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Apresentação

A Faculdade Maria Milza (FAMAM) promove o VII Seminário Estudantil
de Pesquisa e Extensão (VII SEPFAMAM), no período de 04 a 06 de novembro
de 2010, com o tema “Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa”. O objetivo do evento é “promover um espaço autorizado para socialização, debates e publicação dos resultados das pesquisas científicas na região,
sendo elas concluídas ou em andamento; contemplando aspectos teóricometodológico, interdisciplinar, social e ético; frente às transformações e demandas da contemporaneidade”.
Essa contemporaneidade que faz emergir aos nossos olhos a natureza
dos velhos e dos novos problemas que a humanidade viveu e vive e que compulsoriamente nos faz refletir sobre nossas concepções de mundo e de ser humano,
bem como, as nossas posições e responsabilidades políticas e profissionais no
campo da produção do saber diante do mundo. No momento em que a ciência
moderna (universal) recua, avança o conhecimento sobre o local e o regional e
percebem-se as desigualdades de classe, de raça, de gênero, de geração, a complexidade da sexualidade humana e os maravilhosos mundos das culturas.
Assim sendo, nem a ciência nem a política poderão continuar enclausuradas em
seus privilegiados mundos, mas, deverão encontrar-se na perspectiva de dar as
respostas necessárias às novas gerações e seus respectivos problemas e realidades diversas e complexas. Desta forma, o VII SEPFAMAM se apresenta com o
compromisso de suscitar o tema “Política e Ciência: realidades e possibilidades
da pesquisa”, como empreendimento na formação acadêmica de estudantes e
profissionais que atuam ou atuarão nesta sociedade.
Avançando para uma maior interação com a sociedade e com outras instituições de ensino e, principalmente, de pesquisa, a FAMAM integra ao VII
SEPFAMAM o I Seminário Regional de Pesquisa da EBDA/Cruz das Almas.
Juntas, FAMAM e EBDA deverão promover o intercâmbio entre pesquisadores
(as), educadores (as), pós-graduandos (as), graduandos (as), profissionais de
vários linhas do saber e comunidade em geral, atuantes no campo da produção e
veiculação do conhecimento.
A Comissão Organizadora do VII SEPFAMAM agradece à sua Mantenedora, o Centro Educacional Maria Milza (CEMAM), às Coordenações dos Cursos,
aos Docentes, Discentes e Funcionários da FAMAM. Agradece, em especial, aos
palestrantes e todos os participantes do evento, além de seus colaboradores, que
depositaram sua confiança em nosso Projeto fazendo-o acontecer.
Cruz das Almas, novembro de 2010.
Lilia Almeida e Miralva Leal
Coordenação Geral do VII SEPFAMAM
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1. Programação do Evento
04/11/2010
14:00 às 18:00 h - Credenciamento
Local: FAMAM
19:30 h - Solenidade de abertura
Weliton Antonio Bastos de Almeida - Diretor da FAMAM
Jucinalva Bastos de Almeida Costa – Diretora do CEMAM
Janelara Bastos de Almeida Silva - Diretora do CEMAM
Lilia Vieira da Silva Almeida – Coordenação Geral do VII SEPFAMAM
Miralva de Souza Leal – Coordenação Geral do VII SEPFAMAM
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
19:30 h - Conferência - “Política e Ciência: realidades e possibilidades da pesquisa”
Conferencista: José Inácio da Silva Pereira - Professor Pachecão
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
Atividade Cultural
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
Coquetel

05/11/2010
Matutino
08:00 h Palestra - “A Ética e a Estética na pesquisa/produção do saber”
Palestrante: Miguel Almir Lima de Araújo
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
10:00 h - Apresentação Trabalhos EBDA - Pôster
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
Vespertino
13:00 h - Apresentação de Trabalhos SEPFAMAM - Oral
Local: FAMAM
Noturno
18:00 h - Minicursos
Local: FAMAM
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06/11/2010
Matutino
08:00 h - Minicursos
Local: FAMAM
Vespertino
14:00 h - Mesa-redonda - “A Descentralização do conhecimento no Recôncavo
Baiano.”
Expositores:
Eduardo Nagib Boery – Diretor Científico da FAPESB
Paulo Gabriel Soledade Nacif – Reitor da UFRB
Orlando P. Pereira Filho – Prefeito de Cruz das Almas
Domingo Haroldo R. C. Reinhardt – Chefe da EMBRAPA
Emerson José O. Pimentel Leal – Presidente da EBDA
Coordenador: Weliton Antonio Bastos de Almeida - Diretor FAMAM
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
16:00 h - Apresentação de Trabalhos SEPFAMAM - Oral
Local: FAMAM
Noturno
19:00 h - Conferência de Encerramento
Tema: “O papel da mídia no contexto da política e ciência brasileira: realidades e
possibilidades”
Conferencista: Hermano Antônio Henning – Jornalista do SBT
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
20:30 h - Premiação dos trabalhos
21:00 h - Atividade Cultural
Local: Centro Cultural e Esportivo Maria Milza
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2. Cronograma de Apresentação dos Minicursos
05/11

06/11

(18:30 às 22:30 h)

(08:00 às 12:00 h)

Data
Sala
01

TÉCNICA DO ORIGAMI

TÉCNICA DO ORIGAMI

Suely do Amaral Lafiti

Suely do Amaral Lafiti

02

EXERCÍCIO FÍSICO PARA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO
DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Fabrício Simões

EXERCÍCIO FÍSICO PARA PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO
DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES
Fabrício Simões

03

DANÇA: CORPO, UNIVERSIDADE E TRANSCULTURALIDADE
Margarida Seixas Trotte Motta

DANÇA: CORPO, UNIVERSIDADE E TRANSCULTURALIDADE
Margarida Seixas Trotte Motta

04

O NEGOCIO “PERSONAL TRAINNING”
Teirone Campos Silva

O NEGOCIO “PERSONAL TRAINNING”
Teirone Campos Silva

05

POLÍTICA, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE
Francisco Alves de Queiroz

POLÍTICA, ECONOMIA E SUSTENTABILIDADE
Francisco Alves de Queiroz

06

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: UMA FERRAMENTA
COMPETITIVA NAS ORGANIZAÇÕES
Cristiane Santos Aragão Pinto

07

GESTÃO DE TERCEIRO SETOR
Humberto Nascimento Sampaio Junior

GESTÃO DE TERCEIRO SETOR
Humberto Nascimento Sampaio Junior

08

PESQUISA DE MERCADO
Hélio Ponce Cunha

PESQUISA DE MERCADO
Hélio Ponce Cunha

09

RESPONSABILIDADE POLÍTICA DA ATIVIDADE DO
CIENTISTA
Marcos Vinicius Paim da Silva

RESPONSABILIDADE POLÍTICA DA ATIVIDADE DO
CIENTISTA
Marcos Vinicius Paim da Silva

10

INTERPRETAÇÃO DE HEMOGRAMA
André Luiz Vieira Reis

INTERPRETAÇÃO DE HEMOGRAMA
André Luiz Vieira Reis

11

SUS – ENFOQUE PARA CONCURSO
Maria Thereza Nunes Morais da Silva

SUS – ENFOQUE PARA CONCURSO
Maria Thereza Nunes Morais da Silva

12

CITOLOGIA ESFOLIATIVA (PAPANICOLAU)
Marcos Paulo Santos Passos

CITOLOGIA ESFOLIATIVA (PAPANICOLAU)
Marcos Paulo Santos Passos

13

ACUPUNTURA: auriculoterapia
Renato Santos de Almeida

ACUPUNTURA: auric
Renato Santos de Almeida

14

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS E AS
IMPLICAÇÕES NA SAUDE HUMANA
Weliton Antonio Bastos de Almeida

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS E AS
IMPLICAÇÕES NA SAUDE HUMANA
Weliton Antonio Bastos de Almeida

15

IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS DE INTERESSE
MÉDICO
Michael Menezes Freitas e Gabriela Rabelo

IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS DE INTERESSE
MÉDICO
Michael Menezes Freitas e Gabriela Rabelo

16

FITOTERÁPICOS - Alessandra Guedes

FITOTERÁPICOS - Alessandra Guedes

17

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO
Romilson Calixto Araújo Filho

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTO
Romilson Calixto Araújo Filho

18

GESTÃO DE RESÍDUOS LABORATORIAIS
Carlos Roberto Meneses Vidal

GESTÃO DE RESÍDUOS LABORATORIAIS
Carlos Roberto Meneses Vidal

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA
Sergio Roberto Lemos de Carvalho

NOÇÕES DE ESTATÍSTICA MULTIVARIADA
Sergio Roberto Lemos de Carvalho

MONITORIZAÇÃO INVASIVA EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Mary Gomes e Gilmara Rodrigues

MONITORIZAÇÃO INVASIVA EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA
Mary Gomes e Gilmara Rodrigues

21

BIOIMAGEM - Elvibar Santos Pinheiro

BIOIMAGEM - Elvibar Santos Pinheiro

22

A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS
Maria Aparecida Figueiredo Rodrigues

A IMPORTÂNCIA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS
Maria Aparecida Figueiredo Rodrigues

23

FARMACOLOGIA APLICADA A UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA - Aníbal Freitas Junior e Luciane Cristina
Feltrin de Oliveira

FARMACOLOGIA APLICADA A UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA - Aníbal Freitas Junior e Luciane Cristina
Feltrin de Oliveira

24

ETNOFARMACOLOGIA: A MATRIZ AFRO-BRASILEIRA E O
USO DAS PLANTAS NA MEDICINA POPULAR
Petry Rocha Lordelo, Claudio Ressurreição dos
Santos e Maira Mercês Barreto

ETNOFARMACOLOGIA: A MATRIZ AFRO-BRASILEIRA E O
USO DAS PLANTAS NA MEDICINA POPULAR
Petry Rocha Lordelo, Claudio Ressurreição dos
Santos e Maira Mercês Barreto

25

ABORDAGEM SINDROMICA
Nubia Cristina Rocha Passos

ABORDAGEM SINDROMICA
Nubia Cristina Rocha Passos

19

20

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL: UMA FERRAMENTA
COMPETITIVA NAS ORGANIZAÇÕES
Cristiane Santos Aragão Pinto

Horário

13:00 h

13:15 h

13:45 h

14:00 h

14:15 h

14:30 h

14:45 h

15:00 h

15:15 h

15:30 h

15:45 h

16:00 h

16:15 h

16:30 h

16:45 h

N.º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Manuela Soares; Josadaque Braga; Karolina Rebouças Vilas Verde;Aline Brandão
Manuela Soares da Silva; Victor Uchoa Carvalho; Andréa Jaqueira da Silva Borges

FATORES EPIDEMIOLÓ GICOS NO DESENCADEAMENTO DA CRISE
ÁLGICA EM PACIENTE FALCÊMICO

Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de Souza; Joan Paulo Andrade
Souza

Elisiane da Motta Ribeiro; Victor José Uchoa de Carvalho

Maria Auxiliadora D. Nascimento, Claudia S. de Jesus, Ednaldo de Souza da S. Junior,
Any Kelly S. C. de Santos, Robson Rui Cotrim Duete, Romilson Calixto

Laís da Silva Reis; Rita de Cássia Velozo da Silva

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA EXTRA-MURO

ATUAÇÃO DO (A) PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO TESTE DO
PEZINHO
AUTOPERCEPÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE SAUDE BUCAL DE
MORADORES DA COMUNIDADE AREAL, MUNICIPIO DE CRUZ DAS
ALMAS - BA
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E
EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO HTLV EM UM MUNICÍPIO DO
RECÔNCAVO BAIANO
ESTRATÉGIA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ABORDAGEM EM
DST/HIV/AIDS ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ACONSELHAMENTO

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: DO DESAFIO AO CUIDAR

Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Viviane de Andrade Nunes Pereira; Andréa
Jaqueira da Silva Borges
Naihane Santana dos Santos; Viviane Santana Pereira; Rita de Cássia Calfa
V. Gramacho
Alba Regina Gomes Alves; Pricila Silva dos Santos; Laudicéia Soares de Oliveira;
Andréa Jaqueira da Silva Borges

Marcos Luiz Bomfim Lima; Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de
Souza; Silvana Andrade Souza; Joan Paulo Andrade Souza

Camila Freire Mota; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Autores
Paulo de Tácio dos Santos Lima; Christiane Barbosa Freitas; Edmar José Borges de
Santana
Silvana Andrade Souza; Núbia Cristina Rocha Passos; Joan Paulo Andrade Souza;
Marcos Luiz Bomfim Lima
Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar ; Elda Aragão Pereira dos Santos; Robson Rui
Cotrim Duete
Viviane de Andrade Nunes Pereira; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Carmem Lieta
Ressurreição

Título do trabalho

A IMPORTANCIA DA ENFERMAGEM, NA ORIENTAÇÃO SOBRE
HIGIENE ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
ADESÃO A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO POR ADOLESCENTES
NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE DST E HIV
A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO À AMPUTAÇÕES
DECORRENTES DO DIABETES MELLITUS (DM)
A PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) NO
ACOMPANHAMENTO AO IDOSO PORTADOR DE HIPERTENSÃO
A SAE NA CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM: ENFOCANDO HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
ACOMPANHAMENTO A CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV POR
TRANSMISSÃO VERTICAL EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
ESPECIALIZADA
DIRECIONANDO OLHARES SOBRE A POPULAÇÃO PORTADORA DO
TRAÇO FALCÊEMICO
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: MULHERES NO CLIMATÉRIO PÓS MENOPAUSA E FEMINIILIDADE

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL
TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 09)

3. Programação de Apresentação de Trabalhos
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Horário

13:00 h

13:15 h

13:45 h

14:00 h

14:15 h

14:30 h

14:45 h

15:00 h

15:15 h

15:30 h

15:45 h

16:00 h

16:15 h

16:30 h

N.º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SCREENING FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA
DO GERVÃO (Stachytarpheta jamaicensis)
AVALIAÇÃO IN SILICO DE ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DE PERÓXIDOS
ORIUNDOS DE FONTES NATURAIS

ERROS DE MEDICAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

CARACTERIZAÇÃO DA ANATOMIA FOLIAR DO GERVÃO (Stachytarpheta
jamaicensis)
CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO: ESTRATÉGIA DE ACESSO
A TESTAGEM DE HIV, HEPATITES VIRAIS E OU TRAS DST
PRINCIPAIS MARCADORES BIOQUÍMICOS UTILIZADOS NAS PROVAS DE
FUNÇÕES HEPÁTICAS
CONHECIMENTOS E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS EM ALGUMAS
COMUNIDADES DE TRÊS MUNICIPIOS DO RECÔNCAVO BAIANO
CTA ITINERANTE COMO E STRATÉGIA PARA O ACESSO AO TESTE ANTIHIV
DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE EMULGEL
ANTIINFLAMATÓRIO A PARTIR DO EXTRATO BRUTO ETANÓLICO DE
ARNICA (Solidago microglossa ) E CAMOMILA (Matricaria recutita)
DETERMINAÇÃO E CORRELAÇÃO DO LIMIAR ANAERÓBIO USANDO
DIFERENTES PARÂMETROS FISIOLÓGICOS
RT-PCR NA DETECÇÃO DE VÍRUS QUE INFECTAM CÉLULAS ANIMAIS,
VEGETAIS E HUMANAS
MULTIPLICAÇÃO IN V ITRO DE BOLDO -DE-JARDIM ( Plectranthus
barbatus A.)

AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DE CAROTENÓIDES EM HÍBRIDOS DE
MANDIOCA DA FAMÍLIA 2008

ESTABELECIMENTO IN VITRO DE HORTELÃ (Plectranthus amboinicus L.)

Título do trabalho

Oade Oliveira Cunha de Souza; Joan Paulo

Laís Cardoso Almeida; Elisângela Santos; Carine Sampaio Santana, André
Lacerda Braga Teles, Franco Henrique Andrade Leite

Laís Cardoso Almeida; Alessandra da Silva Guedes

Carine Raísa Barbosa de Andrade; Fabíola Rebouças Rodrigues; Weliton
Antonio Bastos de Almeida
Gilda Queiroz Vieira ; Cristiane Rodrigues dos Santos; Ro sana Santos Souza;
Tiago da Silva Paraguassu; Josineide Silva Moreira

Keilla Cidreira dos Santos; Eduardo Chumbinho de Andrade

Eduardo Silva dos Santos; Robson Estrela

Robson Rui Cotrim Duete; Carlos Roberto Menezes Vidal; Arlinda Pereira Eloy,
Weliton Antonio Bastos de Almeida
Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira Cunha de Souza; Joan Paulo
Andrade Souza
Tiago da Silva Paraguassu; Ana Paula da Silva Santos; Cristiane Rodrigues
dos Santos; Cristiano Alves França; Juliana Nunes Matos; Maíra Mercês
Barreto

Keilla Cidreira dos Santos; Aline Clara da Silva; Arlinda Pereira Eloy

Núbia Cristina Rocha Passos;
Andrade Souza

Laís Cardoso Almeida; Alessandra da Silva Guedes

Marcos Vinícius Silva de Andrade; Luciana Alves de Oliveira, Mércia
Damasceno Fonseca; Soraia Machado da Silveira; Fernanda Alves Santana,
Vanderlei da Silva Santos

Autores
Carine Raísa Barbosa de Andrade; Fabíola Rebouças Rodrigues;
Weliton Antonio Bastos de Almeida

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 Pesquisa

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL
TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 10)
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Horário

13:00 h

13:15 h

13:45 h

14:00 h

14:15 h

14:30 h

14:45 h

15:00 h

15:15 h

15:30 h

15:45 h

16:00 h

16:15 h

16:30 h

N.º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ENSINADO E APRENDENDO COM USUÁRIOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO
ARTERIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS PELA
POPULAÇÃO DO BAIRRO SUZANA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
MORTALIDADE INFANTIL EM MENORES DE 1 ANO NO MUNICIPIO DE CAMAÇARI
- BAHIA

INSERÇÃO DA ACUPUNTURA NA COMUNIDADE DE CRUZ DAS ALMAS - BA

IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE TESTES COM ÁCIDOS NUCLÉICOS (NAT) NA
HEMOTERAPIA

IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO EDUCATIVO ÀS GESTANTES EM UMA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA

HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA: UMA VISÃO HOLÍSTICA DA ENFERMAGEM

HIPERDIA: BAIXA ADESÃO AO ACOMPANHAMENTO NO PSF GIL AFONSO

HELICOBACTER PYLORI E SUA RELAÇÃO COM PATOLOGIAS ENDÓCRINAS

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A BAIXA ADESÃO AO PRÉ-NATAL

FREQUÊNCIA DE TRICHOMONAS VAGINALIS EM PACIENTES AMBULATORIAIS
DE UM LABORATÓRIO HOSPITALAR DE SALVADOR – BAHIA

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES BIOLÓGICOS EM TÉCNICOS DE
ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO DE PEQUENO PORTE
ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRMÃ DULCE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE
JESUS

ESTRATÉGIA PARA ADESÃO DO AUTO-EXAME DAS MAMAS NO PSF
DR OTTO ALENCAR EM GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

Título do trabalho

Glauciene do Nascimento Santos Santana ; Jucilene Santos Barbosa;
Selma Pereira da Silva; Odarlan Sérgio Oliveira; Vilmar Belmonte da
Silva; Aline Brandão

Ana Cláudia da Silva Araújo; Rita de Cássia Velozo da Silva

Jucilene Santos Barbosa; Glauciene do Nascimento Santos
Santana; Selma Pereira da Silva; Odarlan Sérgio Oliveira; Vilmar
Belmonte da Silva; Aline Brandão
Tacio Tanajura Ricarte; Gabriela Pinheiro Rabelo; Getúlio Freitas
Bomfim
Crisleide Macedo Alves Santos; Renato Santos de Almeida;
Márcio Frâncis Pires Gonçalves
Tiago da Silva Paraguassu; Rosineide Braz Santos Fonseca;
Robson Rui Cotrim Duete

Juliana Oliveira Sampaio Brandão; Marília Almeida Rocha

Tacio Tanajura Ricarte; Gabriela Pinheiro Rabelo; Getúlio Freitas
Bomfim
Acilene Novaes Sampaio Ferreira; Maria Aparecida de Souza
Machado; Euderico José de Oliveira Filho

Acilene Novaes Sampaio Ferreira

Tamires dos Santos Santana; Luciano de Oliveira Fernandes;
Luiz Ricardo Costa dos Santos; Gabriela de Santana Marins;
Allan Sobral Santos

Viviane de Andrade Nunes Pereira; Pricila Silva dos Santos;
Moisés Teixeira Torres; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Lila Maria Andrade Tôrres Fróes; Jéssica Borges Barreto; Edmar José
Borges de Santana: Arthur Costa dos Reis

Autores
Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Nadir Mota; Raimundo
Soares do Nascimento Júnior; Suelyr Santos; Maria daConceição
Rios; Andréa Jaqueira da Silva Borges
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1

N.º

Autores

Silvana Andrade Souza; Núbia Cristina Rocha Passos; Joan Paulo
Andrade Souza; Marcos Luiz Bomfim Lima; Oade Oliveira Cunha de
Souza

PERFIL DE PRÁTICA E COMPORTAMENTO SEXUAL DE PESSOAS VIVENDO COM
HIV/AIDS

Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos

Juliana de Oliveira Sampaio Brandão; Tércio Santos da Silva; Alba
Regina Gomes; Jandira Lopes Cruz

Danielle Andrade;, Julianna Torres; Ana Paula Almeida Matias

Cláudio Luiz Berhends Souza; Karine Santos Nogueira

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM PAPILOMAVIRUS HUMANO (HPV) NO
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS – BA, NO ANO DE 2008
MOBILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO LOCAL: INSTRUMENTO
FUNDAMENTAL PARA EXERCÍCIO DA CIDADANIA
INTERAÇÕES ESPACIAS ENTRE CRUZ DAS ALMAS E REGIÃO ESTRUTURADAS
PELA COOPERATIVA DE CONDUTORES AUTONOMOS DE TRANSPORTE
ALTERNATIVO DO RECONCAVO MERIDIONAL (COOTAM)

Acilene Novaes Sampaio Ferreira

PERFIL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O NÚCLEO DE APOIO
A SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTO ANTONIO DE JESUS – BAHIA

Marcos Luiz Bomfim Lima ; Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira
Cunha de Souza; Silvana Andrade Souza; Joan Paulo Andrade Souza
Josadaque Correia Braga; Jéssica Barreto Borges; Juliette da Silva
Borges; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Cláudio Luiz Berhends Souza; Karine Santos Nogueira

PARTO CESARIANO: OPINIÃO DAS MULHERES

O COTIDIANO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE
FAMÍLIA EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS – BAHIA
OCORRÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES ATENDIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE
DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA
PACIENTES SUBMETIDOS À DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA
(CAPD): ENFOCANDO QUALIDADE DE VIDA

Acilene Novaes Sampaio Ferreira

Marcos Luiz Bomfim Lima ; Núbia Cristina Rocha Passos; Oade Oliveira
Cunha de Souza; Silvana Andrade Souza; Joan Paulo Andrade Souza

O PAPEL GERENCIAL E ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO DE PSF

Fabricia Trindade; Roberta Gabriela de Oliveira Gatti

NOTIFICAÇÃO DE DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS NAS UNIDADES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA, NOS ANOS
DE 2008 E 2009

Cláudio Luiz Berhends Souza; Karine Santos Nogueira

Karine dos Santos Nogueira; Cláudio Luiz Berhends Souza

NATAÇÃO PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN

NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE
JESUS - BAHIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
NASF: DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO NAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA

