação em
saúde é, em suma relevante, uma vez que além de promover uma troca e construção de conhecimentos
entre os envolvidos, provoca uma reflexão nos grupos trabalhados, tornando-se importante na
desmistificação e quebra de preconceitos sobre determinados assuntos, possibilitando assim mudanças
positivas de hábitos de vida e saúde. O objetivo da ação foi alcançado com êxito e cabe salientar a
importância da realização de ações como essa para a prática profissional, levando a educação em
saúde principalmente aos públicos que não são tão próximos dos serviços.

Palavras-chave: Educação Popular em Saúde. Saúde do Homem. Câncer de Próstata. Enfermagem.
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RISCOS OCUPACIONAIS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM PERÍODOS DE
EPIDEMIAS INFECCIOSAS
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INTRODUÇÃO: Os profissionais de enfermagem que atuam geralmente na linha de frente dos
estabelecimentos de saúde estão diariamente expostos a diversos riscos ocupacionais, sejam eles
relacionados à exposição dos agentes químicos e biológicos, riscos ergonômicos relacionados ao
trabalho repetitivo, como também os riscos psicosociais, estes que estão diretamente relacionados à
organização do trabalho, gestão, fatores estressores e demais fatores que podem interferir na saúde
psicológica desses trabalhadores. OBJETIVO: Verificar quais os principais riscos ocupacionais
enfrentados pelos profissionais de enfermagem em tempos de epidemias infecciosas. MÉTODOS:
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada com apoio da extratégia PICo onde
norteou-se: Quais os riscos ocupacionais enfrentados pela enfermagem em períodos de epidemias
infecciosas? A busca foi realizada nas bases de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde
utilizando os descritores Enfermagem, Epidemia e Risco ocupacional, associados entre sí com o
operador booleano And. Foram critérios de inclusão textos completos, idiomas português, inglês e
espanhol e ser publicado entre 2016 e 2020. Excluiu-se estudos de casos, teses, monografias e textos
de anais de eventos. A busca possibilitou após triagem a escolha de 8 estudos para compor a revisão.
RESULTADOS: Trabalhadores da área da saúde, especialmente enfermeiros, são vulneráveis a
muitos riscos ocupacionais e experimentam uma grande quantidade de estresse emocional
relacionado ao seu trabalho. Destaca-se que os riscos a qual esses profissionais estão submetidos,
dentre eles os relacionados a agentes biológicos e os psicológicos como os de maior gravidade
durante esse período, o que rende afastamentos de trabalho, diminuindo a força da enfermagem para
a atuação durante estas crises. Evidencia-se que as medidas de uso de Equipamentos de proteção
individual corretos para cada situação, higienização das mãos e as ações de educação em saúde são
responsáveis por uma redução importante quando se trata da quebra da transmissão de agentes
infecciosos. CONCLUSÃO: Percebeu-se que durante as crises epidêmicas infecciosas os
profissionais de enfermagem estão expostos a vários riscos, sendo os principais o risco de
contaminação biológica e o estresse ocupacional, pois em momentos de crises os trabalhadores
tendem a ter um contato maior com o paciente, como também atuam com a constante presença de
óbitos e adoecimentos, levando-os a desenvolver crises psicológicas relacionadas ao trabalho. Um
dos fatores protetores para o desenvolvimento de doenças ocupacionais é o uso correto de
Equipamentos de Ptroteção Individual, que devem ser distribuidos pelas instituições e utilizados
adequadamente pelos trabalhadores.