NASF COMO DISPOSITIVO DE APOIO MATRICIAL E EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA AS
Karine dos Santos Nogueira; Cláudio Luiz Berhends Souza
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA

Título do trabalho
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Autores

IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS ENFERMEIROS QUE A
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL

TUAM EM UNIDADES DE

Juarez Menezes Oliveira Junior; Maria Antonia Souza; Tamires da Silva
Conceição; Edmar José B. de Santana

Manuela Soares da Silva; Marília Almeida Rocha

João Paulo dos Santos Oliveira; Gabiella Silva Oliveira Souza; Ana
;
Cleide dos Santos Passos; Jéssica Souza Fernandes de Jesus Karolina
de Assis Brasil Nascimento Mendes; Andréa Jaqueira da Silva Borges

PRINCIPAIS PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS EM IDOSOS SUBMETIDOS A EXAMES
LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

GANGRENA ISQUÊMICA: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO DA ENFERMAGEM

Valmira Maciel Silva; Acilene Novaes; José Carlos Dias de Freitas;
Andréa Jaqueira da Silva Borges

Jucilene Santos Barbosa; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Carmem
Liêta Ressurreição dos Santos
Soraia Machado da Silveira; Mércia Damasceno Fonseca; Luciana Alves
de Oliveira, Fernanda Alves Santana; Marcos Vinícius Silva de Andrade,
Vanderlei da Silva Santos

Pricila Silva dos Santos; Alba Regina Gomes Alves; Núbia
Cristina Passos
Vilmar Belmonte da Silva; Josadaque Correia Braga; Tércio
Santos Silva; Juliette da Silva Borges; Andréa Jaqueira da Silva
Borges
Vanessa Leal Alves da Silva; Fabrine Cerqueira de Freitas;
Robson Rui Cotrim Duete

Nara Giseli Dias Gomes; Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues

Silvana Andrade Souza; Núbia Cristina Rocha Passos; Joan Paulo
Andrade Souza; Marcos Luiz Bomfim Lima; Oade Oliveira Cunha de
Souza
Priscilla Oliveira da Cruz ; Matheus Cardoso Barreto; Vander leicio Leite;
Edmar José Borges de Santana
Lucas Santos de Jesus; Larissa Santana Barreto; Andréa Jaqueira da
Silva Borges

Juliana de Oliveira Sampaio Brandão; Andrea Jaqueira Silva
Borges

Rita de Cássia Velozo da Silva; Enêde Andrade da Cruz

UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS VOLTADAS A SAÚDE DO HOMEM

AVALIAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS CIANOGÊNICOS EM HÍBRIDOS DE
MANDIOCA

CONDIÇÕES DE ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOB A ÓTICA DE
USUÁRIOS RURAIS

MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA

VARIZES PRIMÁRIAS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: FATORES DE RISCO

ESQUISTOSSOMOSE PREVENÇÃO E CONTROLE EM CRIANÇAS NO BAIRRO DO
CAQUENDE EM CACHOEIRA - BA
TÉCNICA DA AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL(PA) NO COTIDIANO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
TUMOR DE SCHWANOMA VESTIB
ULAR: ESTUDO DE CASO SOBRE A
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
UM (RE) OLHAR SOBRE A ASSIT ÊNCIA PRESTADA PELA EQUIPE DE SAÚDE DA
FAMÍLIA

DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINO E FEMININO COMO ESTRATÉGIA
PARA REDUÇÃO DE DANOS

PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CÂNCER:
UM ESTUDO DA ESTRUTURA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA NO CONTEXTO DE UMA
UNIDADE MATERNA

Título do trabalho
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AVALIAÇÃO DA FARMACOTERAPIA DO IDOSO EM UMA INSTITUIÇÃO DE
LONGA PERMANÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO
AVALIAÇÃO DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA BAHIA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHER NO PRÉ, INTRA E
PÓS-PARTO

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL A ADOLESCENTES PRIMIGESTAS

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE FERIDA
CRÔNICA: CONHECIMENTO E IMPORTÂNCIA NO TRATAMENTO

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA

AGRESSÃO VERBAL NO COTIDIANO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

ADMINISTRAÇÃO DO SUCO DE UVA EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA
DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPE AÇU PARA VERIFICAÇÃO
DE POSSÍVEL REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE COLESTEROL TOTAL, LDL E
HDL

ADESÃO DO USUÁRIO DO SEXO MASCULINO EM PROGRAMAS DE
SAÚDE DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA

A EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE CRACK
EM CENTRO DE APOIO A DEPENDENTES QUIMÍCOS

Título do trabalho

Autores

Daiane da Silva Fiuza; Luma Serra Aragão; Luciana Souza de Aragão
França

Juliana Aragão de Castro; Clóvis Reis

Thailane Rodrigues dos Santos; Sayonara Carvalho Alves dos Santos;
Valdirene Rosa da Cruz Conceição; Viviane de Andrade Nunes Pereira;
José Lindomar Oliveira Barreto; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Maria
Solemar Rodrigues do Nascimento
Camila Nascimento Ribeiro; Driele dos Anjos Buri; Joélida da Fonseca
Conceição; Márcia Maria Rodr igues de Araujo Rezende; Líllian Pereira da
Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges
Leila Guimaraes Ferrari; Janúbia Goncalves dos Santos; Otonildo Sergio
Oliveira Conceição; Bruno da Silva Bastos; Evanildes Lima; Odarlan Sérgio
Oliveira Conceição; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Janelara Bastos de
Almeida Silva
Fabrine Cerqueira de Freitas; Iziane Cerqueira dos Santos; Thenyson Luís
Farias dos Reis
Claudia Vieira; Jucilene Santos Barbosa; Maria da Conceição Vieira da Silva
Nascimento; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Thenyson Reis
Érika Ribeiro de Souza; Dayane Medeiros Almeida Dias; Fernanda Galvão
Mota; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza; Viviane Santana Pereira;
Sana Carla Brandão; Andrea Jaqueira da Silva Borges; Patrícia Novaes
Sales Leal

Vanêz Ribeiro Tavares Pereira; Géssica Conceição Neves; Aline Clara da
Silva

Luiza Bouzas Vaccarezza; Camila Torres da Paz; Lucivane Sobral dos
Santos Caldas; Fernanda Sales Medrado Moura; Graciete Maria Santos
Magalhães; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus; Andréa Jaqueira da Silva
Borges
Andrea Silva de Oliveira; Maria Oliveira; Maria de Lourdes Borges de Jesus;
Nailton Cordeiro da Silva; Daiane Alves dos S de Almeida; Ana Carolina
Barbosa Quaresma; Claudináira dos Santos Cerqueira; Andréa Jaqueira da
S. Borges; Jorgas Marques Rodrigues
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Camila Torres da Paz; Lucivane Sobral dos Santos Caldas; Fabiana
Leandro Vilela; Fernanda Sales Medrado Moura; Graciete Maria Santos
Magalhães; Luiza Bouzas Vacareza; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Selma Pereira da Silva; Jucilene Santos Barbosa; Glauciene do
Nascimento Santos Santana; Andréa Jaqueira da Silva Borges
Bruno da Silva Bastos; Andréa Jaqueira da Silva Borges;
Suiane Costa Ferreira
Ana Paula Souza Machado; Carla Morgana Moreira Santos; Claudia Sales
de Jesus; Queila S. de Aquino Bernardo; Andréa Jaqueira da Silva Borges
Bruno da Silva Bastos; Suiane Costa Ferreira

Juarez Menezes Oliveira Junior; Luísa Carvalho Matos de Oliveira;
Camila Peixoto Cavalcante da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges

USUÁRIOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS: CARACTERIZAÇÃO
E QUALIDADE DE VIDA

MEDIDAS DE SOBREVIDA FACE AOS SINTOMAS PRODRÔMICOS DO
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO PELO ENFERMEIRO

MIÍASE HUMANA EM PACIENTES: DIRECIONDO OLHARES SOBRE O
CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DE
ENFERMAGEM

A OSTEOPOROSE NA VISÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Damares de Jesus Oliveira, Julianna Alves Torres

Julianna Alves Torres; Allan Sobral Santos; Jorge Raimundo Lins Ribas;
Ana Paula Almeida de Souza

BIOÉTICA E PARTO HUMANIZADO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS NA
ENFERMAGEM

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO – QUÍMICA DE UM TRECHO DO
RIO JIQUIRIÇÁ NO RECÔNCAVO BAIANO
BACTÉRIAS INDICADORAS DE POLUIÇÃO FECAL PRESENTES NO RIO
PARAGUAÇÚ SITUADO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO
PARAGUAÇÚ-BA
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DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DE PEQUENO PORTE

DIAGNOSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM UMA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMILIA

DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE CREME ANTI-SÉPTICO A
PARTIR DO EXTRATO DE ÓLEOS ESSENCIAIS DA CÂNFORA
(Cinnamomum comphora) E DO EUCALIPTO (Eucalyptus globulus)

CUSTOS NO CUIDADO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO

COTIDIANO DA ENFERMAGEM NO PROGRAMA HIPERDIA

CONTROLE DA DIABETES MELLITUS NO PSF: PERCEPÇÃO DOS
FAMILIARES

CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE ENFERMEIRAS (OS), QUANTO
A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR/SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA (SBC)

CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE O
SUPORTE BÁSICO DE VIDA

CONDUTAS DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO PLANEJAMENTO
FAMILIAR

CONDUTAS DE ENFERMAGEM EM RELAÇÃO A COMPLICAÇÕES NO
PROCESSO HEMODIALÍTICO

COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E USUÁRIOS DE
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CRUZ DAS ALMAS - BA

COMPETÊNCIAS E HABIL IDADES DA (O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA
(O) PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SAE

PERFIL DE PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL TIPO IIUSUÁRIAS
DE UM PSF DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

Título do trabalho

Sayonara Carvalho Alves dos Santos; Valdirene Rosa da Cruz Conceição;
Viviane de Andrade Nunes Pereira; Tailane Rodrigues dos Santos; Andréa
Jaqueira da Silva Borges; Carmem Lieta Ressurreição dos Santos
Rita de Cássia Moreira; Selma Pereira da Silva; Mariana Alves de Almeida
Bomfim; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Jorgas Marques Rodrigues
Joélida da Fo nseca Conceição; Driele dos Anjos Buri; Lillian Pereira da Silva;
Camila Nascimento Ribeiro; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende; Jorgas
Marques Rodrigues
Cristiano Alves França; Cláudio Brito de Queiroz Júnior; Elisângela Santos;
Gilda Queiroz Vieira; Rosana Santos Souza; Tiago da Silva Paraguassu; Maíra
Mercês Barreto
Mariana Alves de Almeida Bomfim; Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo;
Selma Pereira da Silva; Rita de Cássia Moreira; Andréa Jaqueira da Silva
Borges; Ana Paula Agizzio
Fernanda Sales Medrado Moura; Camila Torres da Paz; Carlinha da Silva
Costa; Eduarda Santiago Brito Mute; Graciete Maria Santos Magalhães; Lais
Fonseca Campos; Luiza Bouzas Vaccarezza; Vanessa Gabriella Oliveira de
Jesus; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Odarlan Sergio Oliveira Conceição; Glauciene do N. S. Santana; Ana Carolina
B. Quaresma; Leila Guimarães Ferrari; Andrea Jaqueira; Jorgas Marques
Rodrigues

Fernanda Galvão Mota; Érika Ribeiro de Souza; Dayane Medeiros Almeida
Dias; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza; Viviane Santana Pereira; Moacir
Raimundo Figueredo; Andrea Jaqueira da Silva Borges; Ieda Maria Fonseca
Santos
Pricila Silva dos Santos; Alba Regina Gomes Alves; Andréa Jaqueira da Silva
Borges
Sana Carla Santana Brandão; Érika Ribeiro de Souza; Moacir Raimundo de
Jesus Figueiredo; Selma Pereira da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges;
Rita de Cássia Velozo da Silva
Luana A. S. Melo da Silva; Queila Silva de Aquino Bernardo; Andréa Jaqueira
da Silva Borges; Thennyson Reis
Driele dos Anjos Buri; Joélida da Fonseca Conceição; Camila Nascimento
Ribeiro; Líllian Pereira da Silva; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende;
Jorgas Marques Rodrigues

Autores
Rosenilda dos Santos Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges

DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL
TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 10)

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM
19

Horário

13:00 h

13:15 h

13:45 h

14:00 h

14:15 h

14:30 h

14:45 h

15:00 h

15:15 h

15:30 h

15:45 h

16:00 h

16:15 h

N.º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

MANIPULAÇÃO FARMACOTÉCNICA DE POMADA ANTIINFLAMATÓRIA A
PARTIR DO EXTRATO SECO DA CALENDOLA (Calendola officinalis) E DA
CAMOMILA (Matricaria recutita)

INSERÇÃO DA(O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA(O) NA ASSISTÊNCIA A
PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR(DTM)
INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA: UMA NOVA
PERSPECTIVA DE TRABALHO CIENTÍFICO PARA O ENSINO MÉDIO
INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA EM ERROS DE PRESCRIÇÕES

ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO POR LEISHMANIOSE VISCERAL NA CIDADE
DE MARAGOGIPE - BA, NO ANO DE 2010

INCIDÊNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS
ALMAS-BA ENTRE OS ANOS DE 2005 - 2010

HIPERCOLESTEROLEMIA E SEUS FATORES DE RISCO EM ESCOLARES
NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERVENÇÕES EM ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA

NÍVEL DE ESTRESSE DO ENFERMEIRO EM SETOR DE EMERGÊNCIA

EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE: CONHECIMENTO E PREVENÇÃO
DOS ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO PAPILOMA VÍRUS HUMANO
EDUCAÇÃO EM SAÚDE ABORDANDO PRÁTICAS DE PRIMEIROS
SOCORROS EM ESCOLAS DE MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO SUL BAIANO
ENFRENTAMENTO DA MORTE NO COTIDIANO HOSPITALAR: VISÃO DE
ACADÊMICAS (OS) DE ENFERMAGEM
ESTUDO DO COMPROMETIMENTO RENAL EM PACIENTES PORTADORES
DO DIABETES MELLITUS, ATENDIDOS NO LABACLIN, CRUZ DAS ALMAS
– BA
ESTUDOS DE MODELAGEM COMPARATIVA DO RECEPTOR
ESTROGÊNICO HUMANO DO TIPO â E ESTUDOS DE DOCKING ENTRE
COMPOSTOS ORGANOCLORADOS DA CLASSE DOS CICLODIENOS E
CLORDANOS COM O RECEPTOR ESTROGÊNICO HUMANO á E â

Título do trabalho

Autores

Tiago da Silva Paraguassu; Cláudio Brito de Queiroz Júnior; Cristiano Alves
França; Gilda Queiroz Vieira; Rosana Santos Souza; Maíra Mercês Barreto

Roberto de Freitas Azevedo; Allan Barbosa Santos Melo; Clóvis de Santana
Reis

Max Williams Ribeiro Cardoso

Amanda Barreto dos Santos; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Luiza Bouzas Vaccarezza; Camila Torres da Paz; Carlinha da Silva Costa;
Fernanda Sales Medrado Moura; Fabiana Leandro Vilela; Graciete Maria Santos
Magalhães; Lucivane Sobral dos Santos Caldas; Vanessa Gabriella Oliveira de
Jesus; Andréa Jaqueira da Silva Borges
Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus; Luiza Bouzas Vaccarezza; Lucivane Sobra
dos Santos Caldasl; Fabiana Leandro Vilela; Fernanda Sales Medrado Moura;
Gabrielly Magalhães de Magalhães; Graciete Maria Santos de Magalhães;
Camila Torres da Paz; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Gianny da Silva Barreto Mota; Julianna Alves Torres

Lillian Pereira da Silva; Camila Nascimento Ribeiro; Márcia Maria Rodrigues de
Araujo Rezende; Driele dos Anjos Buri; Joélida da Fonseca Conceição; Andréa
Jaqueira da Silva Borges
Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende; Joélida da Fonseca Conceição;
Driele dos Anjos Buri; Camila Nascimento Ribeiro; Andréa Jaqueira da Silva
Borges

Carine Sampaio Santana; Elisângela Santos; Laís Cardoso Almeida; Franco
Henrique Andrade Leite; André Lacerda Braga Teles

Samuel dos Santos de Oliveira; Aline Clara da Silva

Joelida da Fonseca Conceição; Camila Nascimento Ribeiro; Driele dos Anjos
Buri; Lillian Pereira da Silva; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende
Alba Regina Gomes Alves; Pricila Silva dos Santos;Andréa Jaqueira da Silva
Borges
Maria da Conceição R. Palma; Rita de Cássia Velozo Borges

DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos
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Horário

1

N.º

PERCEPÇÃO/CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM
ACERCA DA ÉTICA

PERCEPÇÃO INFANTIL SOBRE AS AÇÕES DA (O) ENFERMEIRA (O) EM
UMA UNIDADE PEDIÁTRICA

PARTO NORMAL HUMANIZADO NA VISÃO DO PROFISSIONAL
ENFERMEIRO

PAPILOMAVIRUS HUMANO EM USUÁRIAS DO PSF: INCIDÊNCIA E
PREVENÇÃO

PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM NUMA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM PACIENTES DO
SEXO FEMININO

OCORRÊNCIA DE PARASITAS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM
AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

O SER HOMEM E O CUIDADO À SAUDE: PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS
MASCULINOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

O IMPACTO DA ESQUIZOFRENIA NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA
REFLEXÃO SOBRE PRECONCEITO
O SUS NA VISÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRAUMATO ORTOPEDIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS BA

O HOMEM NO ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL: SIGNIFICADOS NA
PATERNIDADE

O ENFERMEIRO E O GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS NA
UNIDADE HOPITALAR

O ALCOÓLATRA E O DESCONFORTO EMOCIONAL

Carla Morgana Moreira Santos; Celilucia Francisca Santos; Amanda Barreto dos
Santos; Cláudia Sales de Jesus; Emille Mirella Pinheiro S. Souza Rocha; Laise
Pereira de Souza; Andréa Jaqueira da Silva Borges
Carlos Henrique Machado Eloy; Lucas Santos de Jesus; Andréa Jaqueira da
Silva Borges; Rita de Cássia Velozo da Silva
Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha; Celilucia Francisca Santos; Carla
Morgana Moreira Santos; Amanda Barreto dos Santos; Laise Pereira de Souza;
Andréa Jaqueira da Silva Borges
Mila dos Santos Conceição; Nailton Cordeiro da Silvia; Jocelma Borges da
Rocha; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Núbia Passos
Jocelma Borges da Rocha; Maria Oliveira; Mila dos Santos Conceição; Nailton
Cordeiro da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Rita de Cássia Velozo da
Silva
Elda Aragão Pereira dos Santos ; Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar; Fábia
Quele Barbosa Freitas

Andreara Magalhães de Azevedo Carvalho, Ana Paula Almeida, Julianna Torres

Autores
Glauciene do Nascimento Santos Santana; Driele dos Anjos Buri; Gabriela
Samille; Joelida Fonseca; Jorgas Marques Rodrigues
Kelle Bispo Sampaio ; Maria do Socorro Araujo Dos Reis; Nathalia Delfino
Soares
Selma Pereira da Silva; Sana Carla Santana; Rita de Cássia Moreira; Mariana
Alves de Almeida;Andrea Jaqueira da Silva Borges; Jorgas Marques Rodrigues
Viviane Santana Pereira ; Érika Ribeiro de Souza; Dayane Medeiros Almeida
Dias; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza; Fernanda Galvão Mota; Naihane
Santana dos Santos; Maria Solemar Rodrigues do Nascimento; Andrea Jaqueira
da Silva Borges
Queila Silva de Aquino Bernardo; Luana A. Sobral Melo da Silva; Nariana
Pereira Silva Couto; Andréa Jaqueira da Silva Borges
Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo; Mariana Alves de Almeida Bomfim;
Fernanda Galvão Mota; Sana Carla Santana Brandão; Andréa Jaqueira da Silva
Borges
Laise Pereira de Souza ; Carla Morgana Moreira Santos; Celilucia Francisca
Santos; Amanda Barreto dos Santos; Cláudia Sales de Jesus; Emille Mirella
Pinheiro Santos Souza Rocha; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Título do trabalho

NIVEL DO ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR AOS PACIENTES VITIMAS
DE TRAUMA ATENDIDOS EM UM HOSPITA DO RECONCAVO BAIANO

DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL
TRABALHOS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (SALA 12)

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM
21

Horário

13:00 h

13:15 h

13:45 h

14:00 h

14:15 h

14:30 h

14:45 h

15:00 h

15:15 h

15:30 h

15:45 h

16:00 h

16:15 h

16:30 h

N.º

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PERFIL CLÍNICO SÓCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES EM UTI DE
UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE
JESUS - BA
ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS DE
SALVADOR: DIFICULDADES E DESAFIOS
PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE PACIENTES QUE APRESENTAM PÉ
DIABÉTICO

TRANSTORNOS MENTAIS EM IDOSOS: AÇÕES DE ENFERMAGEM NA
ATENÇÃO BÁSICA

REFLEXÃO EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL E
TEGUMENTAR NO MUNICÍPIO DE MURITIBA – BAHIA
EVOLUÇÃO CLINICA DO HIV EM RECÉM-NASCIDOS DE MÃES SOROPOSITIVO EM UM HOSPITAL DE REFRÊNCIA, EM SALVADOR - BA
RISCOS À SAÚDE, FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E A
ENFERMAGEM: UM ESTUDO EM UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO
DE CRUZ DAS ALMAS - BA
SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIRAS(OS) QUE ATUAM
EM UNIDADES QUE ATENDEM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIAS
ORGÂNICAS GRAVES
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HEPATITE C NO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DE JESUS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ASSISTIDAS EM UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMILIA

Vivia Miranda dos Santos; Juliana de Oliveira Sampaio Brandão ; Victor
Uchoa

Márcia Rejane Rocha Faro Teijeira; Maíra Mercês Barreto

Glauciene do Nascimento dos Santos Santana; Ana Carolina Barbosa
Quaresma; Maria Oliveira; Odarlan Sérgio Oliveira; Rita de Cássia Moreira;
Andréa Jaqueira da Silva Borges; Ana Paula Agizzio
Janúbia Gonçalves dos Santos; Andréa Jaqueira da Silva Borges; Analy
Marquardt de Matos
Juliana Bonifácia Fonse ca; Cláudia Sales de Jesus; Andréa Jaqueira da
Silva Borges
Graciete Maria Santos de Magalhães; Camila Torres da Paz; Carlinha da
Silva Costa; Fernanda Moura; Luiza Bouzas Vac areza; Andréa Jaqueira da
Silva Borges
Lais Fonseca Campos ; Daniela Borges Oliveira; Fernanda Sales Medrado
Moura; Camila Torres da Paz; Luiza Vacarezza Bouzas; Andréa Jaqueira da
Silva Borges

Jucilene Santos Barbosa; Glauciene do Nascimento Santos Santana; Selma
Pereira da Silva; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Lucivane Sobral; Andréa Jaqueira da Silva Borges

Luciano de Oliveira Fernandes, Michael Menezes Freitas

Gabrielly Magalhães de Magalhães; Márcia Mª Rodrigues de A.
Rezende; Joseani Silva Alves;Andréa Jaqueira da S ilva.Borges

QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COLOSTOMIZADAS
PACIENTES DE UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA

QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DA (O) ENFERMEIRA (O) NO PRÉNATAL: IMPORTÂNCIA NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DE TUBERCULOSE
PULMONAR, CRUZ DAS ALMAS, BA

PERFIL GLICÊMICO E LIPÊMICO DE ESTUDANTES DE UM COLÉGIO
DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇÚ - BA

Autores
Dayane Medeiros Almeida Dias; Cleydianne Cazaes F. de Souza; Fernanda
Galvão Mota; Viviane Santana; Érika Ribeiro; Juliana Diniz; Andrea Jaqueira
da S. Borges; Analy Marquardt de Matos
Géssica Conceição Neves; Vanêz Ribeiro Tavares Pereira, Aline Clara da
Silva
Ana Carolina Barbosa Quaresma; Andrea Silva; Glauciene N. dos Santos
Santana; Maria Oliveira; Odarlan Sérgio O. Conceição; Andrea Jaqueira; Rita
de Cássia Velozo da Silva

Título do trabalho

DATA DA APRESENTAÇÃO: 06/11/2010 - Projetos
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1

EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES NA
CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO REGIONAL
IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA CANA -DE-AÇÚCAR PARA O MUNICÍPIO DE
SÃO FELIPE - BA
POLÍTICAS PÚBLICAS E A INFORMALIDADE: O CASO DO MICRO -EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL NA FEIRA LIVRE DE CRUZ DAS ALMAS
REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL UM NOVO PARADIGMA PARA
A COMPREENSÃO DAS FORMAS DE COMÉRCIO ENTRE CRUZ DAS ALMAS E
SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Salvador Santos Aguiar, Flavio da Silva Santos; Lucas da Silva
Almeida, Claudio Ressurreição dos Santos

Edilma Tenório; Francisco Alves de Queiroz

Adilma Sena, Robson Rui Cotrim Duete

Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos

Ligia Soraia N. A. Santos, Damares Vieira, Hozana Vieira, Maísa
Silva, Robson R. C. Duete, Romilson Calixto

CONHECIMENTOS E SATISFAÇÃO DE MORADORES DA SAPUCAIA, DISTRITO
RURAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, REFERENTES AO SUS

Autores
Antonia Sena, Robson Rui Cotrim Duete

AS IMPLICAÇÕES DO PRONAF NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO RURAL DO MUNICÍPIO
DE SÃO FELIPE – BA

Título do trabalho

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 - Pesquisa

PROGRAMAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO - APRESENTAÇÃO ORAL
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Autores

Cláudio Ressurreição dos Santos

Rodolfo da Silva; Petry Rocha Lordelo

Eliane Silva de Queiroz; Jackeline Santiago de Souza; Layanne
Oliveira Silva; Lindinalva de Queiroz Santos; Mariluze de Carvalho
Campos; Claudio Ressurreição dos Santos

CATEGORIAS ANALÍTICAS DO ESPAÇO: UMA LEITURA DA
PRAÇA MIGUEL CARNEIRO EM SERRINHA - BA

“COISA DE MUITA VALIA”: O PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM DA CAPOEIRA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA
COMERCIALIZAÇÃO EM REDES DAS FONTES SUPRIDORAS DE
HORTALIÇAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE
FEIRA DE SANTANA - BA

Angelita da Conceição Silva; Ana Paula Ferreira dos Santos
Lordelo; Petry Rocha Lordelo

Andreson Andrade França; Edvaldo de Freitas Sousa Filho;
Raimundo Silva Lima; Raul Marciano Queiroz; Valmir Oliveira
Luiciano; Claudio Ressurreição dos Santos
Deuzimar da Conceição Souza; Elandvanda Oliveira da Silva;
Josélia Neri da Rocha; Maria Natalice Pereira; Marilsa Pinheiro do
Rosário; Claudio Ressurreição dos Santos
Renata de Sousa Mota ; Jamille Santos Bittencourt; Núbia Cristina
R. Passos; Iris Lima e Silva; Fabrício Bruno Cardoso; Heron
Beresford
Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo; Angelita da Conceição
Silva; Petry Rocha Lordelo
Camila Oliveira Carneiro; Denise Barreto de Souza; Maria Aurea
Oliveira da Costa Filha; Sofia Cudignoto ; Valquire a Barbosa de
Araújo; Claudio Ressurreição dos Santos

“CAPOEIRA É PRA HOMEM, MENINO E MULHER!”: A RELAÇÃO
ENTRE CAPOEIRA E GÊNERO NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA

CALCADÃO ARAÚJO PINHO SERRINHA - BA: UMA ANÁLISE DOS
DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA

BULLYING – A VIOLÊNCIA PRESENTE NAS ESCOLAS: UM
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SAPEAÇÚ - BA

AVALIAÇÃO DA MARCHA HEMIPARÉTICA APÓS REABILITAÇÃO
COM EXERCÍCIO AERÓBIO

AS IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO LIXO URBANO NO
MUNÍCIPIO DE SERRINHA - BA: O LIXÃO NO POVOADO ALTO
DAS FLORES

ANÁLISE SOCIOESPACIAL DO BAIRRO DA SANTA NA CIDADE
DE SERRINHA - BA

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM:
José Wilton Fonseca da Silva; Rozenita Maria Rodrigues Santos;
UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE
ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Caliane Inacia Santos

Título do trabalho

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 - Pesquisa
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Luis Carlos Borges da Silva

Petry Rocha Lordelo; Pedro Rodolplo Jungers Abib

Ana Bárbara Lima de Araujo; Daniela da Silva Santana Lima;
Julyend Silva Mendes; Tiago Santiago de Carvalho; Wellington de
Almeida Lima; Claudio Ressurreição dos Santos

Adna Evangelista Couto dos Santos ; Rita de Cássia Ribeiro de
Queiroz

Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos

Autores

ESPACIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA PRAÇA MORENA BELA NA
CIDADE DE SERRINHA - BA

O ESCLARECIMENTO DOS JOVENS COM RELAÇÃO ÀS DROGAS
TENDO COMO OBJETO DE ESTUDO O ENSINO MÉDIO DO
COLÉGIO PARTICULAR “X” E DO COLÉGIO PÚBLICO “Z” EM
CRUZ DAS ALMAS –BA
EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES
NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO
REGIONAL
HOMONÍMIA X POLISSEMIA: FENÔMENOS CAUSADORES DE
AMBIGUIDADE

Gustavo Ferreira Soares Pereira; Inérzia Kaliane Torres Leite;
Joana Gomes dos Santos Figuereido
Antonio Aldo Ferreira de Oliveira; Antonio Sena Lisboa; Fernando
de Souza Nunes; Jaiane Carneiro; Taíse Santos; Claudio
Ressurreição dos Santos

Jozeane Vieira Sodré; Claudio Ressurreição dos Santos

Rafaele dos Santos Barbosa ; Tanara Ribeiro; Paloma de Souza
Machado; Karolyne Vieira da Silva Souza; Brenda Beatriz da Paz
Marques; Danniel da Cruz Melo Fonseca, Max Williams Ribeiro
Cardoso

Laina Maria Santana Jesus, Lizandra Silva de Oliveira, Ana
OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS: O CASO DA UTILIZAÇÃO
Carolina Magalhães de Alme ida, Tainara Bastos de Almeida
SUSTENTÁVEL DA MATA DE CAZUZINHA EM CRUZ DAS ALMAS - BA
Costa, Maira Pereira Sodré, Max Williams Ribeiro Cardoso

O SAMBA CHULA DE COR E SALTEADO EM SÃO FRANCISCO DO
CONDE - BA: CULTURA POPULÁ E EDUCAÇÃO NÃO-ESCOLÁ PARA
ALÉM DA(O) CAPITÁ
A VILA E O CORONEL: MEMÓRIA E PODER LOCAL NA VILA DE
CABEÇAS – BAHIA (1920-1962)

INTERAÇÕES ESPACIAS ENTRE CRUZ DAS ALMAS E REGIÃO
ESTRUTURADAS PELA COOPERATIVA DE CONDUTORES
AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RECONCAVO
MERIDIONAL (COOTAM)
NHÔ GUIMARÃES, DE ALEILTON FONSECA: UMA ANÁLISE DO
PROCESSO DE ESCRITURA DO ROMANCE
O BAIRRO DA ESTAÇÃO COMO UM RECORTE ANALÍTICO NA
PESQUISA GEOGRAFICA: O PAPEL DA FERROVIA PARA O
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE
DE SERRINHA – BA

Título do trabalho

DATA DA APRESENTAÇÃO: 05/11/2010 - Pesquisa
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AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE ACIDENTES BIOLÓGICOS EM
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO DE
PEQUENO PORTE
Lila Maria Andrade Tôrres Fróes¹; Jéssica Borges Barreto1; Edmar José Borges
de Santana²; Arthur Costa dos Reis³
O presente estudo de natureza quantitativa, tipo descritivo e de caráter exploratório teve como objetivo avaliar a frequência de acidentes biológicos ocorridos com
os técnicos de enfermagem de um hospital público. Os sujeitos foram os técnicos
de enfermagem, um total de 19 integrantes da categoria, que aceitaram participar
da pesquisa. O local foi um hospital público de pequeno porte, que realiza atendimento ambulatorial e cirúrgico do SUS, na cidade de Laje - Bahia. A questão norteadora principal foi: “Qual a frequência de acidentes biológicos ocorridos em técnicos de enfermagem”. O procedimento metodológico incluiu a utilização de um
formulário semi-estruturado que foi preenchido pelos autores, através da observação direta às fichas de atendimento aos trabalhadores acidentados, no período
de dezembro 2006 a dezembro de 2008. Os resultados evidenciaram a seguinte
ordem decrescente de freqüência: exposição percutânea 42%, exposição cutânea 27% e exposição mucosa10%, dentre os procedimentos determinantes para
os acidentes destacam-se: punção endovenosa com 11 casos, seguida da administração de medicamentos, com 4 casos e a retirada de acesso e outros com 2
casos cada. Com base nos dados obtidos podemos concluir que é freqüente a
ocorrência de acidentes biológicos com técnicos de enfermagem, o que reforça a
necessidade de campanha de prevenção dos mesmos.
Palavras-chave: Acidentes biológicos; técnicos de enfermagem; prevenção.

¹Graduandas do curso Bacharelado de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM
²Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM
³Graduado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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ESTABELECIMENTO IN VITRO DE HORTELÃ (Plectranthus
amboinicus L.)
Carine Raísa Barbosa de Andrade¹; Fabíola Rebouças Rodrigues²; Weliton Antonio Bastos de Almeida³
O uso terapêutico das plantas medicinais na saúde humana constitui-se como prática milenar, historicamente construída na sabedoria do senso comum que articula cultura e saúde, uma vez que esses aspectos não ocorrem de maneira isolada,
mas inseridos num contexto histórico determinado. Plectranthus amboinicus,
apresenta propriedades antibacterianas e expectorantes, podendo ser usada no
tratamento para tosse, dor de garganta, bronquite, no tratamento de feridas por
leischmaniose cutânea, em problemas ovarianos e uterinos, inclusive nos casos
de cervicite, A micropropagação constitui-se em uma importante ferramenta para
a propagação de plantas, uma vez que o material vegetal obtido por meio desta
técnica não sofre a influência de fatores ambientais, o que permite uma produção
homogênea com alta qualidade fitossanitária. Objetivou-se neste trabalho o estabelecimento in vitro de Plectranthus amboinicus a partir de gemas axilares. O
experimento foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia da Faculdade Maria
Milza, sendo utilizado como explantes, gemas axilares de planta adulta cultivada
em campo. Utilizou-se o meio MS com esterilização química acrescido 30 g L-1 de
sacarose e 1ml do fungicida Carbomax ®, ajustado o pH para 5.75, solidificado
com 2 g L-1 de fitagel. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado
com dois tratamentos, sendo eles; 2:1 hipoclorito de sódio e água estéril e 3:1
hipoclorito de sódio e água estéril, com nove repetições cada tratamento, sendo
cada repetição constituída por um frasco com quatro explantes cada. Após quinze
dias foram avaliados os seguintes parâmetros: % de contaminação bacteriana; %
de contaminação fungica; % de oxidação e % de sobrevivência. Obteve-se
22,22% de explantes sobreviventes para o tratamento com duas partes de hipoclorito de sódio e uma parte de água estéril e 13,88% de explantes sobreviventes
para o tratamento com três partes de hipoclorito de sódio e uma parte de água
estéril.
Palavras-chave: Plantas medicinais; hortelã; micropropagação.

¹Estudante do curso em Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Bolsista – Programa de
Iniciação Cientifica da Faculdade Maria Milza - ROINC.raica_ba@hotmail.com
²Doutoranda Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal – UEFS;
³Doutor; Orientador do projeto;Projeto de Pesquisa – Iniciação Científica (PROINC).

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

31

A PRÁTICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) NO
ACOMPANHAMENTO AO IDOSO PORTADOR DE HIPERTENSÃO
Viviane de Andrade Nunes Pereira¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Carmem
Lieta Ressurreição³
O trabalho em equipe multiprofissional é considerado um importante fator para a
reorganização do processo de trabalho no âmbito do programa de Saúde da Família, visando uma abordagem mais integral e resolutiva. Nesse sentido, é essencial
que haja adequação de perfil e de trabalho dos profissionais que integram o programa, para que possam ser criados espaços de identidade em comum, com diálogos e intercâmbio de saberes. Assim, o agente comunitário de Saúde (ACS),
tem papel relevante dentro desta equipe multiprofissional, pois faz a interligação
famílias/ serviço de saúde, visita cada domicílio, identificando as situações mais
comuns de risco em saúde, realiza ações de apoio em orientações, e estimula a
comunidade para práticas que proporcionem melhores condições de saúde e de
vida. Dentre os programas oferecidos pelo PSF, tem-se o Hiperdia, que contempla o cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Esse programa surge para suprir a necessidade desencadeada pelo aumento da expectativa de vida da população, tendo como conseqüência o surgimento das doenças
crônico degenerativas, dentre estas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que
é uma doença altamente prevalente em pessoas idosas, tornando-se fator determinante na morbidade e mortalidade dessa população. A partir dessa realidade, o
trabalho teve como objetivo compreender a coerência existente entre a formação
e a prática do ACS para atuação junto ao idoso portador de hipertensão em um
PSF do município de Mutuípe- BA, no ano de 2010. Foi utilizado como instrumento, um roteiro de entrevista semi-estruturada, com o uso de um gravador. Também, foi feita uma observação sistemática sobre a atuação dos mesmos, que
ocorreu durante o acompanhamento das visitas do ACS. Para melhor análise
desse trabalho, este foi dividido em três categorias, a primeira sobre as atividades
desenvolvida pelo ACS frente ao idoso portador de hipertensão, em que foi observado a realização de palestras no posto ou na comunidade, orientam quanto ao
uso das medicação, alimentação saudável e a procurarem a unidade de referência quando necessário. A segunda categoria contemplou as capacitações oferecidas ao ACS para o desenvolvimento de atividades frente ao idoso, verificando
que os entrevistados sinalizam a realização de capacitações prioritariamente
pela enfermeira e a terceira categoria foi sobre as facilidades e dificuldades referidas pelo ACS nas atividades com o idoso portador de hipertensão, em que relataram que a facilidade ocorre quando há adesão ao tratamento tanto pela família
quanto pelo idoso e as dificuldades são o analfabetismo dessa população, a
exclusão por parte da família e a precarização trabalhista.
Palavras-chave: Família/serviço de saúde; assistência; equipe multiprofissional.
¹Graduanda do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM;
vivianenunesp@hotmail.com.
²Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde, TCC I e II da FAMAM e colaboradora da
pesquisa. andreajsb@gmail.com.
³Profª MSc da Faculdade Maria MIlza – FAMAM e orientadora da pesquisa.
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DIRECIONANDO OLHARES SOBRE A POPULAÇÃO PORTADORA
DO TRAÇO FALCÊMICO
Valdirene Rosa da Cruz Conceição¹; Viviane de Andrade Nunes Pereira¹; Andréa
Jaqueira da Silva Borges²
A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia crônica resultante de herança genética causada através da doação entre genitores portadores da patologia ou do
traço falcêmico. A falcemia, mesmo submetida a cuidados terapêuticos, interfere
na qualidade de vida dos seus portadores, porém o portador do traço falcêmico,
por ser assintomático e levar uma vida social normal, muitas vezes se surpreende
com a chegada de um filho portador da anemia falciforme, principalmente pelo desconhecimento da doença, ou pela falta de aconselhamentos genéticos. Diante
dessa realidade e tendo o conhecimento, através de dados da Secretaria de
Saúde de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, sobre a alta incidência do traço neste
município, é que surgiu o interesse em investigar sobre o conhecimento dos portadores do traço falcêmico cabaceirenses em relação à patologia, quanto ao aconselhamento genético e as possíveis conseqüências desta nas suas gerações futuras. Para se atingir o objetivo proposto, foi utilizada uma pesquisa de natureza
exploratória e descritiva de abordagem quali-quantitativa, conduzida no município
de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba, contemplando dados do ano de 2009. A coleta
destes ocorreu após liberação da Coordenadoria Geral dos PSF. Nos PSF foi feito
um levantamento nas fichas dos recém-nascidos (RN) da localidade para identificação, através dos resultados do teste de triagem neonatal, dos portadores da
anemia falciforme, o que contribuiu para identificação e seleção dos portadores da
patologia ou do traço falcêmico. Após esta etapa, foi realizada visitas domiciliares
aos responsáveis pelos acometidos com o traço ou com a patologia para aplicação de formulário com dez questões, sendo seis objetivas e quatro subjetivas. Foi
constatado que em Cabaceiras do Paraguaçu nasceram vivos no ano de 2009,
263 crianças, sendo que 261 realizaram o teste do pezinho, constatando-se que
19 destas, tiveram diagnóstico de portadora do traço falcêmico. Destes 19 portadores, 07 não compareceram para coletar a segunda amostra. Foi relatado pelos
genitores que não existe no município o aconselhamento genético em nenhuma
unidade de saúde, ficando assim, as pessoas acometidas pela falcemia desinformada em relação aos principais sintomas da doença, como também, quanto aos
fatores de risco que o portador do traço pode trazer a sua geração futura.
Palavras-chave: Falcemia; portador do traço falcêmico; aconselhamento genético.
¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. valdirerosa@hotmail.com;
vivianenunesp@hotmail.com; naihane.santana@hotmail.com.
²Profª da disciplina Metodologia Aplica à Saúde do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza FAMAM e orientadora do projeto. andreajsb@gmail.com
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: MULHERES NO CLIMATÉRIO
PÓS-MENOPAUSA E FEMINIILIDADE
Naihane Santana dos Santos¹; Viviane Santana Pereira¹; Rita de Cássia Calfa V.
Gramacho²
Em decorrência do aumento da expectativa de vida, um número cada vez maior
de mulheres tem oportunidades de vivenciar o climatério e a menopausa, dentro
deste contexto é cada vez mais comum que mulheres nesta faixa etária tragam o
sentimento um pouco difuso sobre a sua feminilidade culminante com acometimentos fisiológicos comuns no climatério, além de novas percepções da sua imagem como um todo. Esta fase deve ser compreendida como um evento biológico
determinado pelo seu contexto sócio-cultural onde a menopausa também deve
estar bem definida já que esta é uma síndrome, que esta inserida dentro do próprio climatério. Este evento pode estar associado à qualidade de vida, se estabelecido uma parceria coerente, com atividades que venham a suprir as necessidades essenciais para se obter uma condição fisiológica homeostática. Assim o estudo teve como objetivo averiguar qual a assistência prestada pela enfermeira a
mulheres após a menopausa além investigar quais as informações que tal profissional possui a cerca do tema, buscando compreender quais ações vêm sendo
desenvolvidas para promoção de uma melhor qualidade de vida às mulheres no
climatério. Tratou-se de um estudo exploratório de abordagem quali-quantitativa.
O campo de estudo foi a Unidade básica de saúde de Tupiaçú no ano de 2010, pertencente ao município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, sendo os sujeitos do
estudo mulheres com idade mínima de 50 anos menopausadas e cadastradas na
unidade de saúde que aceitaram participar da pesquisa após assinatura do
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). A decisão pela escolha da
amostra partiu de observação direta de prontuários e registros disponíveis na Unidade, a fim de delimitar e identificar a amostra. O instrumento de coleta de dados
contou com aplicação de entrevista semi-estruturada à mulheres selecionadas e
um questionário aplicado à enfermeira da Unidade. Os resultados parciais analisados demonstram que a maioria das mulheres não recebe nenhum tipo de assistência relacionada especificamente ao climatério. A profissional apesar de reconhecer a importância de tal acompanhamento, não realiza atividades voltadas
para a promoção à saúde dessa clientela.
Palavras-chave: climatério; saúde da mulher; assistência de enfermagem.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM : naihanesantana@hotmail.com.
²Orientadora, Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO: ESTRATÉGIA DE
ACESSO A TESTAGEM DE HIV, HEPATITES VIRAIS E OUTRAS DST
Núbia Cristina Rocha Passos¹; Oade Oliveira Cunha de Souza²; Joan Paulo
Andrade Souza³
O Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada
(CTA/SAE) é referência para o atendimento aos portadores do HIV/Aids, DST e
Hepatites B e C, presta assistência integral, através da equipe multidisciplinar.
Suas ações visam monitorar o status sorológico, o perfil sociodemográfico e as atitudes e os comportamentos da clientela atendida. Este estudo tem como objetivo,
apresentar os princípios e objetivos do CTA/SAE do município de Santo Antônio
de Jesus-Bahia. Metodologia, relato de experiência das ações coordenadas e
prestadas a clientela do serviço. Resultados, Princípios: Universalidade, equidade e acessibilidade; Anonimato Flexível, confidencialidade e voluntariedade; Agilidade e resolutividade; Abordagem interdisciplinar; Referências inter e intrassetoriais; Articulação com a comunidade para a redução dos contextos locais de vulnerabilidade; Respeito e promoção dos direitos humanos e da diversidade sociocultural; Acolhimento a todos os usuários que chegam ao serviço. Objetivos:
Ampliar o acesso a população, principalmente, dos segmentos populacionais
mais vulneráveis; Redução das vulnerabilidades; Promoção do acesso da população geral, as informações e insumos de prevenção das DST, HIV e hepatites B e
C; Realizar ações de aconselhamento promovendo a reflexão sobre as vulnerabilidades, estimulando a adoção de medidas de prevenção mais viáveis para cada
usuário e reduzir o impacto emocional dos diagnósticos; Ações de prevenção e
aconselhamento que propiciem a reflexão dos usuários sobre questões relativas
a sexualidade e gênero, na perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos; Aconselhamento propiciando a reflexão sobre questões relativas ao uso de álcool e
outras drogas, na perspectiva da redução de danos; Referência para a demanda
por testes sorológicos dos bancos de sangue; Estímulo ao diagnóstico das parcerias sexuais; Apoio técnico a rede de atenção básica para a implantação e implementação das ações de aconselhamento, diagnóstico e prevenção das DST,
aids, sífilis e hepatites B e C; Atendimento e acompanhamento a portadores do
HIV, DST e Hepatites B e C; Realizar outros encaminhamentos e orientações
necessários para a resolução dos problemas de saúde dos usuários que chegam
aos CTA; Organizar parcerias com instituições locais visando à realização de atividades de prevenção; Notificação os agravos de notificação compulsória; Produ¹Enfermeira, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de
Jesus-BA; Supervisora do estágio curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina
Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem da FAMAM. nubiapassos@gmail.com.
²Enfermeira; coordenadora municipal do programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.
³Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus. joanpaulo@gmail.com .
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ção de informações para o planejamento das ações do serviço utilizando sistemas de informação. Conclusão: o serviço tem como prioridade a garantia do acesso, a resolutividade, abordagem educativa e preventiva para toda a população,
contribuindo para a redução das vulnerabilidades a esses agravos. As ações realizadas no serviço constituem a possibilidade de transformar o cidadão em sujeito
da sua própria saúde e da sua doença. Permite que ele passe a integrar, na sua
experiência pessoal, as informações sobre e prevenção, e que encontre alternativas pessoais e coletivas para o enfrentamento e mudança, os estimulando a adotar comportamentos e práticas mais seguras, pela via do trabalho de educação
em saúde.
Palavras-chave: Centro de testagem e aconselhamento; serviço de assistência
especializada; prevenção e controle.
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CONDIÇÕES DE ACESSO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SOB
A ÓTICA DE USUÁRIOS RURAIS
Jucilene Santos Barbosa¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Carmên Liêta Ressurreição dos Santos³
Atualmente tem ocorrido uma crescente preocupação com as questões relacionadas aos cuidados de saúde e a utilização dos serviços disponíveis. Um desses
questionamentos é sobre o acesso aos serviços de saúde na Atenção Primária,
pois a mesma tem o papel de prestar atendimento à população independente da
doença. Nessa perspectiva, em busca de levantar dados pertinentes sobre o
acesso aos serviços de saúde na Atenção Primária, esta pesquisa objetivou-se
identificar se existem fatores que interferem no acesso dos usuários aos programas oferecidos na Unidade de Saúde da Família (USF) localizada na Fazenda
Piedade, zona rural de Maragogipe-BA. Assim para atingir o objetivo proposto,
realizou-se uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, com uma abordagem qualitativa, em que inicialmente foi feita entrevista semi-estruturada de 13 a
17 de setembro de 2010, com 20 usuários no momento em que estes estavam na
unidade. Posterior às entrevistas, fez-se a categorização das informações em
que se aplicou a análise de conteúdo segundo Bardin a partir das seguintes categorias: perfil dos investigados; concepção dos usuários sobre acesso; dificuldades e facilidades vivenciadas ao buscar o serviço; satisfação dos usuários sobre
os serviços oferecidos. Os entrevistados não se intimidaram em apontar as dificuldades enfrentadas ao utilizar os serviços. Desta forma, verificou-se que a barreira geográfica (ladeira, distância) foi citada pela maioria dos usuários como uma
dificuldade. Já nas facilidades relataram o acolhimento e compromisso da equipe. Constatou-se que a maioria dos entrevistados mostrou-se satisfeito com o
acesso ao atendimento mesmo com algumas barreiras presentes.
Palavras-chave: Acesso à saúde; clientela rural; unidade de saúde da família.