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USO DE PRÓBIOTICOS NO TRATAMENTO DO CÂNCER COLORRETAL: REVISÃO DA
LITERATURA
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INTRODUÇÃO: O câncer colorretal (CCR) é caracterizado pelo surgimento de tumores que
agridem um segmento do intestino grosso e também o reto. Com a crescente incidência da doença,
medidas para o tratamento coadjuvante da doença surgem. Um dos temas de grande destaque é o uso
de probióticos, aliado ao tratamento convencional da doença. OBJETIVO: Analisar os efeitos dos
probióticos no tratamento do CCR.MÉTODOS: Este trabalho tratou-se de uma revisão bibliográfica
do tipo narrativa, onde a seleção dos estudos foi realizada nas bases de dados on-line: LILACS,
MEDLINE e PubMed, entre os anos de 2014 a 2019. Após o processo de filtragem dos artigos,
obteve-se 01 artigo na base LILACS, 05 artigos da base MEDLINE e 03 artigos na base PubMed,
onde chegou-se o total de 09 artigos. RESULTADOS: Estudos mostraram que os probióticos foram
capazes de aumentar a densidade e a diversidade das bactérias no colón, além de reduzir as bactérias
que contribuíam para a evolução da carcinogênese e reduzir o nível de citocinas pró-inflamatórias
melhorando o quadro de sintomas relacionadas a doença. CONCLUSÃO: Evidenciou-se que os
próbioticos possuem efeitos positivos aliado ao tratamento convencional do CCR, atuando na
prevenção e redução da progressão da mesma através da modulação da microbiota intestinal.
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ENFERMAGEM OBSTÉTRICA FRENTE AS IMPLICAÇÕES DA PRÓTESE MAMÁRIA
NO PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: Atualmente a procura por cirurgias estéticas mamarias é muito alta, a população
jovem é identificada como maior consumidora desses procedimentos, geralmente influenciadas por
padrões estéticos ou bem estar. Por tratar-se de um público jovem, essas mulheres poderão passar pelo
processo de gravidez e amamentação, surgindo assim indagações sobre a influência de próteses
durante esse processo, exercendo a enfermagem obstétrica papel fundamental dentro da equipe
multidisciplinar garantindo assim que a mulher tome uma decisão consciente. OBJETIVO: Analisar a
assistência de enfermagem obstétrica frente as implicações decorrentes do uso de prótese mamária
durante a amamentação. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizando as
etapas de: definição da pergunta de pesquisa (estratégia PICO), busca bibliografia em bases de dados,
obtenção de artigos a partir dos criterios de inclusão (artigo originais, publicação de 2010 a 2020),
critérios de exclusão (repetição, fuga do tema, outros artigos de revisão), análise dos artigos
selecionados e desenvolvimento da revisão. A coleta ocorreu de setembro a outubro de 2020, nas
bases de dados Pubmed, Scielo e Web of Science, resultando em 4 artigos a serem analisados.
RESULTADOS: Dentre os artigos analisados as mulheres submetidas ao implante mamário não
desenvolveram alterações na pele ou no mamilo, além disso, a maioria das mulheres mostraram-se
favoráveis a possibilidade de amamentação caso submetidas a esse processo, independente do volume
implantado. Um dos estudos detectou algumas alterações como a baixa produção de leite em mães
com prótese, porém essa proporção foi equivalente a de mães sem prótese. Outro trabalho revelou que
clientes submetidas a implantes retroglandulares apresentaram índice de probabilidade para
amamentação diminuido. CONCLUSÃO: Constatou-se que o implante mamário não influencia
negativamente na amamentação, porém muitas mães possuem dúvidas e medos acerca do tema, sendo
fundamental a atuação do enfermeiro obstetra, uma vez que este desenvolverá intervenções juntamente
com a equipe multiprofissional visando minimizar anseios e sanando dúvidas, dentre essas sobre a
técnica correta da “pega”. Essencialmente notou-se escasez de públicações abordando a temática,
sendo necessárias maiores pesquisas que permitam a verificação dos achados em escalas significativas,
garantindo de forma fidedigna que não haja danos ao binômio mãe-filho.