¹Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM .jucyejunior@hotmail.com.
²Doutoranda – UFBA e professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
³Profª. Mcs. da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do estudo.
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ESTRATÉGIA PARA ADESÃO DO AUTO-EXAME DAS MAMAS NO
PSF DR OTTO ALENCAR EM GOVERNADOR MANGABEIRA - BA
Valdirene Rosa da Cruz Conceição¹; Nadir Mota¹; Raimundo Soares do Nascimento Júnior¹; Suelyr Santos¹; Maria da Conceição Rios²; Andréa Jaqueira da
Silva Borges³
O câncer é iniciado quando o DNA de uma célula sofre uma mutação genética e
começa a se proliferar de maneira desordenada desobedecendo a regulação do
crescimento celular adquirindo aspectos invasivos e acometendo os tecidos adjacentes. O câncer de mama constitui-se a partir da proliferação de células malignas que se originaram no tecido mamário as quais podem disseminar-se precocemente para corrente sanguínea provocando metástase ou recidiva após terapia local. As(os) enfermeiras(os) desempenham função primordial no combate ao
câncer, pois atuam orientando os pacientes para evitar os carcinógenos conhecidos, e ainda, incentivam os clientes a optar por mudança no estilo de vida e a realizar alterações na dieta. Entretanto, as(os) enfermeiras(os) promovendo a prevenção do câncer de mama, a partir da educação em saúde, incentivando e ensinando as mulheres a realizar o auto-exame das mamas, e ainda, a fazer o Exame
Clínico das Mamas (ECM) proporcionam sua detecção precoce, medida importante para diminuir os casos de mortes por essa patologia em nossa comunidade.
Nesse sentido, foi realizado um trabalho de intervenção com o objetivo de alertar
as mulheres sobre a gravidade do câncer de mama e como este pode ser detectado de forma simples e eficaz através do auto-exame e do ECM. Para alcançar o
objetivo desejado, foram confeccionados cartazes, 110 folders informativos e
calendários contendo informações e local para se registrar a data da menstruação e do auto-exame, distribuídos a todos os participantes. Durante a execução
do trabalho foram realizadas 04 palestras e 09 salas de esperas sobre o tema,
sendo ainda realizados 35 ECM, dos quais 03 apresentaram alterações. Foi
alcançado um público de 172 pessoas. Os participantes no final receberam uma
ficha para avaliação do trabalho desenvolvido, em que relatam a importância deste, principalmente, pelo fato de muitas desconhecerem a forma correta do autoexame.
Palavras-chave: Câncer de mama; auto-exame; prevenção.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Enfermeira da Rede Básica e Preceptora de Estágio da Faculdade Maria Milza – FAMAM;
Orientadora.
³Professora de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM;Colaboradora
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IMPLANTAÇÃO DE UM GRUPO EDUCATIVO ÀS GESTANTES EM
UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Jucilene Santos Barbosa¹; Glauciene do Nascimento Santos Santana¹;
Selma Pereira da Silva¹; Odarlan Sérgio Oliveira¹; Vilmar Belmonte da Silva¹;
Aline Brandão²
O processo educativo é considerado importante para complementação da realização das consultas de pré-natal, com a finalidade de assegurar que a gravidez
transcorra sem intercorrências e termine com um nascimento do bebê saudável,
minimizando os fatores de riscos, contribuindo no esclarecimento de dúvidas e
direcionamento do auto-cuidado. Dessa maneira, a implantação de um grupo educativo torna-se eficaz à gestantes, uma vez que, estimulam as futuras mães a
refletir e criticar sua realidade, relatar os problemas e as queixas mais comuns
entre elas, trocando experiências. Este estudo consiste em um relato de experiência de discentes da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e II, do
Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza, com o intuito de
socializar a experiência da implantação de um grupo educativo à gestantes na
Unidade de Saúde da Família (USF) Escola de Agronomia, do município de Cruz
das Almas, no ano de 2010. A unidade possui 18 gestantes cadastradas estas são
acompanhadas mensalmente pela Enfermeira da unidade. Inicialmente construímos um projeto e apresentamos à equipe da unidade. Em seguida, após aprovação dos mesmos, discutimos a organização do grupo educativo, chegando à
seguinte estrutura e dinâmica: será um grupo aberto às gestantes que funcionará
a cada 15 dias, às terças-feiras de 14h às 16h. Durante o encontro, que ocorrerá
em aproximadamente duas horas, serão fornecidas as orientações às gestantes,
geralmente de acordo com as dúvidas que apresentarem, abordando especialmente aleitamento materno, alimentação saudável, modificações corporais, queixas mais freqüentes e normais da gravidez, cuidados com a criança, etc. Será utilizado os recursos que vão desde o contato individual até o uso de fontes informativas como: folhetos, palestras, peças de teatro, músicas, vídeos, entre outros.
Participarão todos da unidade, inclusive os ACS, no entanto, as orientações
serão dadas pela Enfermeira, pela Médica e pelos estudantes de enfermagem do
7º e 8º semestre da Faculdade Maria Milza, que estiverem realizando estágio curricular na unidade. Ao término das explicações serão registradas no prontuário
um resumo das informações transmitidas. Assim, realizamos o primeiro encontro
com as gestantes, no dia 28 de setembro de 2010, estas foram convidadas antecipadamente pelo Agente Comunitário de Saúde. Dos resultados obtidos percebemos que o grupo educativo possui papel fundamental para facilitar o seguimento adequado ao pré-natal e que a estratégia de dinâmica de grupos favorece a
¹Graduandos do curso Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza e estagiários da
Unidade de Saúde Escola de Agronomia.jucyejunior@hotmail.com.
²Enfermeira; Preceptora do estágio curricular da Faculdade Maria Milza – FAMAM.
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relação profissional-indivíduo, facilita a discussão entre as pessoas com objetivos comuns, possibilita a troca de informações e o apoio mútuo.
Palavras-chave: Gravidez; educação em saúde; equipe de saúde da família.
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O PAPEL GERENCIAL E ASSISTENCIAL DO ENFERMEIRO DE PSF
Acilene Novaes Sampaio Ferreira¹
O Programa de Saúde da Família vem como estratégia de reorientação do modelo assistencial vigente e o enfermeiro exerce a função de orientar, planejar, organizar e executar as ações ali desenvolvidas. Com isso, optou-se por um estudo
descritivo do tipo qualitativo, de caráter exploratório, que teve como objetivo
conhecer o que significa para as(os) enfermeiras(os) de PSF exercerem o papel
gerencial e assistencial de forma simultânea. Este estudo foi desenvolvido em
Sapeaçu - Ba. Os sujeitos da pesquisa foram as enfermeiras que atua em PSF. A
coleta de dados foi realizada através de uma ficha de identificação e entrevista
semi-estruturada gravada por meio de gravador e fita cassete, e posteriormente
transcrita na integra, obedecendo às normas éticas em pesquisa conforme o parecer da Resolução 196/96. Os resultados foram obtidos por meio da análise de conteúdo de Bardin (1977). Constatou-se que existe uma prática simultânea da
assistência e gerência em PSF, a qual leva ao descontentamento do enfermeiro,
o tempo de trabalho insuficiente para atender as demandas, a dificuldade em exercer as duas funções por conta do tempo e a necessidade de levar algumas tarefas
para casa. Foi observado também que a interação da equipe facilita no trabalho
do enfermeiro de PSF. Com isso, torna-se pertinente que o profissional que atua
na Unidade de Saúde, seja conhecedor de todas as atribuições pertinentes as
suas ações a fim de planejar, acompanhar, e ajudar o enfermeiro a desempenhar
suas atividades com mais qualidade e resolutividade.
Palavras- chave: Enfermeiro; PSF; gerente.

¹Graduada em Enfermagem e pós-graduanda em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela
Faculdade Maria Milza - FAMAM, Preceptora de Estágio Curricular em Rede Pública da Faculdade
Maria Milza - FAMAM.
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PACIENTES SUBMETIDOS À DIÁLISE PERITONEAL
AMBULATORIAL CONTÍNUA (CAPD): ENFOCANDO QUALIDADE
DE VIDA
Josadaque Correia Braga¹; Jéssica Barreto Borges¹; Juliette da Silva Borges²;
Andréa Jaqueira da Silva Borges³
O indivíduo em qualquer idade e circunstância pode ser acometido pela insuficiência renal, debilitando o funcionamento basal do seu corpo de forma geral.
Dessa forma, este passa a necessitar de atenção profissional especializada,
além da sua conscientização sobre o problema de saúde, o que contribuirá para
melhorias na qualidade de vida através da estabilização e/ou minimização do seu
agravamento. Conforme o contexto apresentado, o estudo foi conduzido visando
conhecer através de portadores crônicos renais que são submetidos à diálise peritoneal ambulatorial contínua quanto a sua qualidade de vida. De acordo com esta
perspectiva, foi contemplado um estudo de natureza qualitativa, devido ao caráter de apropriar-se da análise indutiva. Assim, foi executada a aplicação de um
questionário modelo SF-36 a treze portadores de disfunção crônica submetidos a
diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) residentes do município de Santa
Terezinha, no mês de setembro do ano de 2010. Após a coleta dos dados, foi realizado o teste SF-36, análise e discussão dos resultados obtidos. Dessa maneira,
foi observado que as categorias relativas a limitação por aspectos econômicos e
saúde mental apresentaram acima de 60% positivo, sendo estado geral de saúde
e capacidade funcional as categorias que tiveram resultado abaixo de 40 pontos
dentro do limite máximo de 100 pontos estipulados pelo teste SF-36. Quanto aos
aspectos relativos à limitação física e vitalidade, estas se encontram na média de
50 pontos. O estudo possibilitou a visualização dos principais aspectos que são
afetados na qualidade de vida dos portadores de insuficiência renal, usuários da
DPAC, favorecendo assim, para ampliação e fundamentação de conhecimentos
que venham contribuir diretamente ou indiretamente sobre a qualidade de vida
dos acometidos, ajudando-os a uma reavaliação no seu ritmo de vida.
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica; tratamento dialítico; qualidade de
vida.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. josadaqueb@hotmail.com
²Graduanda de Ciência da Saúde da UFBA e Odontologia da UEFS.juliette.borges@hotmail.com
³Profª da disciplina Metodologia Aplica à Saúde do Curso de Enfermagem na Faculdade Maria Milza FAMAM e orientadora do projeto. andreajsb@gmail.com
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PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM DA NANDA NO
CONTEXTO DE UMA UNIDADE MATERNA
Juliana de Oliveira Sampaio Brandão¹; Andrea Jaqueira Silva Borges²
A Enfermagem dispõe de ferramentas importantes para prestar uma assistência
de qualidade na promoção do bem estar do paciente. Dentro do contexto da
assistência à mulher no puerpério, e partindo do princípio de que o cuidar na
enfermagem exige um olhar na dimensão holística do ser, a profissional enfermeira deve desenvolver ações no sentido de satisfazer necessidades referentes à
saúde puerperal, atuando como agente ativo e indispensável no processo de reabilitação. Para tanto, a sistematização da assistência de enfermagem traz instrumentos necessários a uma prática planejada e fundamentada. Dentre estes, temse o diagnóstico de enfermagem que possibilita identificar necessidades humanas básicas afetadas na paciente. O diagnóstico de enfermagem faz parte da
segunda etapa deste processo, em que por meio dos dados coletados, faz-se análises e interpretações cautelosas. Para tanto, é necessário a utilização de um sistema de classificação para descrever cientificamente as necessidades de saúde
dos pacientes. A Taxonomia da NANDA, atualmente, é o sistema mais usado no
mundo, facilitando a execução das ações e práticas da enfermeira, contribuindo
na segunda etapa do processo de enfermagem na identificação de problemas do
cliente, atuando na reabilitação e promoção da sua saúde. Nesse contexto, o estudo teve como objetivo Identificar e classificar os diagnósticos de enfermagem
mais comuns em parturientes e puérperas de uma unidade materna do município
de Cruz das Almas-BA. O estudo foi realizado em um Hospital filantrópico localizado em Cruz das Almas -BA que se caracteriza por uma instituição de médio
porte que dispõe de atendimento em clinica médica, clinica cirúrgica, centro cirúrgico, e Clinica Obstétrica. Para consecução do estudo, foi necessário realizar
anamnese e exame físico das pueperas; listar os diagnósticos de enfermagem
encontrados durante a investigação e caracterizar e referenciar os diagnósticos.
Os diagnósticos encontrados foram: ansiedade relacionada com internação e
nascimento. Déficit de conhecimento relacionado com autocuidado no período
pós-parto. Déficit de conhecimento relacionado com cuidados neonatais. Dor
aguda relacionada com alterações fisiológicas do período pós-parto. Integridade
da pele prejudicada relacionada com a episiotomia ou a incisão no abdome.
Observou-se com os resultados a necessidade de identificar os diagnósticos
manifestados pelas puérperas, pois estes direcionam as práticas da enfermagem
colaborando para o enfrentamento e resolução de diferentes necessidades manifestadas, numa abordagem ampla e humanizadas.
Palavras-chave: Cuidado humanizado; reabilitação puerperal; diagnóstico de
enfermagem.
¹Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; integrante Bolsista do Projeto de
Extensão da Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na Santa Casa de
Misericórdia de Cruz das Almas. juliana.smp1@gmail.com
²Profª Mcs. da disciplina Metodologia da Pesquisa Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM e orientadora do trabalho. andreajsb@gmail.com
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TÉCNICA DA AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL (PA) NO
COTIDIANO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Lucas Santos de Jesus¹; Larissa Santana Barreto¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
Órgãos e demais áreas do corpo humano, necessitam do aporte de oxigênio e
nutrientes na corrente sanguínea para suprir fisiologicamente as necessidades
funcionais. Para que esse sangue rico em componentes vitais chegue até seu destino final, o organismo dependerá da pressão arterial como um dos fatores fundamentais para esta distribuição fluídica. Mas, esta a todo instante sofre diferentes
variações, dependendo do estado emocional, físico, psicológico, etc. do ser
humano. Assim, dentro do contexto teórico-prático da assistência de enfermagem, a(o) enfermeira(o) é um(a) das(os) responsáveis pela aferição, que é um
procedimento simples e importantíssimo, porém ainda passível de muitos erros
que podem levar pessoas normotensas a serem tratadas como enfermas, ou deixar de tratar pessoas com reais necessidades terapêuticas. A partir deste contexto é que emergiu o interesse central do estudo, que tem por objetivo avaliar no cotidiano da enfermagem a conduta técnica da(o) profissional enfermeira(o) quanto à
aferição da PA em uma unidade de urgência e emergência do Hospital Regional
de Santo Antonio de Jesus BA, no ano de 2010. Para atingir o objetivo mencionado foi adotada uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem quali-quantitativa
realizada em dois momentos. No primeiro, ocorreu uma observação direta no
setor de urgência e emergência da instituição investigada para averiguação dos
procedimentos realizados pela(o)s enfermeira(o)s na aferição e fatores intervenientes a estes, e no segundo momento aplicou-se um formulário com 07 questões
mistas com todas as observadas. Dentre os resultados encontrados, ficou evidenciado que o acolhimento aos clientes se processou de forma humanizada.
Quanto aos procedimentos referentes à medida prática da PA, notou-se que não
foi considerada a medida da circunferência do braço, escolha do manguito adequado e elevação do braço por 5 segundos como recomendado pelo MS, porém
outros procedimentos foram satisfatoriamente adequados durante a aferição,
assim como o plano de cuidado que deve ser traçado para o cliente de acordo
com a PA diagnosticada. Em relação à repetição do procedimento para verificação da PA, para certificação do resultado, três profissionais responderam ser desnecessário, justificando principalmente sobrecarga de trabalho. Foi notado também, que o ambiente para aferição da PA apresentava fatores que poderiam interferir na aferição como: barulho, rotatividade de pessoas na sala e aparelho descalibrado. Assim, visualizar o processo da aferição da PA permitiu constatar condutas e hábitos que podem ser evitados, assim como, a necessidade de manuten¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. choco.light@hotmail.com
²Doutoranda/UFBA e Profª de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
andreajsb@gmail.com.
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ção dos equipamentos de trabalho, o que possibilitará o direcionamento de plano
de cuidados resolutivos, favorecendo uma assistência de melhor qualidade e eficiência.
Palavras-chave: Tensão arterial; medidas pressóricas; condutas de enfermagem.
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VARIZES PRIMÁRIAS EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM:
FATORES DE RISCO
Vilmar Belmonte da Silva¹; Josadaque Correia Braga1; Tércio Santos Silva1; Juliette da Silva Borges²; Andréa Jaqueira da Silva Borges³
O corpo humano funciona graças à ação integrada de diversos sistemas, entre
eles, o sistema circulatório, que tem como finalidade a condução de nutrientes e
oxigênio para os diversos tecidos e órgãos a partir de uma rede de vasos que juntamente com os batimentos cardíacos são peças fundamentais na circulação sistêmica. Os vasos estão divididos em: artérias, estas mais profundas, que conduzem o sangue oxigenado para a periferia através da pressão exercida pelo bombeamento do ventrículo esquerdo, e veias, estas mais superficiais, que trazem de
volta o sangue rico em gás carbônico até o coração. As veias possuem válvulas
em sua camada mais interna, que regulam o fluxo do retorno venoso. O átrio direito então, recebe o sangue na pressão ideal. Por diversos fatores essas válvulas
tendem a diminuir sua capacidade de conduzir este sangue, e o mesmo começa a
regurgitar e as veias superficiais passam a apresentarem-se tortas e dilatadas,
caracterizando assim, as varizes. Essas podem ser de acordo a etiologia, primárias ou secundárias. As varizes primárias aparecem decorrentes dos mais variados
fatores, tais como hábitos alimentares, sedentarismo, a posição ortostática/ e ou
posição sentada por longos períodos assumida por alguns profissionais, idade,
sexo dentre outros. Assim, o estudo buscou investigar os principais fatores de riscos relacionados ao aparecimento de varizes primárias, associando-os ao
desenvolvimento de atividades executadas por profissionais de enfermagem do
sexo feminino em instituições públicas de saúde no município de Cruz das AlmasBA. A coleta dos dados ocorreu em dois momentos: no primeiro, foi realizada a
observação no ambiente de trabalho e execução da anamnese para diagnóstico
etiológico diferencial. No segundo, foi aplicado um formulário contemplando os
principais fatores de risco: raça, idade, predisposição hereditária, obesidade,
hábitos alimentares, hábitos posturais, uso de medicamentos, modas, tabagismo, problemas ortopédicos e sedentarismo. Dentre os resultados encontrados,
ficou evidenciado que todas as investigadas tinham varizes primárias, sendo que
quatro destas tem casos de varizes na família. Quanto aos fatores que acreditam
influenciar mais no aparecimento das varizes todas elencaram a posição ortostática, falta de exercícios físicos e falta de tempo para cuidar da saúde. Em relação
aos sintomas das varizes, todas relataram que sentem dores nos membros inferiores após jornada de trabalho.
Palavras-chave: Profissional de enfermagem; circulação sistêmica; vasos sanguíneos.
¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Graduando do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde/UFBA e Odontologia/UEFS e colaboradora
em projetos de pesquisa na FAMAM.
³Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa.
andréajsb@gmail.com
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UM (RE) OLHAR SOBRE A ASSITÊNCIA PRESTADA PELA EQUIPE
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Pricila Silva dos Santos¹; Alba Regina Gomes Alves1; Núbia Cristina Passos³
O presente estudo consistiu em uma pesquisa com abordagem qualitativa sobre
a satisfação dos usuários em uma unidade do Programa Saúde da Família (PSF),
na cidade de Muritiba – BA. O seu objetivo geral foi avaliar o atendimento prestado pela equipe de saúde da unidade do PSF, com o intuito de verificar a assistência destinada à população atendida, e como objetivos específicos identificar as
principais ações de saúde desempenhadas pela equipe; relacionando a infraestrutura da unidade com o atendimento prestado e verificando a satisfação dos
usuários quanto à assistência. Esse estudo foi pertinente para suscitar novas discussões e meditações que poderão atuar na incrementação de novas propostas
que venham contribuir para uma assistência mais integralizadora e holística.
Assim, adotou-se como metodologia a pesquisa descritiva que permitiu observar,
registrar, interpretar e analisar as variáveis que se apresentaram no cenário
investigativo, além de ainda possibilitar fazer correlações das variáveis com os
fatos e fenômenos. Os sujeitos do estudo foram todos os profissionais de saúde
que faziam parte da equipe multiprofissional da unidade de saúde pesquisada e
os usuários nesta cadastrados. O critério de seleção dos usuários foi feito de
maneira aleatória, escolhendo-se 5% destes de cada programa instalado na unidade, com aplicação de uma entrevista semi-estruturada a todos os pesquisados.
Ao analisar os dados acessíveis na coleta dos testemunhos, foi feita uma articulação entre a subjetividade dos atores que compuseram a investigação e os teóricos contemplados na revisão de literatura, onde foi possível concluir que o programa saúde da família, em específico a unidade de saúde pesquisada, necessita de um olhar mais aprofundado para a avaliação e qualidade nos serviços prestados devido à incongruência nas respostas apresentadas.
Palavras-chave: Assistência à saúde; avaliação em saúde; efetividade.

¹Enfermeiras e estudantes da Pós-graduação Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade Maria
Milza.- FAMAM; bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com
²Profª da disciplina Semiologia e Semioética da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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A IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA ORIENTAÇÃO SOBRE HIGIENE
ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
Paulo de Tácio dos Santos Lima¹; Christiane Barbosa Freitas²; Edmar José Borges de Santana³
O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de se conhecer a rotina dos serviços prestados pelos (as) enfermeiros (as) em um ambiente hospitalar tendo
como locus o município de Santo Antônio de Jesus e investigar a forma como a
higiene oral é realizada, identificando os procedimentos adotados pelos enfermeiros e analisando ainda se a mesma era confortável para os clientes. O tipo de
população a ser estudada foi 27 pacientes entre 15 e 72 anos, de ambos os
sexos. A coleta de dados se deu por meio de um questionário, com perguntas objetivas, elaboradas pelos autores, porém avaliado pelo Conselho de Ética da Faculdade Maria Milza seguindo os critérios éticos do trabalho em pesquisa que envolve seres humanos conforme Resolução 196/96. Os resultados do estudo
demonstraram que os sujeitos da pesquisa, não possuíam conhecimento necessário sobre a higiene oral, desconhecendo também a importância desta para sua
saúde. Em relação ao hábito de escovação dos dentes, 24% dos entrevistados
afirmaram escovar os dentes uma vez ao dia, 52% duas vezes ao dia e 24% escovavam os dentes três ou mais vezes ao dia. Do total de entrevistados, 96% declararam que não eram questionados sobre tal procedimento e afirmaram que a equipe de enfermagem, não os orientavam a fazer a higiene oral e também não refletia sobre a importância deste hábito de higienização, para o bem-estar do cliente.
Com base nesses dados, podemos concluir pela necessidade de capacitação
dos profissionais enfermeiros para o procedimento de higiene oral, uma vez que é
de responsabilidade destes, assegurar o cuidado pleno no âmbito hospitalar.
Palavras-chave: Higiene bucal; assistência de enfermagem; procedimentos;
ambiente hospitalar.

¹Graduando em enfermagem na Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Enfermeira graduada pela Faculdade Maria Milza - FAMAM
³Professor do curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINO E FEMININO
COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE DANOS
Silvana Andrade Souza¹; Núbia Cristina Rocha Passos²; Joan Paulo Andrade Souza³; Marcos Luiz Bomfim Lima4; Oade Oliveira Cunha de Souza5
A política para ampliação do acesso ao preservativo no País baseia-se na definição de responsabilidades envolvendo a alocação de recursos financeiros pelas
esferas nacional, estadual e municipal de gestão. As ações na área da prevenção
as DST, HIV/Aids, entendidas enquanto estratégias no enfrentamento desta epidemia, prevêem a ampliação de acesso ao preservativo e a informação qualificada para a população. Neste sentido, no processo de educação para saúde é fundamental a divulgação de informações atualizadas e as abordagens pontuais
para distribuição de preservativos e outros insumos de prevenção, que são apenas uma parte da estratégia que pretende lidar com temas complexos como a
sexualidade. Neste ponto reside o maior desafio: a adoção de práticas preventivas pela população, especialmente o uso correto e consistente do preservativo.
Corroborando com esta pratica a política de Redução de Danos é uma estratégia
da saúde pública que visa reduzir os danos à saúde em conseqüência de práticas
de risco. Este estudo tem o objetivo de analisar a distribuição de preservativos
masculino e feminino pelo programa de DST, HIV/Aids no município de Santo
Antônio de Jesus – BA. Metodologia, pesquisa descritiva, exploratória e qualitativa. Resultados, dados completos quanto a distribuição por unidade de preservativos masculinos dos anos de 2006 a 2009, com a série histórica de: 2006, 57.732;
2007, 89.292; 2008, 137,691 e 2009, 236,752. Quanto a preservativos femininos
observamos os anos de 2008 e 2009 que foi quando iniciou a intensificação da distribuição desse preservativo, em 2008, 2.234 e 2009, 3.839. Vale destacar que o
preservativo feminino é distribuído também com o masculino, fortalecendo a idéia
de co-responsabilidade no cuidado a saúde sexual e reprodutiva por parte de
homens e mulheres. Conclusão, observamos que durante o período analisado
houve uma preocupação e sensibilização em realizar a distribuição destes insumos pelo programa municipal, para tanto foi necessário a implementação e consolidação de uma política de distribuição contínua de preservativos integrada as
práticas de educação para saúde, considerando não só a informação/conhecimento mas os fatores sócio culturais intrínsecos a vida das pessoas e
de suas relações sociais. É importante citar que a distribuição ocorre nas USF,
CAPS, CTA, ONGS e em Campanhas. Através da distribuição do preservativo
feminino as mulheres estão buscando formas de prevenção e cuidado no âmbito

¹Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com Ênfase em PSF.silcoutoenf@hotmail.com .
²Enfermeira, Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica na Faculdade Maria Milza - FAMAM.
³Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; joanpaulo@gmail.com.
4
Graduando do Curso de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br
5
Enfermeira; oade.ocs@hotmail.com.
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de sua autonomia, uma vez que uma das maiores dificuldades que têm enfrentado é a negociação com seus parceiros para o uso da camisinha masculina. Cabe
ressaltar que esta ação visa facilidade no acesso e criar vínculos com a população possibilitando a abertura e mapeamento de campo para desenvolvimento do
trabalho de redução de danos. Para garantir a disponibilização do preservativo é
fundamental que os serviços de saúde se organizem e abram, de fato, suas portas para o atendimento de segmentos populacionais fortemente marginalizados e
excluídos, como: usuários de drogas, profissionais do sexo, travestis e homens
que fazem sexo com homens.
Palavras-chave: Preservativos; camisinha; redução de danos.
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ADESÃO A UTILIZAÇÃO DO PRESERVATIVO POR
ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE DST E
HIV
Silvana Andrade Souza¹; Núbia Cristina Rocha Passos²; Joan Paulo Andrade Souza³; Marcos Luiz Bomfim Lima4
A adolescência é caracterizada como período de diversas transformações sociais, emocionais, corporais, cognitivas e também, o período do desenvolvimento
humano no qual a maioria dos jovens inicia a vida sexual. Segundo a Organização Pan-americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, a adolescência compreende a faixa etária de 10 a 19 anos, configurando um processo essencialmente biológico no qual ocorre um acelerado desenvolvimento cognitivo,
além da estruturação da personalidade. Está relacionada à vulnerabilidade
decorrente das características da própria idade, da falta de habilidades na tomada de decisões, das dificuldades, da inexperiência ao lidar com seus sentimentos
e com sentimentos dos outros e da responsabilidade, nem sempre existente, ao
se envolver em relacionamentos afetivos e sexuais. Esses aspectos aproximam
as DST's e o HIV. No campo científico é consenso que o preservativo é um meio
eficaz na prevenção destas doenças, permitindo realização de práticas sexuais
mais seguras. No Brasil, apesar da ampla divulgação, sobre a prevenção destas
afecções, muitos jovens ainda não aderiram a tal prática, o que nos mostra dissociação entre o acesso a informação e a transformação da prática no cotidiano. O
estudo teve como objetivo, realizar um levantamento sobre a adesão e utilização
do preservativo pelos adolescentes na prevenção da transmissão de DST e HIV.
A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica dos artigos sendo utilizadas
referências da Biblioteca Virtual em Saúde (BIREME) compreendendo os anos
de 2000 a 2009 com os seguintes descritores: sexualidade, adolescência e camisinha. Foram encontrados 42 artigos, porém, apenas 10 deles, detalhados sobre
o tema. A partir dos mesmos constatou-se, que a maioria dos adolescentes recebeu orientação sexual dos amigos, pais e ou professores e refere conhecimento
sobre o uso do preservativo como prevenção para DST e HIV. Apesar do conhecimento sobre sexualidade e uso do preservativo os estudos comprovaram ainda
que grande parte dos adolescentes, não fazia uso de preservativo em todas as
relações sexuais. Dentre as razões para a não adesão do preservativo, foi citada
a falta do preservativo no momento do ato sexual, ter relações apenas com um
parceiro fixo, diminuição do prazer com o uso do preservativo e acreditar não cor¹Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF na Faculdade Maria Milza FAMAM. silcoutoenf@hotmail.com.
²Enfermeira, Coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio
de Jesus-BA; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina
Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza - FAMAM.nubiapassos@gmail.com.
³Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus; joanpaulo@gmail.com.
4
Graduando do Curso de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br
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rer risco de pegar doenças. Quando o uso do preservativo envolve a questão de
gênero, ficou evidente que o feminino encontra dificuldade para negociar o uso do
preservativo com o parceiro.
Palavras-chave: Sexualidade; adolescência; camisinha.

52

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

PERFIL DE PRÁTICA E COMPORTAMENTO SEXUAL DE PESSOAS
VIVENDO COM HIV/AIDS
Silvana Andrade Souza¹; Núbia Cristina Rocha Passos²; Joan Paulo Andrade Souza³; Marcos Luiz Bomfim Lima4; Oade Oliveira Cunha de Souza5
A sexualidade é vista como um conjunto de expressões ou comportamentos do
ser humano, de modo a influenciar todo o ciclo de vida e por estar relacionada a
fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dentre esses, surge a procriação e a
autoafirmação social e individual. A epidemia da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS) é um dos mais graves problemas de Saúde Pública da virada do
século. Trata-se de uma epidemia rápida e feroz, com fortes repercussões sociais, cujo crescimento progressivo tem extrapolado as fronteiras das ciências biológicas da saúde, tornando-se um problema que envolve todos os setores da sociedade e a dinâmica das relações interpessoais dentro das comunidades atingidas.
O comportamento sexual relacionado ao risco de infecção do HIV vem sendo discutido desde o início desta epidemia, com esforços voltados para a prevenção e
controle do HIV/AIDS. Este processo passou por estágios sucessivos, partindo
da concepção de grupos de risco e evoluindo para o conceito de comportamento
de risco, considerando apenas o contexto do comportamento individual. O estudo
teve como objetivo descrever o perfil de práticas sexuais de pessoas vivendo com
HIV/AIDS cadastradas no serviço de atendimento especializado do município de
Santo Antônio de Jesus – BA. Metodologia, estudo exploratório, descritivo com
abordagem quanti-qualitativa. Os dados analisados foram obtidos de fonte de
domínio público, coletados de fonte secundária, no qual os sujeitos da pesquisa
não foram abordados. Os resultados mostraram que das 137 pessoas acompanhadas pelo serviço de atendimento, 80% delas referiam práticas heterossexuais, 12% homossexuais e 8% bissexuais. Diante dos achados, observou-se que a
prática heterossexual se constitui a de maior vulnerabilidade, provavelmente pela
dificuldade dos parceiros em negociar o uso do preservativo e ter a falsa idéia que
a prática heterossexual não se configura um fator de risco. Quanto à prática
homossexual, devido ao estigma da epidemia nos anos 80, este grupo passou a
adotar práticas seguras, devido à vulnerabilidade social que sofrem estes indivíduos. Em menor número, foi relatada a prática bissexual, mas não menos impor-

¹Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF na Faculdade Maria Milza FAMAM. silcoutoenf@hotmail.com
²Enfermeira, Coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio
de Jesus-BA; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina
Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza - FAMAM.nubiapassos@gmail.com
³Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus; joanpaulo@gmail.com
4
Graduando do Curso de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br
5
Enfermeira; coordenadora municipal do programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
do município de Santo Antônio de Jesus. E-mail: oade.ocs@hotmail.com.
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tante, pois como a sociedade enxerga a bissexualidade como um ataque aos valores familiares sendo concebida como uma fase temporária estimula alguns indivíduos a mentirem sobre sua sexualidade.
Palavras-chave: Sexualidade; comportamento sexual; HIV/AIDS.
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A SAE NA CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE CURSO TÉCNICO
DE ENFERMAGEM: ENFOCANDO HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS
Camila Freire Mota¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A Enfermagem passou por diversas mudanças ao longo de sua história, tanto na
teoria como na prática, buscando melhorias e desenvolvimento no processo do
cuidado humanizado, através de ações que promovessem a satisfação das
necessidades do paciente. Assim, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) surge para suprir a necessidade de definição das responsabilidades e
atribuições da(o) enfermeira(o), bem como, constituir o seu arcabouço científico.
Dessa maneira, os cuidados de enfermagem foram sendo organizados a partir
das etapas deste processo, proporcionando identificar as situações de saúde/doença e as necessidades individualizadas do paciente, tendo a(o) enfermeira(o) como responsável por sua implantação, porém, sua implementação, no território brasileiro, compete a toda equipe de enfermagem, assim, estes profissionais envolvidos necessitam ter competências e habilidades para o desenvolvimento da SAE. Nessa perspectiva, o estudo buscou investigar como os estudantes do último período do curso técnico de Enfermagem percebem sua participação legal na SAE, assim como, quais competências e habilidades devem desenvolver no processo de formação. O estudo foi de natureza descritiva, de abordagem quali-quantitativa, sendo utilizada uma Escola Técnica de Enfermagem privada do município de Cruz das Almas-BA, no ano de 2010, como área de estudo.
Fizeram parte 40 estudantes do último período do curso técnico. Os dados foram
coletados por meio de um questionário contendo oito questões, sendo seis subjetivas e duas objetivas. Os dados objetivos foram organizados em uma planilha e
as questões subjetivas analisadas a partir da análise de conteúdo. A pesquisa
revelou que todos os sujeitos (estudantes) já tinham um certo conhecimento
sobre a SAE, através da matéria Fundamentos de Enfermagem. Quanto à definição da SAE, 55% dos estudantes referiram saber sobre essa metodologia, porém
somente 22,5% dos entrevistados sabiam relatar todas as etapas da SAE, apesar
de não terem esclarecimentos quanto a sua atuação junto a(ao) enfermeira(o) na
participação do planejamento da assistência, porém a maioria relatou corretamente sobre o registro (evolução de enfermagem). Todos desconheciam sua participação nas regulamentações da SAE no COREN/COFEN. Verificou-se, também, que todos acreditam que a formação que estão recebendo dará condições
para auxiliar a(o) profissional enfermeira(o) na execução da SAE, colocando em
prática todo conhecimento adquirido. Quanto às competências e habilidades

¹Graduanda de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Doutoranda/UFBA e Profª das disciplinas Metodologia da Pesquisa, Metodologia Científica,
Metodologia Aplicada à Saúde, TCC I e TCC II da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da
pesquisa. andréajsb@gmail.com
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adquiridas no curso técnico para auxiliar o enfermeiro na execução da SAE, os
depoimentos evidenciaram a humanização da assistência, a prática das funções
com responsabilidade, além de enfocarem a importância de diálogo entre paciente/enfermeira(o), assim como também, o desenvolvimento técnico-científico para
organização dos procedimentos.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem; assistência; processo de enfermagem.
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ACOMPANHAMENTO A CRIANÇAS EXPOSTAS AO HIV POR
TRANSMISSÃO VERTICAL EM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
ESPECIALIZADA
Marcos Luiz Bomfim Lima¹; Núbia Cristina Rocha Passos²; Oade Oliveira Cunha
de Souza³; Silvana Andrade Souza4; Joan Paulo Andrade Souza5
A transmissão vertical do HIV ocorre pela passagem do vírus da mãe para o bebê
durante a gestação, o parto ou a amamentação. Para o Ministério da Saúde,
cerca de 35% dessa transmissão ocorre durante a gestação, 65% acontece no
periparto e há um risco acrescido de transmissão através da amamentação de
7% até 22%. Com uma prevalência de 0,41% de infecção pelo HIV em gestantes,
estima-se que 12.456 recém nascidos sejam expostos ao HIV anualmente. A taxa
de transmissão vertical, quando não são realizadas as intervenções de profilaxia,
atinge cerca de 25%, podendo ser reduzida entre 1 a 2 % com a aplicação de medidas adequadas durante o pré-natal, parto e puerpério. Essas intervenções são:
uso de anti-retrovirais, a partir da 14ª semana de gestação; utilização de AZT injetável durante o trabalho de parto; realização de parto cesáreo, quando indicado;
AZT oral para o recém-nascido exposto e inibição de lactação associada ao fornecimento de fórmula láctea. O estudo objetiva demonstrar o número de crianças
expostas ao HIV por transmissão vertical no município de Santo Antônio de Jesus
nos anos de 2007 a 2009 e o acompanhamento no Serviço de Assistência Especializada (CTA/SAE). A pesquisa é descritiva, exploratória e quali-quantitativa,
baseada em dados secundários, na qual os sujeitos da pesquisa não foram abordados, desta forma não há implicação ética, pois os dados analisados são obtidos
de fonte de domínio público. Constatou-se que o número de crianças expostas
em Santo Antônio de Jesus nos anos de 2007: 01, 2008: 04, 2009: 08 e outras
localidades 2, 2 e 3. Na serie histórica dos acompanhamentos, o número de crianças aumentou consideravelmente, isso pode ter ocorrido devido a cobertura do
pré-natal e a realização da testagem para HIV no pré-parto. O acompanhamento
no CTA/SAE obedece ao protocolo do Ministério da Saúde, iniciado no pré-natal
onde é instituído uso da Terapia Anti-retroviral nas gestantes HIV +, fornecido AZT
injetável para uso durante o parto e o inibidor de lactação no pós-parto imediato;
às gestantes diagnosticadas no momento do parto, a maternidade de referência
do município mantém dose de emergência das medicações necessárias; as cri¹Graduando de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br
²Enfermeira, Coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio
de Jesus-BA; Supervisora do Estágio Curricular na Faculdade Maria Milza - FAMAM; Docente da
Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza- FAMAM.nubiapassos@gmail.com.
³Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de Prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.
4
Enfermeira; pós-graduanda em saúde da família com ênfase em PSF. E-mail:
silcoutoenf@hotmail.com
5
Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus. joanpaulo@gmail.com.
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anças são acompanhadas por pediatra por dois anos ou mais, até definição do
caso, todas recebem fórmula láctea no nascimento, ultrapassando o tempo previsto que seria de 6 meses para 18 meses. Tal ação é uma iniciativa do município
e se caracteriza como estratégia para garantir o acompanhamento completo. Conclui-se que a testagem para HIV e o aconselhamento das gestantes, devem ser
realizados nos serviços responsáveis pela atenção ao pré-natal, onde ainda não
exista estrutura organizada para atendimento dessa demanda, o referenciamento das gestantes para CTA/SAE deve ser situação provisória e investimentos
devem ser feitos para esse segmento nos serviços de saúde, evitando o diagnóstico tardio e transmissão vertical. A vigilância de crianças expostas, permite o
acompanhamento da prevalência de infecção entre as gestantes e da transmissão vertical. A análise desses indicadores possibilita o acompanhamento de alterações do perfil epidemiológico da infecção, facilitando o planejamento e desenvolvimento de ações de controle da doença.
Palavras-chave: Transmissão vertical do HIV; criança exposta; serviço de assistência especializada.
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ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR: DO DESAFIO AO CUIDAR
Alba Regina Gomes Alves¹; Pricila Silva dos Santos1; Laudicéia Soares de Oliveira²; Andréa Jaqueira da Silva Borges³
O trabalho teve como objetivo geral analisar se os profissionais que atuam no
Corpo de Bombeiros do município de Santo Antonio de Jesus - BA, no ano de
2010 estão sendo capacitados para realizarem o Atendimento Pré-Hospitalar
(APH). Como objetivos específicos: caracterizar o perfil dos profissionais do
Corpo de Bombeiros que atuam no APH; identificar os procedimentos que são realizados pelos profissionais em relação ao APH; averiguar a existência de curso de
capacitação destinado aos profissionais, para a realização do APH; identificar problemas que inviabilizam a maior eficiência do APH realizado pelo Corpo de Bombeiros. Deste modo, o presente estudo contemplou uma pesquisa de natureza
exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, em que foi necessário explicitar que a abordagem qualitativa da pesquisa não isentou a utilização de instrumentos quantitativos, evidenciando tanto aspectos subjetivos quanto objetivos,
por entender as pesquisas qualitativas e quantitativas como complementares. Foi
utilizada a entrevista semi-estruturada como técnica, em que foram entrevistados
12 profissionais da Corporação que aceitaram participar mediante assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados deste estudo
direcionaram-se para a constatação de que a maioria dos profissionais não está
capacitada para a realização do APH, haja vista que a instituição não se encontra
preparada quanto ao efetivo, capacitação técnica dos profissionais, nem quanto a
infra-estrutura. Assim, este trabalho torna-se relevante por permitir discussões e
reflexões sobre o APH, verificando se a instituição consegue atender sua área de
abrangência, mostrando assim, a importância de se ter um atendimento com profissionais qualificados para o atendimento.
Palavras-chave: Atendimento Pré- Hospitalar; capacitação; corpo de bombeiros.