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FATORES ASSOCIADOS À INTERRUPÇÃO PRECOCE DO ALEITAMENTO MATERNO
EXCLUSIVO: REVISÃO INTEGRATIVA
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INTRODUÇÃO: O Aleitamento Materno proporciona benefícios no crescimento e desenvolvimento
infantil, sendo assim o alimento ideal e completo para a criança. Entidades de saúde recomendam a
oferta de leite materno exclusivamente até o até o sexto mês de vida. Diante disso, a introdução
precoce de outros alimentos predispõe efeitos prejudiciais, além de favorecer a elevação nos índices de
mortalidade infantil. OBJETIVO: Identificar, através de uma revisão integrativa, os fatores
associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo. MÉTODOS: Trata-se de uma
revisão integrativa de literatura, realizada no período de setembro a outubro de 2020, nas bases de
dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE
(Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) e BDENF (Base de dados em
Enfermagem). Utilizou-se os descritores “aleitamento materno”, “desmame precoce” e “fatores
associados”, bem como suas traduções em inglês e espanhol, que atendesse ao objetivo proposto. Os
critérios de inclusão foram artigos completos publicados no período de 2015 a 2020. Após finalizar a
busca, a amostra final contemplou 12 artigos. RESULTADOS: Mediante a análise dos artigos
selecionados, destacou-se os principais fatores relacionados ao desmame precoce em relação as
características maternas que interferem no Aleitamento Materno Exclusivo (AME) como decisão
materna (a mãe não deseja mais amamentar); o uso de chupeta/mamadeira; dificuldades para
amamentar; falta de informação/orientação adequada sobre a importância do AME até o sexto mês de
vida; baixa escolaridade; trabalho materno fora de casa; gravidez não planejada; baixa renda; mães
jovens, inexperientes, primíparas e fator cultural relacionado à crença de leite insuficiente/fraco para o
bebê, do benefício do chá e necessidade da oferta de água. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É
imprescindível a manutenção do AME até o sexto mês de vida da criança, por se tratar da forma mais
eficaz e natural de alimentação e redução da morbimortalidade infantil. Posto isso, é de suma
importância a oferta de orientações quanto aos diversos benefícios, bem como o auxílio para superar
as principais dificuldades que possam ocorrer durante o processo de interrupção da amamentação
precocemente, a fim de promover resultados que possam contribuir para a prevenção de agravos e a
promoção da saúde do binômio mãe-filho.
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ASPECTOS RELACIONADOS À OCORRÊNCIA DE PARTOS CESÁREA NO ESTADO DE
SÃO PAULO: UMA ANÁLISE DO SINASC
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INTRODUÇÃO: A indicação precisa da cesárea garante uma assistência segura e de qualidade. A
Organização Mundial da Saúde considera uma taxa ideal de cesárea, porém os números mostram a
realização deste procedimento por motivos relativos, expondo mães e filhos à maiores riscos de
complicações e intervenções desnecessárias. Diante do exposto, é essencial analisar os aspectos
relacionados à ocorrência das cesáreas no Estado de São Paulo para conhecer os fatores que favorecem
o modelo de assistência intervencionista e o aumento deste indicador. OBJETIVOS: Analisar a
ocorrência de partos cesárea no Estado de São Paulo; Descrever os aspectos sociodemográficos e
obstétricos relacionados à ocorrência de partos cesárea; Analisar variáveis associadas à ocorrência de
partos cesárea. MÉTODO: O estudo foi realizado com dados registrados no Sistema de Informação
sobre Nascidos Vivos – SINASC no período de 2012 a 2017 sobre os nascimentos, segundo local de
ocorrência e variáveis sociodemográficas e obstétricas, de mulheres de 10 a 49 anos. O programa
Excel 2013 foi utilizado para a análise descritiva dos dados, enquanto a associação das variáveis ao
desfecho da cesárea foi testada pelo qui-quadrado do programa Epi Info 7.2, em um nível de
significância 5%. RESULTADOS: São Paulo foi o Estado com maior taxa de cesárea na região
Sudeste e no país durante o período analisado. Essa via de parto foi experimentada predominantemente
por mulheres de 30 a 34 anos, de cor branca, com 8 anos ou mais de estudo, unidas ou casadas, com
gestação única, de partos a termo, de acordo com os grupos de Robson, com 7 ou mais consultas de
pré-natal e com bebês de Apgar de 8 a 10 no primeiro e quinto minuto, de peso adequado ao nascer,
sem anomalia congênita. A ocorrência do parto cesárea está associada à idade materna entre mulheres
adultas (p=0,004), brancas (p=0,001), com 8 ou mais anos de estudo (p=0,027) e que vivem com o
companheiro (p=0,004), submetidas à indução de trabalho de parto cujo início foi espontâneo
(p=0,001) e que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal (p=0,009). CONCLUSÃO: A cesárea
está associada às melhores condições sociodemográficas e de acesso ao pré-natal, permitindo inferir
que as suas altas taxas estejam relacionadas a escolha das mulheres e dos médicos sobre esta via de
parto, em detrimento das indicações obstétricas precisas para a realização do procedimento.