¹Enfermeiras e estudantes da Pós-graduação Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade Maria Milza
- FAMAM bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com
²Doutoranda/UFBA. Prof. .da disciplina Sociologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM e orientadora do trabalho
³Doutoranda/UFBA. Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza
- FAMAM e colaboradora do trabalho. andréajsb@gmail.com
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CTA ITINERANTE COMO ESTRATÉGIA PARA O ACESSO AO
TESTE ANTI-HIV
Núbia Cristina Rocha Passos¹; Oade Oliveira Cunha de Souza²; Joan Paulo
Andrade Souza³
Há vinte anos a implantação dos primeiros Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) no Brasil, marcava o compromisso do Programa Nacional de DST e
Aids com a promoção do acesso da população brasileira ao diagnóstico e à prevenção do HIV e das demais DST na rede pública de saúde. Num contexto de
pouco conhecimento sobre a DST e HIV/Aids e de intenso preconceito contra as
pessoas afetadas pela epidemia, esses serviços trouxeram inovações importantes para a prática dos serviços de saúde, como a possibilidade de realização da
testagem de forma anônima e a instituição do aconselhamento como sua atividade central. O CTA itinerante se traduz pelo deslocamento de equipes dos CTA
para a realização dos procedimentos de testagem para HIV em outras unidades
de saúde e/ ou instituições como presídios, escolas, empresas, etc. Por ter suas
atividades realizadas em campo, os CTA itinerantes devem dar especial atenção
à garantia de condições adequadas à realização dos procedimentos de testagem
e aconselhamento, principalmente o respeito a privacidade, sigilo e confidencialidade das informações prestadas pelo usuário, bem como a biossegurança e o
encaminhamento dos casos positivos de HIV aos serviços de referência para tratamento. Este estudo tem o objetivo de descrever a realização de exame anti-HIV
de forma itinerante pelo CTA do município de Santo Antônio de Jesus – BA, através de relato de experiência. O CTA itinerante é um projeto do Programa Municipal de Prevenção e Controle das DST, HIV/Aids e que surgiu da necessidade de
ampliação e acessibilidade e testagem do HIV para a população. A sua escolha foi
baseada em características epidemiológicas, geográficas e socioeconômicas,
tais como: população sexualmente ativa, acessibilidade ao teste, vulnerabilidade
social, dentre outros. A metodologia utilizada para o oferecimento dos testes é
baseada na campanha do "Fique Sabendo" do Ministério da Saúde, no qual várias ações são desenvolvidas entre elas: atenção a comunidade, prevenção nas
escolas, atendimento em presídio, atenção a profissionais do sexo, palestras
para homossexuais, participação em feiras de saúde promovidas pelas unidades,
campanhas nos Centros de Assistência Psicossocial entre outras. Concluímos
que o CTA itinerante mostra-se como uma importante estratégia de acessibilidade ao teste, assim como de prevenção das DST/AIDS, divulgando o serviço de
¹Enfermeira, coordenadora do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE em Santo Antônio de
Jesus-BA; Supervisora do estágio curricular em Saúde Coletiva da FAMAM; Docente da Disciplina
Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem da FAMAM. E-mail: nubiapassos@gmail.com.
²Enfermeira; coordenadora municipal do programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.
³Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus. joanpaulo@gmail.com.
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referência e a importância da realização destes exames para o diagnóstico precoce dos mesmos. Com essa estratégia, os segmentos da população beneficiada
são: pessoas confinadas, segmentos vulneráveis e populações de áreas de difícil
acesso geográfico.
Palavras-chave: CTA; teste anti-hiv; prevenção e controle das DST.
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AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DE CAROTENÓIDES EM HÍBRIDOS
DE MANDIOCA DA FAMÍLIA - 2008
Marcos Vinícius Silva de Andrade¹; Luciana Alves de Oliveira²; Mércia Damasceno Fonseca³; Soraia Machado da Silveira³; Fernanda Alves Santana4; Vanderlei
da Silva Santos4
Os carotenóides são importantes para alimentação humana como fonte de vitamina A e pela sua ação antioxidante, que está relacionada com a diminuição do
risco de doenças degenerativas. Entre as principais estratégias utilizadas no combate à deficiência de vitamina A, nos países em desenvolvimento, estão a suplementação medicamentosa, a fortificação dos alimentos e mudanças na alimentação, incluindo maior consumo de vegetais ricos em carotenóides. Visando obter
variedades de mandioca apropriadas para o consumo de mesa, com alto teor de
pró-vitamina A e boa produtividade, o programa de melhoramento genético da
Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF) e o programa HarvetPlus tem investido nessa pesquisa. O objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de compostos cianogênicos e carotenóides totais em nove híbridos de mandioca selecionados da
Família 2008 gerados pelo programa de melhoramento genético do CNPMF.
Foram avaliados, em 2009 e 2010, nove híbridos mandioca colhidos nos campos
experimentais do CNPMF, As análises foram realizadas em duplicata. Os carotenóides totais foram extraídos com acetona e particionados para fase éter de
petróleo, e as alíquotas foram tomadas para determinação do conteúdo dos carotenóides por espectrofotometria à 450 nm. A análise do teor de compostos cianogênicos consiste na extração desses compostos, com posterior reação com a cloramina T e o isonicotinato 1,3-dimetil barbiturato e determinação no espectrofotômetro a 605 nm. As nove amostras apresentaram elevados teores de carotenóides totais nos dois anos avaliados, variando entre 11,62 a 16,07 µg g-1 de mandioca fresca em 2009 e 10,05 a 18,14 µg g-1 em 2010, com média de 13,96 e 14,77 µg
g-1, respectivamente. O teor de compostos cianogênicos nos híbridos foi de 52,6 a
260,3 µg de HCN g-1 de mandioca fresca em 2009 e de 41,8 a 215,6 µg de HCN g-1
em 2010, com o valor médio de 138,3 e 127,7 µg de HCN g -1, respectivamente.
Dos híbridos avaliados, oito apresentaram valores de carotenóides superiores
aos dados obtidos na literatura, cujas concentrações variaram de 1,02 a 10,40 µg
g-1 de mandioca fresca. Desses, três podem ser utilizados como mandioca de
mesa por apresentarem concentrações de compostos cianogênicos abaixo de
100 ppm de HCN e elevados conteúdos de carotenóides totais que favorecem a
melhoria da condição nutricional da população.
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz; carotenóides totais; mandioca de
mesa.
¹Estudante de graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. vynny_sp@hotmail.com
²Pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical.
³Estudante de graduação da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
4
Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical
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CARACTERIZAÇÃO DA ANATOMIA FOLIAR DO GERVÃO
(Stachytarpheta jamaicensis)
Laís Cardoso Almeida¹; Alessandra da Silva Guedes²
A espécie Stachytarpheta jamaicensis da família Verbenaceae é um subarbusto
anual ou perene, ereto, muito ramificado, de 70-100 cm de altura, com inflorescências terminais espigadas, com poucas flores de cor azul. Nativa do Brasil onde
cresce em beira de matas e em áreas sob distúrbio, é considerada como “planta
daninha” quando cresce onde não é desejada. Apesar de popularmente utilizada
para afecções do trato gastrointestinal, carece de estudos botânicos detalhados.
O objetivo deste trabalho é levantar as características morfo-anatômicas peculiares para a espécie. A caracterização morfo-anatômica da lâmina foliar foi realizada no laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para o estudo macroscópico foram levantados os aspectos morfológicos do limbo foliar com
o auxilio da lupa e/ou vista desarmada, sendo observados: tipo de ápice, base,
margem, contorno foliar e nervação, filotaxia, recorte, transparência e tamanho.
Na caracterização anatômica foram realizados cortes paradérmicos e transversais a partir da técnica de corte à mão livre. Os cortes obtidos foram diafanizados
e corados com Safrablau. Dos cortes selecionados foram capturadas imagens
digitais através do microscópio óptico, ao qual foi acoplada câmara fotográfica. A
folha da Stachytarpheta jamaicensis apresenta ápice agudo, base cuneada, margem foliar serrilhada, contorno elíptico e nervação peninérvia. O limbo é íntegro,
áspero ao toque e concolor. Através da caracterização microscópica observou-se
que a lamina foliar é hipo-anfiestomática, com estômatos do tipo diacíticos, apresentando mesófilo heterogêneo assimétrico constituído de duas camadas de
parênquima paliçado onde a segunda camada é relativamente curta, e parênquima lacunoso constituído de cinco extratos de células. Foram também observados
tricomas tectores, escassos no limbo e mais freqüentes na nervura principal na
face abaxial. As características morfo-anatômicas observadas das folhas de
Stachytarpheta jamaicensis, quando analisadas em conjunto, contribuem para a
identificação botânica da respectiva espécie.
Palavras-chave: Stachytarpheta jamaicensis, caracterização, anatomia foliar.

¹Graduanda do Curso Bacharelado em Ciências Farmacêuticas, Bolsista - PROINC da Faculdade
Maria Milza - FAMAM; laaiscardoso@gmail.com
² Mestre; Docente e Orientadora do Trabalho Científico Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE EMULGEL
ANTIINFLAMATÓRIO A PARTIR DO EXTRATO BRUTO ETANÓLICO
DE ARNICA (Solidago microglossa) E CAMOMILA (Matricaria recutita)
Tiago da Silva Paraguassu¹; Ana Paula da Silva Santos¹; Cristiane Rodrigues dos
Santos¹; Cristiano Alves França¹; Juliana Nunes Matos¹; Maíra Mercês Barreto²
A produção de medicamentos utilizando princípios ativos de origem vegetal vem
sendo considerado um seguimento bastante promissor. Essa prática é facilitada
por existir disponibilidade dessa matéria prima, desta ser de baixo custo de aquisição e pela semelhança entre as indicações científicas de uso do medicamento e
a utilização empírica da planta medicinal in natura pela população. Fitoterápicos
são todos os medicamentos obtidos exclusivamente utilizando-se matériasprimas ativas de origem vegetal. A farmacotécnica trata-se da área das ciências
farmacêuticas destinada ao desenvolvimento e produção de medicamentos,
levando-se em conta o efeito terapêutico e a estabilidade desejada, condições de
acondicionamento, transporte e armazenamento, bem como a forma ideal de
administração e dispensação. Géis são formas farmacêuticas semi-sólidas preparadas a partir da hidratação de alguns compostos orgânicos macromoleculares
ou de compostos inorgânicos gelificantes, que se associados a excipientes e princípios ativos, tornam-se géis medicamentosos. Solidago microglossa é uma espécie vegetal do gênero Lychonophora da família Asteraceae, em que as suas partes aéreas são utilizadas para o tratamento de ferimentos, dores musculares, contusões e picadas de insetos. A Matricaria recutita é um membro vegetal da família
Asteraceae que apresenta ação terapêutica antiinflamatória, antiespasmódica e
antibacteriana. O presente trabalho exploratório e experimental teve como objetivo desenvolver racionalmente um emulgel fitoterápico antiinflamatório, de uso
tópico, a partir do extrato bruto etanólico da Matricaria recutita e do Solidago
microglossa. A preparação farmacêutica foi conduzida no Laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para tanto, foram realizados testes de
pré-formulações; farmacotécnicos; e de controle de qualidade físicos. Produziuse um fitomedicamento de arnica e camomila, na forma farmacêutica de gel, de
aspecto aceitável e farmacotecnicamente viável. Além dos bons resultados farmacotécnicos obtidos, o trabalho possibilita continuidade com testes para a comprovação da efetividade farmacológica e determinação da estabilidade desse
medicamento formulado, comprovando, portanto, uma possível ação biológica e,
valorizando assim, o seu potencial terapêutico.
Palavras-chave: Manipulação; fitoterápicos; semi-sólidos.
¹Graduandos do Curso Bacharelado em Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM
guinhovitorio@zipmail.com.br
² Mestra Docente e Orientadora do Trabalho Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM
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DETERMINAÇÃO E CORRELAÇÃO DO LIMIAR ANAERÓBIO USANDO
DIFERENTES PARÂMETROS FISIOLÓGICOS
Eduardo Silva dos Santos¹; Robson Estrela²
Vários estudos têm mostrado grande relação entre parâmetros fisiológicos de
determinação do limiar anaeróbico, sugerindo uma associação direta nos eventos metabólicos durante o a identificação limiar anaeróbico. Então, o presente
estudo tem como objetivos comparar as variáveis da percepção subjetiva de
esforço (PSE), resposta glicêmica sanguínea (Gli) e correlacionar seus valores
obtidos. Participaram do estudo 6 estudantes do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Católica de Brasília do sexo masculino fisicamente ativos,
característica da amostra expressa como média e desvio padrão (DP), Idade
(anos) 31 +/- 3, Peso (kg) 72,0+/-1,2, Estatura (cm) 171 +/- 4,6, IMC (m2) 24,3 +/1,1.Os indivíduos foram submetidos a um teste incremental em clicoergômetro
progressivo escalonado até a confirmação do limiar, incrementos de 15 Watts a
cada estágio de três minutos, a freqüência cardíaca foi mesurada de 2 em 2 minutos para analise do seu comportamento, durante os 10 segundos finais de cada
estagio 25 micro litro de sangue capilarizado eram coletados do lóbulo da orelha a
partir de capilares de vidro calibrados e heparinizados, sendo depositado em
tubos Eppendorfs contendo 50 micro litro de fluoreto de sódio(NaF) a 1% para
analise através do método eletro-enzimatico em um analisador de lactato e glicose (Yellow Spprings 2700 S) , sendo que o limiar glicêmico foi considerada com
intensidade em que a curva de glicemia apresentou o menor ponto e em seqüência um aumento linear da glicemia e o limiar da percepção subjetiva de esforço foi
considerado quando o avaliado determinou a numeração entre 12 e 14 na escala
de Borg (Borg 1982). Correlação linear de Pearson foi adotada para comparar os
métodos de identificação do limiar anaeróbico. A identificação do Limiar anaeróbico a partir da respostas da glicemia e Percepção Subjetiva de Esforço apresentaram mesmas intensidades de ocorrência, os quais demonstram ser semelhantes,
mostrando uma alta correlação entre os parâmetros analisados de identificação
do limiar anaeróbico. Concluí-se com o presente estudo que as variáveis FC, PSE
e Resposta metabólica glicêmica sanguínea refletem a mesma intensidade de
exercício, se correlacionando diretamente para identificação do limiar anaeróbico
de transição fisiológica para praticantes de corridas.
Palavras-chave: Limiar anaeróbico; percepção subjetiva de esforço; teste.

¹Pesquisador. Programa de Mestrado e Doutorado em Educação Física Universidade Católica de
Brasília, Grupo de Estudo Fisiologia do Esforço Físico - esilvaucb@gmail.com
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ERROS DE MEDICAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR
Gilda Queiroz Vieira¹; Cristiane Rodrigues dos Santos1; Rosana Santos Souza1;
Tiago da Silva Paraguassu1; Josineide Silva Moreira²
O hospital é uma instituição de saúde destinada a receber, para diagnóstico e tratamento, pessoas que necessitam de assistência médica diária e cuidados constantes em regime de internação ou ambulatório. Os pacientes assistidos por esta
unidade, na sua grande maioria, recebem tratamento farmacoterapêutico. O uso
racional dos medicamentos contribui para o restabelecimento da saúde dos indivíduos e requer cuidados para administração correta dos fármacos. Os erros de
medicação correspondem a qualquer evento evitável que pode, de fato ou potencialmente, levar ao uso inadequado de medicamentos independente do risco de
lesar ou não o paciente e do fato de o medicamento se encontrar sob o controle de
profissionais de saúde, do paciente ou do consumidor. Assim sendo, o presente
trabalho teve como objetivo revisar de maneira clara e sucinta os tipos de erros de
medicação, bem como as suas possíveis causas e conseqüências. Para atingir o
objetivo proposto, foram realizadas revisões de literaturas secundárias e terciárias de maneira descritiva e exploratória. Dentre os tipos de erros de medicação
podemos notabilizar: a seleção inadequada do medicamento; a omissão da dose
do medicamento; a forma farmacêutica errada; via de administração errada; paciente errado; horário inadequado; erros de preparo, manipulação e/ou acondicionamento; dose errada; e falta de cumprimento do paciente. Porém, deve-se notificar que cerca de 50% das causas desses erros são provenientes da transcrição e
administração de medicamentos, 39% da prescrição médica, e 11% da dispensação. Evidenciando que, o erro pode estar relacionado com a prática profissional,
características de apresentação do produto, problemas de comunicação e procedimentos operacionais, podendo acarretar em importantes agravos à saúde do
paciente. Nessa ênfase, acredita-se que o presente trabalho contribuirá com
informações importantes que podem ser empregadas para a melhoria e/ou minimização dos erros de medicação nos ambientes hospitalares.
Palavras-chave: Hospital; uso inadequado de medicamentos; agravos à saúde.

¹Graduandos em Farmácia na Faculdade Maria Milza – FAMAM adlig_queiroz@hotmail.com
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FREQUÊNCIA DE TRICHOMONAS VAGINALIS EM PACIENTES
AMBULATORIAIS DE UM LABORATÓRIO HOSPITALAR DE
SALVADOR – BAHIA
Tamires dos Santos Santana¹; Luciano de Oliveira Fernandes1; Luiz Ricardo
Costa dos Santos1; Gabriela de Santana Marins1; Allan Sobral Santos1
A Tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível (DST) que tem como
agente etiológico o parasito Trichomonas vaginalis. Este protozoário é caracterizado morfologicamente por apresentar uma célula elipsóide, possui quatro flagelos de tamanhos diferentes que se projetam da região anterior do corpo do parasito. É um organismo anaeróbio facultativo, crescendo perfeitamente bem na
ausência de oxigênio, na faixa de pH compreendida entre 5 e 7,5 e em temperaturas entre 20ºC e 40ºC. Infecta o epitélio escamoso do trato genital, causando prurido e corrimento, além de conseqüentes erosões no mesmo. É a DST não-viral
mais comum do mundo, estimando-se entre 250 a 350 milhões de casos anualmente. A freqüência em uma determinada população depende de diversos fatores como idade, atividade sexual, número de parceiros sexuais, nível socioeconômico, nível educacional, higiene pessoal dentre outros. Acometem ambos os
sexos, porém nas mulheres a apresentação clínica varia de casos assintomáticos
a infecções severas como vaginites. Já no homem geralmente é assintomático,
mas pode variar de um caso agudo caracterizado por uretrite purulenta abundante, clinicamente indistinguível de outras uretrites. O diagnóstico clínico diferencial
dessa doença, tanto no homem como na mulher, dificilmente poderá ser realizado, no entanto, a investigação laboratorial é essencial na diagnose dessa patogenia, permitindo também diferenciá-la de outras DST. O tratamento é específico e
eficiente; os fármacos mais utilizados são o metronidazol, tinidazol, ornidazol,
nimorazol, carnidazol, secnidazol e flunidazol. Diante da escassez de artigos científicos publicados sobre dados epidemiológicos na Bahia e no Brasil, e da necessidade de se conhecer a epidemiologia dessa DST na cidade de Salvador – Ba,
este estudo teve como finalidade determinar de forma aleatória a frequência do T.
vaginalis, no período de julho a agosto de 2010, em pacientes ambulatoriais de
um laboratório hospitalar de Salvador – Ba. Foram avaliadas 2434 amostras de
urina, onde 797 amostras foram de homens e 1637 amostras de mulheres. Obteve-se uma freqüência geral de 2,4% de casos positivos, dentre estes 30% foram
homens e 70% mulheres. Por conseguinte, a importância do diagnóstico da infecção pelo Trichomonas reside no potencial de patogênese, o qual pode aumentar
duas vezes o risco de infertilidade, podendo também atuar ampliando a transmissão do HIV, além de trazer problemas na gestação como parto prematuro, baixo
peso ao nascer, endometrite pós-parto, feto natimorto e morte neonatal.
Palavras-chave: Tricomoníase; diagnóstico; epidemiologia.
¹Discentes de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM thamyssantana@hotmail.com
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LEVANTAMENTO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS
UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DO BAIRRO SUZANA NO
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
Tiago da Silva Paraguassu¹; Rosineide Braz Santos Fonseca²; Robson Rui
Cotrim Duete³
O uso de plantas para fins terapêuticos é um dos traços mais característicos da
espécie humana, é tão antigo quanto à própria humanidade, sendo considerada
uma prática milenar. Planta medicinal é toda espécie vegetal que possui propriedades terapêuticas. A etnobotânica trata-se da área da pesquisa destinada a
investigação das relações entre os homens e as plantas, destacando-se dentre
essas relações, a utilização de vegetais na medicina popular. A perda da biodiversidade vegetal e o acelerado processo de mudanças culturais acrescentam um
senso de urgência no registro do conhecimento empírico e científico sobre as
plantas, suscitando estudos de etnobotânica. Nesse contexto, a investigação da
utilização de plantas medicinais por uma dada comunidade, desencadeia informações que podem ser empregadas na produção de fitoterápicos, o que vincula
em um faturamento de US$ 1 bilhão de reais para o país. O presente trabalho teve
como objetivo realizar um levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pela população do Bairro Suzana no município de Cruz das Almas- BA.
Para atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo descritivo e exploratório
em uma abordagem com entrevistas semi-estruturadas, com base em um roteiro
de vinte perguntas (oito objetivas e as demais subjetivas). Foram entrevistados
50 moradores, sendo apenas um de cada residência, as quais foram definidas
através de sorteio, utilizando-se o número do logradouro. Obviamente o convite
foi feito a um membro da residência sorteada para participar do estudo, caso este
não aceitasse, sortearia outra residência, e assim por diante, até alcançar a amostra de 50 participantes. Constatou-se que 82% dos entrevistados fazem o uso de
plantas para fins medicinais; 30% realizam o uso destas com fármacos sintéticos;
92% acreditam que as mesmas fazem efeito positivo; e 90% dos entrevistados utilizam o material vegetal de suas próprias residências. Dentre todas as espécies
vegetais citadas para fins terapêuticos pelos populares, as comumente mencionadas foram: cidreira, boldo, erva-doce, capim-santo, hortelã-miúdo, tioio, picão,
hortelã-grosso, camomila, aroeira, melissa, quebra-pedra, tansagem, mastruz,
alho, louro, pitanga e sabugueiro.
Palavras-chave: Etnobotânica; fitoterápicos; Cruz das Almas.

¹ G r a d u a n d o s d o C u r s o d e F a r m á c i a d a F a c u l d a d e M a r i a M i l z a – FA M A M
guinhovitorio@zipmail.com.br
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MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE BOLDO-DE-JARDIM
(Plectranthus barbatus A)
Carine Raísa Barbosa de Andrade¹; Fabíola Rebouças Rodrigues²; Weliton Antonio Bastos de Almeida³
Atualmente, um grande número de pesquisas tem sido feitas com o intuito de estudar estratégias para a propagação de plantas medicinais, tendo em vista a otimização da produção de metabólitos secundários de origem vegetal. A espécie Plectranthus barbatus (Boldo brasileiro) é uma planta medicinal largamente utilizada
para tratamentos de males do fígado e problemas de digestão. A micropropagação de plantas medicinais in vitro tem se difundido nos últimos anos por trazer vários benefícios, possibilitando o aumento rápido do número de indivíduos geneticamente idênticos com elevada qualidade fitossanitária a partir de plantas selecionadas, além do melhoramento genético de plantas por meio da associação de
métodos de cultura de tecidos e regeneração de plantas in vitro. Objetivou-se no
presente trabalho a multiplicação in vitro Plectranthus barbatus em diferentes concentrações de BAP (6- Benzilaminopurina) visando futuros estudos farmacológicos. O trabalho foi conduzido no laboratório de biotecnologia da Faculdade Maria
Milza. Foram utilizados como explantes, brotações 2 cm de comprimento de plantas estabelecidas in vitro. Para este trabalho, utilizou-se o meio MS acrescido 30 g
L-1 de sacarose, variando-se as concentrações de BAP em: 0,0; 1,0; 2,0 e 4,0 mg
L-1 solidificado com 2 g L-1 de fitagel, ajustado o pH para 5.75. O delineamento
experimental foi o inteiramente casualizado com quatro tratamentos e oito repetições, sendo cada repetição constituída por um frasco com cinco explantes cada.
Os dados foram avaliados pelo programa estatístico Sisvar sendo utilizado o
teste de Tukey para a comparação entre as médias. Após 20 dias, foram avaliados os seguintes parâmetros: Número médio de brotações/explante; número
médio de folhas; comprimento médio da maior brotação e porcentagem de enraizamento. Como resultados parciais obtidos, verificou-se que não houve diferença
significativa entre os tratamentos utilizados para todos os parâmetros avaliados,
sendo até o presente momento recomendável a ausência de citocinina no meio
para a fase de multiplicação in vitro de Plectranthus barbatus.
Palavras-chave: Boldo-de-jardim; micropropagação; fitoterápicos.
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PRINCIPAIS MARCADORES BIOQUÍMICOS UTILIZADOS NAS
PROVAS DE FUNÇÕES HEPÁTICAS
Keilla Cidreira dos Santos¹; Aline Clara da Silva²; Arlinda Pereira Eloy³
Marcadores bioquímicos são moléculas intracelulares e extracelulares, se apresentam em quantidades superiores e inferiores ao normal na corrente sanguínea
quando as células pertencentes a algum órgão sofrem lesão. Para os testes de
função hepática são utilizados marcadores que através da determinação dos valores séricos, conseguem sinalizar a presença de algum tipo de dano nas células do
fígado. Os principais marcadores bioquímicos do fígado são Alanina Aminotrasferase (ALT), Aspartato Aminotransferase (AST), Gama-Glutamiltranspeptidase
(GGT), 5'-Nucleotidase, Fosfatase Alcalina, Bilirrubina sérica e Proteínas Totais.
A aspartato aminotransferase é comumente encontrada nas mitocôndrias das
células do fígado, enquanto a alanina aminotransferase situa-se no citoplasma
dos hepatócitos. A elevação dos níveis séricos destas enzimas ocorre devido a
algum grau de lesão hepatocelular, como acontecem nas infecções virais agudas, cirrose, obstrução extra-hepática, mononucleose infecciosa e colestase
extra-hepática aguda. Os níveis dos valores de referência podem atingir 100
vezes os limites superiores ao valor normal, a depender do tipo e intensidade da
lesão. A gama-glutamiltranspeptidase esta envolvida no transporte de aminoácidos e peptídeos através das membranas celulares e síntese protéica. Localizase nos canalículos das células hepáticas e particularmente, nas células epiteliais
que revestem os ductos biliares. O grau de elevação da GGT é útil no diagnóstico
diferencial entre as desordens hepáticas e principalmente do trato biliar. São
observados os maiores aumentos, de 5 a 30 vezes os valores de referência, nas
colestases do trato biliar como processo patológico primário da cirrose biliar
alcoólica, colestase intra-hepática e obstrução biliar extra-hepática. A
5'nucleotidase é uma isoenzima da fosfatase alcalina encontrada no parênquima
hepático e nas células dos ductos biliares. Sua atividade sérica esta aumentada
de duas a seis vezes em lesões como cálculos e cirrose. Apresenta-se de forma
extremamente importante no estabelecimento do diagnóstico diferencial entre
câncer ósseo e hepático. Logo, a fosfatase alcalina se apresenta em grandes
quantidades tanto nas células ósseas quanto no fígado e no epitélio do trato biliar.
Seus níveis séricos se encontram maiores que os valores de referência nas
lesões hepatocelulares e especificamente na obstrução do ducto biliar. A dosagem da bilirrubina indireta também é importante porque se encontra em grande
quantidade na corrente sanguínea quando o fígado sofre uma lesão nos hepatócitos (lesão intra-hepática) e a depender do grau da lesão, as células perdem a
capacidade de conjugar a bilirrubina. Pode ser causado por infecção bacteriana
¹Aluna de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM; keubioemdicina@hotmail.com
²Professora Msc. da Faculdade Maria Milza – FAMAM; alineclara@hotmail.com
³Professora Drª da Faculdade Maria Milza – FAMAM: arlineloy@hotmail
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grave, vírus, lesão hepática induzida por álcool e drogas. As proteínas, por sua
vez, ficam em baixos valores séricos, já que a função do fígado também é a síntese de proteínas. Fazer os testes de função hepática rotineiramente é de uma
extrema relevância, porque eles têm a capacidade de detectar anormalidades e
determinar o tipo, facilitando o prognóstico e o acompanhamento do paciente
com enfermidade hepática ou proporcionando uma detecção precoce destas
doenças. O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura, com artigos, teses e livros, para determinar os principais marcadores hepáticos e sua
importância na detecção precoce das doenças que acometem o fígado.
Palavras-chave: Marcadores hepáticos; função hepática; hepatopatias.

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

71

RT-PCR NA DETECÇÃO DE VÍRUS QUE INFECTAM CÉLULAS
ANIMAIS, VEGETAIS E HUMANAS
Keilla Cidreira dos Santos¹; Eduardo Chumbinho de Andrade²
A biologia molecular atualmente, se apresenta como uma ferramenta amplamente utilizada nos métodos de detecção viral em células vegetais, animais e humanas. Biólogos moleculares por meio de longas pesquisas estão gerando informações sobre a composição e variabilidade dos genomas virais de forma a manipular e utilizar estes conhecimentos para o benefício da humanidade. Um exemplo é
o desenvolvimento e a utilização da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase
(PCR). É bastante simples, tanto em termos conceituais como práticos baseada
na amplificação, em progressão geométrica de uma sequência de DNA delimitada por dois oligonucleotídeos (primers). Basicamente, apresenta três ciclos, separação das fitas de DNA, anelamento dos oligonucleotídeos e extensão ou síntese
da fita do DNA. A enzima que promove a síntese é uma DNA polimerase termoestável. A cada ciclo da PCR, o numero de moléculas de DNA dobra e ao final de
uma reação se obtém bilhões de cópias de cada moléculas inicial, quantidade suficiente para visualização do fragmento viral amplificado. Para os vírus em que seu
genoma é composto por RNA, anteriormente a PCR é feita a transformação do
RNA em DNA complementar (transcrição reversa) pela ação da enzima transcriptase reversa. A detecção viral em vegetais pode ser feita a partir de folha, raiz, caule, flor ou até do látex, enquanto em animais ou humanos são utilizados, sangue,
tecido, saliva, fezes e culturas de células infectadas. Nos humanos a RT-PCR
pode ser utilizada no diagnóstico da infecção dos vírus causadores da hepatite A
e C, vírus da raiva, febre amarela e HIV. Nos vírus de plantas pode ser feita na
detecção de diferentes vírus que infectam videiras, abacaxi, tomate, mamão, etc.
Como nos animais quase 70% dos vírus são compostos por RNA, como o vírus da
raiva, da imunodeficiência felina e o da cinomose canina, a técnica de RT-PCR é
amplamente utilizada. Os testes diagnósticos de RT-PCR são mais sensíveis,
possuem especificidade a nível de estirpes e normalmente não possuem problemas na reprodutibilidade e atualmente consegue identificar rapidamente o patógeno de difícil cultivo ou que esteja em baixa título na amostra, evitando a espera
de um período de soro-conversão do paciente, como ocorre nos testes sorológicos que detectam anticorpos. Foi feito uma revisão de literatura, com artigos,
teses e livros para demostrar na detecção viral de humanos, animais e plantas. O
objetivo deste trabalho foi demonstrar através de uma revisão de literatura a versatilidade da técnica de RT-PCR na detecção e identificação de vírus e suas estirpes em amostras provenientes de plantas, animais e humanos.
Palavras-chave: Diagnóstico, RT-PCR, vírus.
¹Graduanda de Biomedicina da Faculdade Maria Milza FAMAM - keubiomedicina@hotmail.com
²Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - eandrade@cnpmf.com.br
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SCREENING FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE
ANTIMICROBIANA DO GERVÃO (Stachytarpheta jamaicensis)
Laís Cardoso Almeida¹; Alessandra da Silva Guedes²
O estudo de plantas medicinais, a partir de seu emprego pelas comunidades,
pode fornecer informações úteis para a elaboração de estudos farmacológicos e
fitoquímicos sobre as mesmas. Desta forma, pode-se planejar a pesquisa a partir
de conhecimento empírico já existente, muitas vezes consagrado pelo uso contínuo, que deverá ser testado em bases científicas. Conhecida popularmente como
gervão a Stachytarpheta jamaicensis foi selecionada para realização de screening fitoquímico e teste de atividade antimicrobiana devido à ampla utilização
medicinal do seu chá pela população de Conceição do Almeida-Bahia para dispepsia e como anti-diarréico. Para identificação de seus metabólitos secundários: taninos, saponinas, cumarinas voláteis, flavonóides e derivados antracênicos
livres, foram realizados testes analíticos qualitativos a partir do extrato bruto metanólico que foi obtido sob a técnica de maceração da folha de Stachytarpheta jamaicensis. O teste de atividade antimicrobiana foi realizado pelo método de difusão
de disco de papel para verificar a suscetibilidade de bactérias Gram negativas (Citrobacter, E. coli, Estreptococcus pyogenes Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumonniae, Enterococcus faecalis, Pseudômonas
aeruginosa) ao extrato metanólico da espécie referida. Dentre os metabólitos
secundários anteriormente citados, todos apresentaram resultado positivo. Em
contrapartida, nos testes preliminares de atividade antimicrobiana não houve
ação do extrato nas bactérias testadas. O presente trabalho tem como objetivo
realizar o screening fitoquímico, assim como, verificar a sensibilidade das bactérias gram-negativas ao extrato bruto metanólico da folha da Stachytarpheta jamaicensis, esclarecendo assim, sua provável utilização medicinal. Devido à escassez de estudos existentes e aprofundados em espécies de Stachytarpheta jamaicensis é de extrema importância considerar que as próximas etapas que serão
realizadas para conclusão desse trabalho contribuirão para um melhor esclarecimento dos aspectos fitoquímicos e de atividade biológica relacionados a esta
espécie.
Palavras-chave: Stachytarpheta jamaicensis, atividade antimicrobiana, screening fitoquímico.

¹Graduanda de Farmácia na Faculdade Maria Milza - FAMAM. Bolsista do Programa de Iniciação
Científica – PROINC; laaiscardoso@gmail.com
²Mestre; Docente e Orientadora da Pesquisa Científica da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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TUMOR DE SCHWANOMA VESTIBULAR: ESTUDO DE CASO
SOBRE A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Nara Giseli Dias Gomes¹; Gilmara Ribeiro Santos Rodrigues²
O Schwanoma Vestibular é o tumor benigno mais comum, com origem na fossa
craniana posterior e derivam histologicamente das células de Schwann. Este estudo de caso objetiva avaliar a evolução de um indivíduo submetido à exerese tumoral através dos cuidados sistematizados de enfermagem; fundamentar cientificamente os diagnósticos de enfermagem partindo de uma revisão de anatomia e fisiologia, bem como da fisiopatologia do sistema que se relaciona ao diagnóstico
classificado e elaborar a prescrição de enfermagem no intuito de intervir nas alterações apresentadas pelo sujeito do estudo. Caracteriza-se por um relato de caso
descritivo realizado no período de 26 de março a 15 de abril de 2010, cujo sujeito
da pesquisa foi um usuário jovem no 1º DPO de ressecção tumoral. O campo de
estudo foi uma unidade semi-intensiva adulto de um Hospital Publico da cidade
de Salvador-BA. A coleta de dados foi realizada através da anamnese, consulta
de fonte primária – impressos da sistematização da assistência de enfermagem
em prontuário -, entrevista aos profissionais de enfermagem do setor, levantamento bibliográfico e pesquisa de artigos realizada na base de dados Scielo.
Foram levantados os problemas de enfermagem apresentados pelo usuário e
feito o diagnóstico de acordo com a classificação da North América Nursing Diagnoses Association (N A N D A), assim como foram prescritas as intervenções de
Enfermagem. O indivíduo em estudo foi submetido à exerese de tumor e a
implante de drenagem ventricular externa (DVE), evoluiu traqueostomizado em
ventilação ar ambiente, com acuidade visual alterada à direita. Feito acompanhamento da evolução neurológica do mesmo, frente à retirada de um tumor de grande extensão, com melhora significativa do quadro respondendo ao tratamento
dado pela equipe de enfermagem e médica, sem complicações neurológicas.
Conclui-se que a sistematização da assistência de enfermagem é imprescindível
para a prestação dos cuidados, pois possibilita subsídios para intervenções de
enfermagem eficazes para as necessidades do usuário. A sistematização dos cuidados ao assistir os usuários em estado crítico, representa prestar um cuidado
guiado pelas necessidades dos mesmos, por assisti-los como um ser único, respeitando as suas necessidades biopsicosociais e considerando a melhor assistência de enfermagem, a individualizada e humanizada.
Palavras-chave: Schwanoma Vestibular; neurocirurgia; Assistência de Enfermagem.
¹Discente de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM; nara_dias@hotmail.com.
²Doutoranda em Enfermagem na UFBA; Profª Supervisora de Estágio Supervisionado e
Coordenadora da pós em UTI na Faculdade Maria Milza – FAMAM; Coordenadora Técnica da
Residência Multiprofissional da Uneb, Enfª Intensivista-Serviço de Atendimento ao Usuário Externo
do Comp-Hupes-UFBA e Membro do grupo de pesquisa Sexualidades, Vulnerabilidades e Gênero
Sexualidade -GEM- EEUFBA. jubaenfa@hotmail.com
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ATUAÇÃO DO (A) PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO TESTE
DO PEZINHO
Laís da Silva Reis¹; Rita de Cássia Velozo da Silva²
O Teste do Pezinho tem como finalidade a detecção precoce de patologias e prevenção de várias sequelas nas crianças. Aos profissionais de enfermagem compete a coleta do exame e o fornecimento de orientações e informações aos usuários sobre a importância do procedimento. Nessa perspectiva, esta pesquisa buscou analisar se os profissionais de enfermagem compreendem a importância de
sua atuação na realização do Teste do Pezinho. Trata-se de uma pesquisa de
natureza qualitativa, modalidade exploratória. O cenário da pesquisa foi uma unidade ambulatorial referência em coleta do Teste do Pezinho e outras duas unidades da Estratégia de Saúde da Família, no município de Cruz das Almas - BA. Os
sujeitos da pesquisa foram todos os profissionais de enfermagem que atuavam
na coleta do exame há pelo menos seis meses. A coleta de dados foi realizada
após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética, nos meses de
abril e maio de 2010. A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista
semi-estruturada, realizada com 02 enfermeiras e 03 técnicas de enfermagem,
que foram transcritas literalmente, e posteriormente submetido a Análise de Conteúdo Temático. Após várias leituras, iniciou-se o processo de categorização, que
resultou em quatro categorias: concepções da equipe de enfermagem acerca do
teste do pezinho; importância atribuída pela equipe de enfermagem frente à sua
atuação na realização do teste do pezinho; procedimentos frente à realização do
teste e dificuldades em relação ao teste. Realizou-se, ainda, observação não participante, assistemática. As profissionais revelaram uma prática voltada para a
realização de técnicas de enfermagem e cumprimento das diretrizes do Programa Nacional de Triagem Neonatal. As entrevistadas demonstraram conhecer
diversos aspectos técnicos e operacionais que norteiam a realização do Teste do
Pezinho e saber a importância da realização do exame como ação preventiva em
saúde, havendo uma preocupação desde o preenchimento da ficha de cadastro
até o fornecimento dos resultados. Observou-se neste estudo que as profissionais de enfermagem não reconhecem a importância de sua atuação na realização
do teste do pezinho. Frente à frequência de exames que são re-coletados, faz-se
necessária uma atualização das profissionais quanto à técnica de coleta, de
modo a permitir que não haja prejuízo para os pacientes em vista da ampliação do
tempo para que recebam o resultado e nem precisem ser expostos a outro procedimento doloroso. É preciso desenvolver atividades de sensibilização que permitam a estas profissionais a conscientização quanto à importância de seu papel
como agentes de saúde multiplicadores de informações e orientações na realização e acompanhamento do Teste do Pezinho, de modo a contribuir na detecção
precoce de doenças e na melhoria da qualidade de vida das crianças.
Palavras-chave: Teste do Pezinho; atuação da enfermagem; triagem neonatal.
¹Enfermeira, ex-aluna da Faculdade Maria Milza. Trabalho de Conclusão de Curso
²Enfermeira, mestre, docente da Faculdade Maria Milza e orientadora da aluna.
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AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS
E EQUIPE DE ENFERMAGEM ACERCA DO HTLV EM UM
MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO
Elisiane da Motta Ribeiro¹; Victor José Uchoa de Carvalho²
O HTLV caracteriza-se como um vírus oncogênico, sendo o primeiro retrovírus
humano a ser descrito. Foi inicialmente diagnosticado em um paciente portador
de linfoma cutâneo de células T. Atualmente, existem quatro tipos de HTLV: HTLV1, HTLV-2, HTLV-3 e HTLV-4, no entanto comprovadamente, apenas o primeiro
subtipo apresenta associação com patologias dentre estas, a leucemia de células
T do adulto (ATL), a paraparesia espástica tropical / mielopatia associada ao
HTLV-1 (TSP/HAM), dermatite infecciosa e uveíte. Em todo o mundo acredita-se
que cerca de 15 a 20 milhões de pessoas estejam infectadas pelo HTLV, no
entanto grande parte destes portadores são assintomáticos. No Brasil o vírus foi
identificado pela primeira vez na década de 80, estando presente em diversas
regiões do país, sendo que a Bahia encontra-se entre os estados com o maior índice de prevalência da infecção. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o conhecimento da Equipe de Enfermagem e dos Agentes Comunitário de Saúde acerca do HTLV que atuam em Unidades Saúde da Família de Muritiba-BA. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem qualiquantitativa, a qual contempla a resolução 196/96 que regula os aspectos éticos
de qualquer pesquisa envolvendo seres humanos. Na coleta dos dados foi aplicada uma entrevista semi-estruturada a todos os Agentes Comunitários de Saúde e
da Equipe de Enfermagem, com questões referentes ao HTLV. Assim, observouse que entre os enfermeiros o conhecimento em relação ao HTLV, apresenta-se
superficial, entre os técnicos de Enfermagem houve uma distorção entre HTLV e
o HPV pelo fato de semelhança entre as siglas, na categoria dos Agentes comunitários de saúde contatou-se um desconhecimento acentuado acerca do tema.
Neste contexto o estudo torna-se relevante, pois trata-se de um vírus pouco divulgado na comunidade e que apresenta associação com diversas patologias, além
da pouca existência de estudos relacionados ao tema.
Palavras-chave: Equipe de enfermagem; retrovírus humano; conhecimento.

¹Graduanda do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Docente da Faculdade Maria Milza e orientador do Trabalho de Conclusão de Curso.
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INSERÇÃO DA ACUPUNTURA NA COMUNIDADE DE CRUZ DAS
ALMAS - BA
Crisleide Macedo Alves Santos¹; Renato Santos de Almeida²; Márcio Frâncis
Pires Gonçalves³
No início do presente ano foi implantado, na cidade de Cruz das Almas-BA, o
Ambulatório de Acupuntura da Faculdade Maria Milza - FAMAM, permitindo acesso tanto do público ligado à instituição quanto da comunidade em geral. A crescente preocupação com a efetividade dos serviços prestados à comunidade, cuja
atenção tem-se voltado à observação do custo-benefício das terapêuticas, torna
relevante a avaliação da qualidade de tais serviços. Esta deve basear-se tanto
em critérios objetivos quanto subjetivos, sendo os primeiros reservados aos profissionais da saúde e os últimos relacionados ao usuário. O objetivo deste trabalho é avaliar o nível de satisfação dos pacientes em relação ao tratamento por acupuntura no referido ambulatório. Foi aplicado um questionário quantitativo, estruturado com oito perguntas previamente formuladas, após Consentimento Livre e
Esclarecido dos participantes; além de pesquisas em artigos científicos na internet sobre o tema. Do total de 14 usuários do Ambulatório supracitado, quatro participaram da pesquisa representando 28,57%, a amostra foi enumerada de 1 a 4
para preservar a identidade. De acordo com os resultados obtidos desta amostra,
3 (75%) são mulheres e 1 (25%) é homem, a média de sessões é de 8,5 as quais
são realizadas semanalmente. A escolha pela Acupuntura para tratamento foi indicada por amigos em 75% dos casos, 25% em evento, na presente pesquisa não
houve indicação médica e auto-indicação. A queixa principal (QP) é a dor (75%),
sendo ela diversa: cabeça, lombar e dorso. Da amostra, um paciente (25%) relata
a ansiedade como queixa principal. Outras queixas também foram expostas para
serem tratadas tais como, varizes, constipação, dificuldade para dormir, obstrução de vias aéreas. Dos três pacientes que já realizaram outro tipo de tratamento
anterior para a QP, dois obtiveram boa resposta e um teve pouca resposta em relação ao tratamento. Um paciente nunca realizou outro tipo de tratamento para a
queixa relatada. Os pacientes não utilizam outra terapêutica simultânea à Acupuntura para as referidas queixas. A melhora da QP com a Acupuntura foi tida
como boa em 100% dos casos da amostra. O mesmo é aplicado às queixas
secundárias. Com relação ao grau de satisfação com a Acupuntura, 75% é médio
e 25% é alto. Nesta pesquisa, deve-se considerar o reduzido número da amostra
a recente implantação do Ambulatório de Acupuntura que atende a uma pequena
demanda em apenas um dia da semana. Embora não haja um padrão-ouro para
avaliar o nível de satisfação dos pacientes, os aspectos levados em consideração
¹Acadêmica de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Bolsista do Programa de Extensão
– PROEX; Monitora Voluntária do Projeto de Acupuntura da FAMAM. crisinha.alves@hotmail.com
²Orientador; Fisioterapeuta Acupunturista; Mestrando em Medicina e Saúde Humana - EBMSP.
³Especialista em Acupuntura; Acupunturista do Projeto de Acupuntura da Faculdade Maria Milza –
FAMAM.
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devem refletir os objetivos da pesquisa com o intuito de aperfeiçoar os serviços.
Esta é relacionada ao tratamento por Acupuntura, a qual se mostrou satisfatória
entre os pacientes do Ambulatório de Acupuntura da FAMAM.
Palavras-chave: Acupuntura; satisfação do usuário; atendimento à comunidade.
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PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO
PACIENTE COM CÂNCER: UM ESTUDO DA ESTRUTURA DAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Rita de Cássia Velozo da Silva¹; Enêde Andrade da Cruz²
Tratou-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quantitativa e
qualitativa, com o objetivo de apreender e analisar as representações sociais elaboradas por enfermeiras sobre o planejamento da assistência de enfermagem ao
paciente com câncer, através da determinação do núcleo central e periférico. Foi
realizada em um hospital, filantrópico, referência em oncologia, na cidade de Salvador-Bahia. Foram coletadas as evocações livres de 41 enfermeiras, estimuladas pela expressão “planejamento da assistência de enfermagem ao paciente
com câncer”, analisadas pelo software Ensemble de Programmes Permettant
L'analyse dês Evocations (EVOC), além de entrevistas com 16 profissionais, cujo
conteúdo foi submetido à análise temática de conteúdo. Os resultados apontam
que a estrutura das representações sociais das enfermeiras acerca do planejamento da assistência ao paciente com câncer tem como elemento central o cuidado humanizado que requer uma organização dessa assistência para atender as
necessidades peculiares desses pacientes. O planejamento da assistência é
entendido no senso comum desses sujeitos como sendo a própria sistematização
da assistência, embora compreendam que, diante da complexidade envolvida na
atenção ao paciente com câncer, essa atividade ultrapassa a esfera do técnico e
transcende para um planejamento mais abrangente e que contemple a subjetividade e a unicidade do indivíduo ao qual o cuidado se destina. As informantes
levantaram, ainda, diversos fatores limitantes para que o planejamento da assistência de enfermagem aconteça e contemple as necessidades dos pacientes.
Dentre esses fatores se destaca o sofrimento vivido pelas profissionais no cuidado com o paciente com câncer e sua família, o que requer uma estrutura de atenção voltada para elas e sua equipe. Conclui-se que os resultados desse estudo
assinalaram indicadores importantes para a avaliação do planejamento da assistência, na forma como essa atividade se desenvolve, nos instrumentos disponíveis para sua efetivação, na própria estrutura organizacional, e na maneira como
os profissionais são envolvidos no processo, desde sua elaboração até a sua execução.
Palavras-chave: Enfermagem oncológica; planejamento da assistência ao paciente; representações sociais.
¹Enfermeira; Mestre. Docente da Faculdade Maria Milza e Coordenadora Acadêmica da Pósgraduação em Enfermagem Oncológica da Atualiza Cursos.rvelozo2009@gmail.com
²Enfermeira; Doutora; Orientadora; Docente da Pós-graduação em Enfermagem da UFBA;
enedeac@ig.com.br
Extraído da dissertação de mestrado intitulada “Planejamento da Assistência de Enfermagem ao
Paciente com Câncer: Representações Sociais de Enfermeiras”.
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ENSINADO E APRENDENDO COM USUÁRIOS PORTADORES DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Glauciene do Nascimento Santos Santana¹; Jucilene Santos Barbosa1; Selma
Pereira da Silva1; Odarlan Sérgio Oliveira1; Vilmar Belmonte da Silva1; Aline Brandão²
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das principais causas de óbitos por
doenças não transmissíveis em todo mundo, representando um grande problema
de saúde pública no Brasil. Contudo, apesar dos progressos no tratamento, esta
patologia merece uma atenção especial por ser considerada agravante àqueles
que não fazem a terapia corretamente, tanto medicamentosa, como a mudança
no estilo de vida. Assim, após diversas visitas domiciliares realizadas à pacientes
hipertensos cadastrados na Unidade de Saúde da Família (USF) Escola de Agronomia do município de Cruz das Almas, notamos a não adesão destes ao uso correto das medicações e aos hábitos de vida saudável, necessitando de uma intervenção com o intuito de conscientizá-los sobre a importância da terapêutica correta. Sendo a Estratégia de Saúde da Família responsável por desenvolver atividades de prevenção das doenças e promoção da saúde, buscamos conscientizar
os indivíduos hipertensos e seus familiares através de medidas de educação em
saúde, desenvolvendo uma aula expositiva dialogada na unidade, utilizando uma
linguagem clara e de fácil entendimento, abrangendo temas sobre alimentação
saudável, realização de atividade física e de lazer, extinção do tabagismo e etilismo e importância do uso correto das medicações. Após a discussão com os hipertensos, observamos que houve melhorias no que diz respeito ao conhecimento
sobre HAS, como: fatores de risco, manifestações clinicas, tratamento e complicações, tanto para os portadores, como para os familiares, percebemos que a
implementação das mudanças no estilo de vida dos portadores de hipertensão é
lenta, necessitando do comprometimento do individuo com a sua saúde, juntamente com o auxílio da família e da equipe da unidade.
Palavras-chave: Educação em saúde; hipertensão arterial; assistência de enfermagem.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. glauciene_greu@hotmail.com;
jucyejunior@hotmail.com.
²Enfermeira; Preceptora de Estágio Curricular do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza FAMAM.
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ESQUISTOSSOMOSE: PREVENÇÃO E CONTROLE EM CRIANÇAS
NO BAIRRO DO CAQUENDE EM CACHOEIRA - BA
Priscilla Oliveira da Cruz¹; Matheus Cardoso Barreto²; Vanderleicio Leite³; Edmar
José Borges de Santana4
A esquistossomose é uma doença infecto-parasitária causada por vermes platelmintos chamados de esquistossomos, vulgarmente conhecida como barriga
d'água, sendo o Schistosoma mansoni o agente etiológico mais conhecido no
país. É a doença parasitária mais difundida tanto em áreas rurais como nos centros urbanos, principalmente em países em desenvolvimento onde predomina a
falta de infra-estrutura sanitária. O presente trabalho objetivou conhecer as ações
de enfermagem voltadas para prevenção e controle da doença, em crianças de
baixa renda. Sendo de cárater exploratório e descritivo, numa abordagem qualiquantitativa, que teve como sujeito da pesquisa os responsáveis pelas crianças e
os profissionais de saúde do PSF do bairro do Caquende em Cachoeira Bahia. O
estudo foi conduzido no PSF do referido bairro que tem sobre si a responsabilidade por cerca de 2.682 pessoas, o que totaliza a população do bairro. Objetivou-se
ainda caracterizar o perfil sóciodemográfico e epidemiológico das crianças infectadas; identificar as práticas voltadas para a educação em saúde direcionadas
para a esquistossomose e verificar a existência de ações preventivas e de controle realizadas pelo profissional enfermeiro. Analisando o perfil sócio demográfico
do total de 11 crianças infectadas pela esquistossomose no Bairro do CaquendeBA, verificou-se que, cinco dos pais das mesmas possuem apenas o antigo primeiro grau incompleto, três possuem o segundo grau incompleto e três possuem
o segundo grau completo. Todos os entrevistados moravam em casas de tijolos e
quatro possuíam coleta regular de lixo em duas residências utilizava-se da queima do lixo como forma de descarte e cinco jogavam o lixo a céu aberto. Oito entrevistados possuíam abastecimento de água proveniente de rede pública, os três
restantes obtinham água das seguintes fontes: de poço, da nascente, e casa do
vizinho. Quanto ao destino das fezes, seis possuíam sistema de esgoto e cinco
jogava as fezes a céu aberto. Com base nos dados obtidos, verificamos que os
indices de esquistossomoses eram mais elevados em famílias onde o grau de
escolaridade e renda são baixos, caracterizando-se como uma doença comum
as classes mais necessitadas.
Palavras-chave: Prevenção; controle; esquistossomose.