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O SUICÍDIO ABORDADO POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM UMA ESCOLA
PÚBLICA DE MANAUS
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INTRODUÇÃO: A juventude é um período de formação da identidade que exige mudanças nos
níveis sociais, familiares, físicos e afetivos. Tais mudanças levam-nos a experimentar a ansiedade e
angústia, aumentando o risco de problemas emocionais, sintomas depressivos e risco de suicídio.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre
jovens com idade entre 15 e 29 anos, evidenciando a necessidade de medidas na prevenção do suicídio
e suas tentativas. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem durante uma
abordagem acerca do suicidio com adolescentes de uma escola pública. MÉTODOS: Trata-se de
estudo descritivo do tipo relato de experiência, realizado durante o Estágio Curricular III -
Enfermagem na Atenção Terciária à Saúde da Criança e do Adolescente do Curso de Enfermagem de
uma universidade privada, em uma escola pública da cidade de Manaus, no segundo semestre de 2020.
As atividades desenvolvidas foram realizadas com 30 alunos do Ensino Médio, no mês de setembro
com duração de uma hora. O embamento teórico para a elaboração das atividades foi o Centro de
Valorização da Vida. RESULTADOS: Para o primeiro contato com este público adolescente
utilizou-se como recurso audiovisual um filme com objetivo de introduzir a temática e estabelecer um
vínculo, seguido da elaboração de uma nuvem de palavras a partir da expressão-estímulo “suicídio”,
assim surgindo palavras como: depressão, ansiedade, solução, desespero, se matar, isolamento, solidão
e sofrimento. Posteriormente, questionou-se o que desejavam saber ou quais dúvidas apresentavam
acerca da tematica, pois seriam sanadas no próximo encontro. No segundo momento, iniciou-se a
exposição dialogada com auxílio do data-show dando destaque as sugestões dadas por eles: Como
identificar os sinais de intenções suicidas? Quais os fatores de risco? Como posso ajudar? e Como é o
tratamento?. Após disso, realizou-se o “mito ou verdade?” com utilização de placas simbólicas.
CONCLUSÃO: O desenvolvimento das atividades proporcionaram aos acadêmicos uma experiência
nova e desafiadora, pois é uma tematica nem sempre é abordada, como o planejamento familiar,
gravidez na adolescência ou infecções sexualmente transmissíveis. Neste sentido, é de suma
importância que o enfermeiro da atenção básica tenha um olhar para a saúde mental do adolescente em
conjunto com a escola que é o local onde passam a maior da parte do tempo, para identificarem
precocemente comportamentos, atitudes que sinalizem intenções suicidas e assim promovam ações de
prevenção que reduzam o acometimento de tal agravo neste público.
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FATORES ASSOCIADOS AO NÃO REALIZAMENTO DO EXAME PAPANICOLAU :
desafios para a atenção primária
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INTRODUÇÃO: Dentre os diversos tipos de neoplasias que acometem a mulher, o câncer do colo
do útero tem merecido destaque em muitos estudos devido à sua alta frequência e por ser
reconhecidamente uma neoplasia passível de prevenção. Apresenta uma história natural conhecida,
que inclui etapas bem definidas e progressão lenta, possibilitando sua prevenção e detecção precoce,
com um excelente prognóstico. O câncer de colo de útero ocorre em decorrência da infecção pelo
Papilomavírus Humano (HPV), apesar de ser esta uma condição necessária, mas não suficiente. O
exame colpocitopatológico ou exame Papanicolaou é a principal estratégia de rastreamento para
diagnóstico e detecção de lesões precursoras do câncer, principalmente as causadas pelo HPV. No
Brasil, entre os anos de 2007 e 2012, houve estabilidade na cobertura dos exames Papanicolaou,
atingindo 82,0% em 2007 e 82,3% em 2012. OBJETIVO: Conhecer quais fatores estão associados
ao não realizamento do teste de papanicolau. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão biblíogracia,
realizada na biblioteca virtual Bireme, Scielo e na base de dados PubMed, utlizando os descritores
teste de papanicolau, fatores ambientais e atenção primariaà saúde, nas línguas portuguêsa e inglesa,
com analise de intervalo temporal de 2015 a 2020. Obtev-se um total de 12 artigos. Foram incluídos
artigos completos que abordavam o tema proposto e excluidos qualquer estudo que não explanava a
temática a procurar. RESULTADOS: 5 artigos mostraram que um dos fatores que dificulta é a
vergonha tratada como principal fator da não realização do exame. 4 autores realataram que a falta de
conhecimento, 1 artigo relatou sobre o o sentimento negativo que emergiu na fala das mulheres e de
profissionais, além da vergonha, foi o medo. O medo é uma inquietação angustiosa que se manifesta
frente a um risco ou um mal real ou imaginário, que só desaparece com o fim da situação ameaçadora.
2 artigos exporam que Entre eles, citam-se a restrição do horário de funcionamento da unidade, a
demora no atendimento e por não terem com quem deixar os filhos. CONCLUSÃO: Opresente
estudo buscou compreender o complxo fenomeno que envolve a não realização do exame
Papanicolau no que tange um dos desafios enfrentados pela antenção da atenção primária na
prevenção do cancer do colo uterino. A compreensão de tal fenomêno consiste em um passo
importante ante a busca de estratégias de intervenção dequada à realidade da população feminina em
questão.
Descritores: Exame de Papanicolau, fatores ambientais e atenção primária.
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A PREVALÊNCIA DOS EFEITOS ADVERSOS DA QUIMIOTERAPIA EM PACIENTES
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INTRODUÇÃO: A Oncologia é uma especialidade médica que estuda e direciona o tratamento mais
adequado para tumores e câncer, sendo conhecida no Brasil também como Cancerologia. Quando
essas neoplasias são diagnosticadas, os pacientes são submetidos a certos tratamentos para fim de
chegar a cura, o mais indicado é a quimioterapia, que conta com o auxílio da radioterapia e muitas das
vezes por procedimentos cirúrgicos. Devido ao processo de tratamento submetidos aos pacientes
oncológicos é necessário a ingestão de medicamentos potentes com finalidade de atacar as células
cancerígenas, que provocam alterações em nível celular, com intuito de diminuir a divisão
descontrolada dessas células, mas ocorre que células saudáveis são atingidas pelo processo, causando
efeitos adversos. OBJETIVO: Investigar os efeitos adversos prevalentes em pacientes oncológicos
submetidos ao tratamento de quimioterapia MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, em
que foram incluídos artigos completos, publicados no período de 2017 a 2020, no idioma português
com descritores: Quimioterapia, Efeitos Adversos, Tumores e Câncer. As buscas foram realizadas nos
bancos de dados: Scielo, Google Acadêmico e BVS. Os artigos foram selecionados primeiramente por
título, posteriormente por resumo, e por fim, leitura completa. DISCURSÃO: De acordo com estudos
e dados contidos nos artigos selecionados para a realização do presente resumo, os efeitos adversos
mais apresentados em pacientes oncológicos que passaram pelo processo de tratamento quimioterápico,
são: náuseas, vômitos, diarreia, astenia, mal-estar e mucosite oral, que quando atingem seu estado
agudo, pode levar a interrupção do tratamento, devido aos seus efeitos colaterais interferindo na
qualidade de vida do paciente durante o processo. Consequentemente esses efeitos são causados
devido a ingestão de medicamentos atuantes no tratamento com a finalidade de destruir as células
tumorais e impedindo a formação de um novo DNA, mas esses medicamentos não conseguem
inespecíficar as células cancerígenas, podendo levar a toxicidade de células saudáveis que são
atingidas durante o processo, facilitando da repopulação celular (células tumorais), presentes por
exemplo, nos tecidos germinativo ou hematopoiético. CONCLUSÃO: É de suma importância a
escolha mais adequada do tratamento em que os profissionais responsáveis irão submeter aos
pacientes oncológicos, levando em consideração o grau de agressividade em que a doença se
manifesta, e os meios de tratamento que serão usados durante o processo, tendo em vista amenizar os
efeitos adversos prevalentes, evitando que chegue em seu estado agudo levando a necessidade forçada
de interromper tratamento, ocasionando graves consequências em termos de resposta da cura da
doença.

Palavras-chave: Oncologia, Efeitos Adversos, Quimioterapia.
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RELAÇÃO ALCOOLISMO E A PROGRESSÃO DO HPV
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INTRODUÇÃO: O papilomavirus humano faz parte do grupo de infecções sexualmente
transmissíveis (ISTs) e recebe relativo destaque devido a sua intrínseca relação com o
desenvolvimento de diversos tipos de cânceres. Alguns de seus mais de 200 tipos de genótipos já são
comprovadamente carcinogênicos, como o HPV 16 e o HPV 18. O consumo de bebidas alcoólicas é
um hábito muito disseminado na sociedade, principalmente na população de jovens adultos, sendo
também considerado um fator de risco para o surgimento de neoplasias, devido a efeitos cancerígenos
fomentados pelo etanol. OBJETIVO: Analisar a correlação entre a persistência de infecção por hpv
e o consumo de bebidas alcoólicas. MÉTODOS: Foram realizadas buscas em duas grandes bases de
dados, PUBMED e BVS, utilizando-se a mesma estratégia de busca, HPV AND consumo de álcool.
Na PUBMED, foram encontrados 26 artigos, após leitura na íntegra, apenas 2 foram selecionados para
compor o estudo. Na BVS, foram encontrados 306 artigos, após a seleção dos que estavam escritos em
português ou inglês e descartando aqueles que não estavam disponíveis em texto completo, restaram
74 artigos, identificando apenas 1 que estava dentro do objetivo proposto. Totalizando 3 artigos.
RESULTADOS: Nos estudos analisados, acompanharam-se mulheres com média de idade entre 25,5
a 50,1 anos, HPV positivas (oral e/ou genital) e HPV negativas. Entre pacientes com HPV cervical,
bebedores atuais e bebedores por mais de 5 anos, tiveram um risco maior de 2 anos de persistência de
HPV de alto risco, do que não bebedores e bebedores por menos de 5 anos. Em 66,66% dos estudos
foi demonstrado que o consumo por tempo prolongado ou em excesso de álcool pode aumentar o risco
de persistência do HPV cervical. Em 33,33% dos estudos não foram identificadas correlações
importantes entre o consumo de álcool como fator de risco para persistência no HPV
oral.CONCLUSÃO: Foi evidenciado, por meio dos estudos, uma relação significativa entre a
persistentência da infecção em mulheres HPV positivas e o consumo prologando ou em grande
quantidade de bebidas alcoólicas. Esta relação deve alertar para os cuidados a respeito de
determinados hábitos e comportamentos por parte de indivíduos diagnosticados com HPV. No entanto,
devido ao baixo número de estudos sobre o assunto, faz-se necessário novas pesquisas com o foco que
possam esclarecer esta relação.

Palavras-chave: papillomavirus humano, HPV, consumo de álcool.
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INTRODUÇÃO: Vaginose bacteriana (VB) é uma síndrome caracterizada pelo desequilíbrio na
microbiota vaginal, sendo uma das causas mais comuns de corrimento vaginal em mulheres
sexualmente ativas. Assim, a VB tem como um dos principais agentes etiológicos a Gardnerella
vaginalis, bacilo Gram-variável facultativamente anaeróbio, o qual apresenta-se comumente envolvido
em doenças ginecológicas. O tratamento dessa infecção bacteriana enfrenta como uma das principais
barreiras, a resistência aos antibióticos e a recorrência da infecção. OBJETIVO: Apresentar a
Gardnerella vaginalis como agente mais comum de vaginoses e sua resistência aos tratamentos
convencionais. MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa, utilizando-se os sítios eletrônicos
PUBMED e EBSCOHOST, centrados nos Descritores em Ciência da Saúde (DeCS) em inglês
“Vaginosis, Bacterial”, “Gardnerella vaginalis” e “Drug Resistance, Microbial”. Filtrou-se por: texto
completo gratuito e publicações entre 1998 e 2020. Após a leitura, excluiu-se estudos duplicados e que
não contemplavam descritores e pergunta de pesquisa, tendo a mostra final 11 artigos.
RESULTADOS: O tratamento da VB é normalmente feito a partir do uso de antimicrobianos, como
clindamicina, amoxicilina/ácido clavulânico e metronidazol, e as cepas de G. vaginalis aparecem cada
vez mais resistentes ao metronidazol, principalmente. Em relação aos padrões de susceptibilidade aos
antimicrobianos pode ocorrer associação entre susceptibilidade ao metronidazol e estruturas de G.
vaginalis. A resistência pode estar associada ao gene da vaginolisina (vly), visto que, cepas isoladas de
pacientes sem e com VB, com expressão desse gene, apresentaram resistência a ampicilina (54,4%),
metronidazol (59,8%), tinidazol (60,3%) e secnidazol (71,6%). Verificou-se a possibilidade da
combinação entre séries de anfifílicos catiônicos (CAms), com propriedades líticas de membrana, ou
entre subtilosina, peptídeo antimicrobiano produzido por Bacillus amyloliquefaciens, e os antibióticos
comumente prescritos como estratégias promissoras. Pesquisas apontaram a administração de
Lactobacillis da flora vaginal como uma estratégia eficaz de prevenção de VB, visto que, in vitro,
controlou os níveis de transcrição de genes de resistência antimicrobiana em G. vaginalis, além de
normalmente diminuírem a proliferação de outros microrganismos com a produção de ácido láctico e
H2O2. CONCLUSÃO: A resistência da G. vaginalis aos antimicrobianos constitui sério problema ao
tratamento da VB. Todavia, o sinergismo entre os CAms ou a subtilosina e
o antibiótico convencional pode ser considerado um método eficaz para tratamento da VB relacionada
a cepas de G. vaginalis resistentes.

Palavras-chave: Vaginose; Gardnerella vaginalis; Resistência Microbiana a Medicamentos.
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Introdução: Puerpério é o período que sucede o parto e compreende os processos involutivos e de
recuperação do organismo materno após a gestação. Nesse momento crítico, a mulher requer atenção
especial, já que seu organismo está voltando ao seu estado fisiológico, por isso, a enfermagem deve
focar em alguns cuidados específicos e prestar assistência qualificada, com propósito de diminuir ou
evitar graves complicações. O puerpério para a mulher cardiopata traz alto risco para descompensação
cardíaca, edema agudo do pulmão, arritmias e tromboembolia. Diante disso, entende-se que a presença
de cardiopatia pode tornar o puerpério ainda mais delicado, necessitando de maior vigilância e cuidado
da equipe de enfermagem, implementado de forma integral, visando atender às necessidades da mulher.
Objetivo: Relatar a experiência de atenção integral e continuada a uma mulher no puerpério imediato.
Método: Relato de experiência sobre a assistência a uma puérpera cardiopata por enfermeiras
residentes das áreas de concentração de Enfermagem Obstétrica e Saúde da Criança, no Hospital
Universitário do Maranhão, no período de 17 a 20 de agosto de 2020. Resultados: Ao decorrer das
aulas da disciplina de Saúde da Mulher, foi evidenciado que as três residentes acompanharam uma
puérpera, portadora de cardiopatia congênita, que após cesariana apresentou choque hipovolêmico e
permaneceu em estado de hipotensão mesmo depois de reposição volêmica, sendo transferida para a
UTI do hospital. Na UTI, a puérpera apresentou ingurgitamento mamário e foi solicitado atendimento
pelo Banco de Leite. Durante atendimento, percebeu-se a puérpera apreensiva quanto à uma
cirurgia cardíaca que teria que ser submetida e triste por estar longe do seu filho. A partir
dessa vivência evidenciou-se como Problemas de Enfermagem: a instabilidade hemodinâmica,
necessidade de maior tempo de cuidado e vigilância, ingurgitamento mamário e dor aguda,
preocupação com a filha e ansiedade quanto ao procedimento cirúrgico. Para tais problemas, alguns
dos cuidados implementados foram: monitoração dos sinais vitais, administração de fluidos para
reposição volêmica, realização de extração manual do leite, massagem, aplicação de compressa fria
nas mamas, além de orientação sobre o procedimento cirúrgico, escuta qualificada. Conclusões: Dessa
forma, a partir dessa vivência foi possível identificar a necessidade de cuidados exigidos para uma
condição clínica apresentada pela mulher – a cardiopatia, por exemplo - no seu período de pós-parto e
prestar uma assistência de qualidade e integral para ela. Além disso, proporcionou às residentes aliar o
conhecimento científico com a prática diante de um cenário diferenciado e dar continuidade a essa
assistência.
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