¹Graduanda em Enfermagem na Faculdade Maria Milza FAMAM – priscilinha89@hotmail.com
²Graduando em Enfermagem na Faculdade Maria Milza FAMAM
³Graduado em Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM
4
Docente Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM
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NATAÇÃO PARA CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
Fabricia Trindade¹; Roberta Gabriela de Oliveira Gatti²
Como em outras deficiências, a criança com Síndrome Down (S.D.) também
sofre preconceito na sociedade e, muitas vezes, é privada de participar de atividades que podem contribuir para o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Assim, a
natação é uma atividade que pode contribuir de forma positiva e significativa no
desenvolvimento motor e cognitivo destas crianças proporcionando uma vida
sem tantas restrições. Estas aulas quando planejadas por profissionais experientes, que tem a finalidade de estimular seus alunos no desenvolvimento de suas
inseguranças por conta de sua deficiência com o seu próprio corpo, proporcionará grandes descobertas motoras e o melhoramento de suas limitações físicas e
emocionais. O objetivo geral desta pesquisa é investigar na literatura informações sobre a eficiência da prática da natação para o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças com S.D. Mais especificamente, objetiva-se caracterizar a S.D.,
discutir as interferências das propriedades da água na propriocepção e controle
motor do sidrômico, apresentar a contribuição da natação para o desenvolvimento motor das crianças com S.D.e também propor atividades no meio líquido favorecendo o desenvolvimento motor dos mesmos. Para isto, está sendo realizada
uma pesquisa bibliográfica que utilizou de livros, periódicos, revista digital e web
site. Até o presente momento da pesquisa pode-se apontar a natação como uma
alternativa que pode proporcionar melhorias nas habilidades das crianças com de
S.D., principalmente no que se refere ao desenvolvimento das limitações motoras
e cognitivas.
Palavras-chave: Síndrome de Down, natação, ensino.

¹Graduanda em Licenciatura em Educação Física na Faculdade Maria Milza – FAMAM.
fabytrindad@hotmail.com
² Ms. em Ciência do Movimento Humano; Docente do Curso de Educação Física da Faculdade Maria
Milza – FAMAM. gatti_roberta@yahoo.com.br
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OCORRÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES ATENDIDAS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DE JESUS - BA
Marcos Luiz Bomfim Lima¹; Núbia Cristina Rocha Passos²; Oade Oliveira Cunha
de Souza³; Silvana Andrade Souza4; Joan Paulo Andrade Souza5
A sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, de evolução crônica, com
manifestações cutâneas temporárias, sujeita a períodos de latência. Sua evolução é dividida em primária, secundária e terciária. A transmissão da sífilis adquirida é sexual, na quase totalidade os casos. A vigilância da sífilis na gestação como
infecção sexualmente transmissível e de notificação compulsória é de extrema
importância devido a sua elevada taxa de prevalência e elevada taxa de transmissão vertical, que varia de 30 a 100% sem o tratamento ou com tratamento inadequado. A vigilância da sífilis na gestação tem como objetivo controlar a transmissão vertical do Treponema pallidum, acompanhar adequadamente o comportamento da infecção nas gestantes para planejamento e avaliação das medidas de
tratamento, prevenção e controle. O município de Santo Antônio de Jesus possui
cobertura de Estratégia de Saúde da Família em mais de 80% do seu território o
que favorece um maior acompanhamento das gestantes no pré-natal. Este estudo tem o objetivo de analisar o numero de casos de sífilis em gestante no município de Santo Antônio de Jesus nos anos de 2007, 2008 e 2009. Metodologia, pesquisa descritiva, exploratória e quali-quantitativa; baseada em dados secundários, os dados analisados são obtidos de fonte de domínio público. Resultados, notificações de sífilis em gestante em: 2007, 04; 2008: 07 e 2009: 06; observamos
nesta série histórica o crescimento de número de notificações de Sífilis em gestantes, porem ainda não é o ideal identificar a infecção pelo Treponema durante o
pré-natal, neste caso a grande preocupação esta em tratar de forma adequada a
gestante e as parcerias, para evitar nova contaminação e o risco de Sífilis congênita. Diante deste panorama observamos que o a sífilis ainda é um grande desafio
para a saúde pública e esse agravo é considerado um claro marcador da qualidade na assistência durante o pré-natal, sendo ainda subnotificado em todo o país.
Conclusão, a assistência pré-natal é um momento importante para diminuir a incidência da sífilis congênita, com diagnóstico precoce e tratamento adequado.
Nesse período da gestação, muitas mulheres que estão à margem do sistema
público de saúde procuram os serviços, a fim de terem uma gravidez sem compli¹Graduando de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br
²Enfermeira; Supervisora do Estágio Curricular em Saúde Coletiva e Docente da Disciplina
Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria Milza - FAMAM; nubiapassos@gmail.com.
³Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de Prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.
4
Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF;silcoutoenf@hotmail.com.
5
Cirurgião Dentista; Esp. em Saúde da Família; Secretário Saúde de Santo Antonio de Jesus.
joanpaulo@gmail.com.
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cações. Nesse contexto, a Secretaria municipal de saúde de Santo Antonio de
Jesus com a Coordenação Municipal de DST, HIV/Aids e Hepatites, utiliza o
Plano para Redução da Transmissão vertical da Sífilis, que propõe, basicamente,
a melhoria da qualidade da atenção a saúde da mulher e do seu filho, durante a
gestação, parto e o puerpério através do Programa de Humanização do Pré-natal
e Nascimento (PHPN), viabilizando o acesso aos exames laboratoriais para o
diagnóstico, monitorando a vigilância da sífilis em gestantes, implementando atividades de educação permanente dos profissionais de saúde. Sendo assim as
responsabilidades compartilhadas entre entidade governamental e sociedade
civil, pode-se vislumbrar o alcance da eliminação da sífilis congênita.
Palavras-chave: Sífilis congênita; criança exposta; vigilância epidemiológica.
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PARTO CESARIANO: OPINIÃO DAS MULHERES
Acilene Novaes Sampaio Ferreira¹
Considerando que o parto é um evento social que integra a vivência reprodutiva
de homens e mulheres, é relevante pensarmos nas elevadas taxas de cesáreas
em nosso país Observa-se que essa alta incidência não está pautada apenas na
preferência médica e de mulheres que optam por este parto, mas também é influenciada por fatores sócio-culturais, institucionais e legais. Com isso, objetivou-se
conhecer através dos discursos das puérparas os fatores que influenciam as
mulheres a optar pelo parto cesariano em um Hospital e Maternidade de um
determinado município do recôncavo no período de Fevereiro a dezembro de
dois mil e sete. Os sujeitos estudados foram as puérperas. A coleta de dados foi
realizada através semi-estruturada gravada por meio de gravador. Os resultados
foram obtidos por meio da análise de conteúdo de Bardin (1977). Constatou-se
que existem motivações que contribuem na escolha pela cesárea como o medo
da dor no trabalho de parto e parto, a perda da integridade do períneo, a concepção cirúrgica e as complicações obstétricas. Este estudo também permitiu perceber que para algumas mulheres o parto cesariano representa um equivoco que
denota insatisfação e dor, já para outras se tornou uma vivência satisfatória. E
ainda revela que o parto normal encontra-se desvalorizado em virtude da desqualificação da assistência obstétrica e a falta de humanização dos profissionais de
saúde. Desta forma nos permite perceber que a escolha por esta via de parto
surge a partir dos anseios e dúvidas que as mulheres têm em relação ao nascimento. Portanto, cabe ao obstetra questionar e orientar a mulher no sentido de
que este ato intervencionista respeite a autonomia da escolha materna, sem ignorar os critérios clínicos que leva a tomada de decisão pelo profissional.
Palavras- chave: Mulher; cesárea; opção.

¹Graduada em Enfermagem e Pós-graduada em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela Faculdade
Maria Milza – FAMAM; Preceptora de Estágio Curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza –
FAMAM.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM PAPILOMAVIRUS
HUMANO (HPV) NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS – BA NO
ANO DE 2008
Danielle Andrade¹; Julianna Torres²; Ana Paula Almeida Matias³
A incidência das Doenças Sexualmente transmissíveis (DST) vem aumentando
nos últimos anos, sendo considerada um relevante problema de saúde pública. O
Papilomavirus Humano (HPV), considerado como um dos tipos de DST mais
comum no Brasil, pertencem á Família Papillomaviridae, são patógenos responsáveis pelo desenvolvimento de neoplasia intra-epitelial cervical (NIC), e o seu
diagnostico é dado por um conjunto de exames clínicos. Este trabalho consta de
um estudo descritivo, onde foram avaliadas características individuais e aspectos
epidemiológicos de casos de HPV da demanda espontânea de Cruz das Almas BA no período de 2008. Foi encontrada uma variação na faixa etária da população
feminina entre 17 a 96, sendo observada uma frequência de 87% do HPV na faixa
etária de 17 a 46 anos e de 13% em mulheres de 47 a 96 anos. A frequência do
HPV apresentou grande variação conforme a região pesquisada onde a frequência da lesão foi mais evidente na zona urbana apresentando diferença estatística
(<0,5) entre as faixas etárias. Em relação as lesões, tanto a zona rural como a
urbana apresentaram NICs. Com estes achados pode-se concluir que o HPV é
uma DST de ocorrência em ampla faixa etária, mas principlamente em mulheres
jovens que vivem em centros urbanos, sendo considerado um relevante problema para a sociedade. A infecção pelo vírus do HPV merece maior atenção visando minimizar a propagação da doença, pois as manifestações clínicas podem ser
assintomáticas ou inaparentes, podendo levar a complicações como câncer de
colo de útero, vulva,pênis e ânus
Palavras-chave: Papilomavírus Humano (HPV),epidemiologia, mulheres.

¹Graduanda em Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM. andradedane@hotmail.com
²Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Orientadora. jalvestorres@globo.com
³Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Co-orientadora paulaalmeida01@hotmail.com
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: A BAIXA ADESÃO AO PRÉ-NATAL
Acilene Novaes Sampaio Ferreira¹
Considerando os descritos na literatura especializada, a gravidez na adolescência é um fenômeno universal que envolve valores culturais, sociais e econômicos
daqueles envolvidos no processo. E, nos dias atuais, existe uma intensificação
nas políticas de saúde voltadas à saúde do/da adolescente. No entanto, ainda é
comum o elevado número de adolescentes com gravidez indesejada. Com isso,
optou-se por um estudo descritivo do tipo qualitativo, de caráter exploratório, que
teve como objetivo conhecer, através dos discursos das adolescentes, os fatores
que influenciam a adesão tardia ao pré-natal no Posto de Saúde da Família de um
município do Recôncavo, no período de Maio a Junho de dois mil e oito. Os sujeitos estudados foram 6 adolescentes, com faixa etária compreendida entre 14 a 18
anos de idade, que aceitaram participar do estudo. A coleta de dados foi realizada
por meio de entrevista semi-estruturada, obedecendo às normas éticas em pesquisa conforme o parecer da Resolução 196/96. Constatou-se que o inicio do prénatal se dá tardiamente devido à preocupação das adolescentes em relação à
aceitação dos familiares e seus visinhos, bem como o déficit de conhecimento
referente ao pré-natal. Este estudo também permitiu perceber que para algumas
adolescentes a gravidez se apresenta como uma experiência negativa, além disso, notou-se que existe por parte das adolescentes um déficit de conhecimento
sobre o pré-natal. Portanto, cabe aos profissionais de saúde questionar e orientar
as adolescentes sobre a importância do pré-natal, no intuito de reduzir os riscos
para o binômio mãe-filho, sem desrespeitar a autonomia da mulher.
Palavras-chave: Adolescente; gravidez precoce; discursos.

¹Graduada em Enfermagem e Pós-graduada em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela Faculdade
Maria Milza – FAMAM; Preceptora de Estágio Curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza FAMAM
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HIPERDIA: BAIXA ADESÃO AO ACOMPANHAMENTO NO PSF GIL
AFONSO
Acilene Novaes Sampaio Ferreira¹; Maria Aparecida de Souza Machado1; Euderico José de Oliveira Filho²
No Brasil, a hipertensão arterial tem se apresentado como uma doença crônica e
que pode se tornar uma dificuldade a ser vencida, uma vez que impõe novos desafios e incumbências para os/as profissionais que trabalham no atendimento a
população acometida por este problema de saúde, em particular no âmbito da
saúde pública. Este trabalho faz parte da pesquisa intitulada “Hiperdia: baixa adesão ao acompanhamento no Posto de Saúde da Família Gil Afonso, em Água
Branca”. A pesquisa teve como objetivo conhecer os principais indicadores relacionados ao cadastramento e acompanhamento de pacientes hipertensos cadastrados na Unidade de Saúde da Família de Água Branca. Quanto à abordagem
metodológica, optou-se por um estudo descritivo e exploratório, como base nos
dados quantitativos e avaliação qualitativa do objeto. Assim, os resultados revelaram que das 1.682 pessoas cadastradas na referida Unidade de Saúde, 205 são
portadoras de hipertensão arterial. Com relação ao gênero, há uma prevalência
do sexo feminino, sendo a sua ocorrência de 78 % do universo encontrado. Outro
dado importante é que dos pacientes que apresentam hiperdia, apenas 66% são
acompanhados mensalmente no Posto de Saúde da Família daquela localidade.
Os dados apresentados, portanto, revelam uma grande preocupação para o contexto da saúde pública local, fazendo-se necessário que os profissionais daquela
unidade venham a se preocupar em traçar estratégias imediatas no intuito de subsidiar o enfretamento desta problemática, a fim de evitar as complicações provenientes do descontrole da hipertensão.
Palavras-chave: Hipertensão; incidência; adesão.

¹Graduadas em Enfermagem e pós-graduadas em saúde Coletiva com ênfase em PSF, pela
Faculdade Maria Milza, preceptora de estágio curricular em Rede Pública da Faculdade Maria Milza
²Graduado em Agronomia pela UFBA e pós-graduadas em Saúde Coletiva com ênfase em PSF, na
Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA: UMA VISÃO HOLÍSTICA DA
ENFERMAGEM
Juliana Oliveira Sampaio Brandão¹; Marília Almeida Rocha²
Sabe-se que a próstata está sujeita a uma série de diferentes moléstias, podendo
ser vítima de infecção, como a hiperplasia benigna (HBP), levando a necessidade
de ser realizada a prostatectomia. A afecção é comum após os 40 anos de idade,
porém muitas vezes manifesta-se em cerca de um terço dos homens, geralmente
entre os 60 e 70 anos. Portanto, este trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na Santa casa de Misericórdia de São Felix-Ba, Nossa Senhora da Pompéia, no período de agosto a setembro do ano de 2010 durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado II, do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza, sendo selecionado um cliente, de sexo masculino, com 68 anos, submetido à cirurgia de prostatectomia suprapúbica para a subtração total da próstata. A ênfase deste trabalho foi à assistência que a enfermagem deve nortear ao paciente prostatectomizado, bem como a implementação de
cuidados que visem à prevenção e a redução das possíveis complicações no pósoperatório. Utilizou-se como marco metodológico um levantamento bibliográfico
em livros e revistas que discorressem sobre a assistência de enfermagem diante
do paciente submetido a prostatectomia, enfatizando a importância da implementação de um plano de cuidados que visem uma assistência sistematizada e individualizada para o paciente. Diante disso, o trabalho estrutura-se da seguinte forma: revisão de literatura do tema abordado, ações da enfermeira na assistência
perioperatória, construção da historiografia do investigado, elaboração do processo de enfermagem, identificação dos diagnósticos de enfermagem no contexto da NANDA (2005-2006), passos que contribuíram para construção do quadro
comparativo, plano de alta. Por fim, as considerações finais. Contudo evidenciouse que a enfermagem precisa posicionar-se frente às atuais tendências do
conhecimento científico a cerca do evento da prostatectomia, comunicando, testando e ampliando novos estudos, replicando seus resultados, enfim, sugerindo
novos caminhos. Pois, proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente é
o que norteia a sistematização da assistência de enfermagem.
Palavras-chave: Prostatectomia, assistência sistematizada, enfermagem.

¹Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Bolsista do Projeto de Extensão da
Implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem na Santa Casa de Misericórdia de
Cruz das Almas. juliana.smp1@gmail.com.
²Enf.ª Preceptora de Estágio Curricular Supervisionado I Ido Curso de Enfermagem da Faculdade
Maria Milza – FAMAM e orientadora do Trabalho.
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MORTALIDADE INFANTIL EM MENORES DE 1 ANO NO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI - BAHIA¹
Ana Cláudia da Silva Araújo²; Rita de Cássia Velozo da Silva³
Mortalidade infantil é o termo usado para classificar os óbitos de crianças menores de um ano de idade que ocorreram em uma determinada área, em dado período de tempo. Neste trabalho, descreve-se o comportamento da taxa da mortalidade infantil em Camaçari, no período de 2004 a 2009. O objetivo desse estudo foi
analisar as causas da mortalidade infantil em menores de um ano no município,
no período de 2004 a 2009 e descrever estratégias que contribuem para a redução da mortalidade infantil. Os dados foram extraídos das estatísticas de nascimento do Sistema de Informações em Saúde e das estatísticas de mortalidade do
Sistema de Informações sobre Mortalidade, divulgados pela vigilância epidemiológica do município de Camaçari-Bahia. Para atingir o objetivo proposto, foram
analisadas as freqüências absolutas das mortes infantis na faixa etária de 0 a 364
dias; as proporções de óbitos neonatais e pós-neonatais em relação ao total de
mortes infantis no ano e no período considerado; as taxas de mortalidade infantil
e de seus componentes e, por fim, os principais grupos de causas de óbitos infantis no município. Conclui-se que, no período estudado, a taxa de mortalidade
infantil no município de Camaçari mostrou um declínio tanto no componente neonatal quanto no pós-neonatal, embora os óbitos por afecções perinatais tenha
sido prevalente em todo período. A maior taxa de mortalidade foi verificada em
2004, 44,08/mil nascidos vivos e a menor taxa registrada foi de 22,27/mil nascidos vivos em 2008, representando uma queda de 50%. Nos seis anos estudados,
o componente neonatal foi responsável pela maior proporção do total de óbitos
infantis. Com relação aos grupos de causas da mortalidade infantil, as afecções
originadas no período perinatal foram as que mais contribuíram para os óbitos
infantis, sendo 7,7 vezes maior que as malformações congênitas/deformidades/anomalias, segunda classificada, representando 79,30% e
10,20%, respectivamente. Os resultados encontrados indicam que a taxa de mortalidade infantil em Camaçari, quando comparada à de Salvador-Bahia, mostrase em valores superiores, ainda que em queda. A taxa de mortalidade neonatal
ainda apresenta valores acima da média pretendida, indicando que é preciso priorizar aspectos relacionados à saúde das gestantes, dos recém-nascidos e bebês,
com o intuito de amenizar este indicador de saúde e promover melhorias nas condições de saúde do povo camaçariense. Daí a importância de conhecer o perfil da
mortalidade infantil para a formulação de estratégias que permitam o seu controle. Este deve ser feito desde uma assistência adequada à mulher durante a gravi¹Trabalho de Conclusão de Curso.
²Enfermeira, ex-aluna da Faculdade Metropolitana da Camaçari - Bahia
³Enfermeira, Mestre, Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM e da Faculdade Metropolitana de
Camaçari e orientadora da Pesquisa
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dez e o parto até ao acompanhamento principalmente das crianças consideradas
de risco.
Palavras-chave: mortalidade infantil, taxas de mortalidade infantil, indicadores
de saúde.

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

91

NASF COMO DISPOSITIVO DE APOIO MATRICIAL E EDUCAÇÃO
EM SAÚDE PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA
Karine dos Santos Nogueira¹; Cláudio Luiz Berhends Souza²
Desde a década de 80, quando se instituiu o SUS (Sistema Único de Saúde), o
objetivo era levar as comunidades um maior suporte de saúde em nível local para
fortalecer as estratégias do Ministério da Saúde no que diz respeito a melhoria da
qualidade de vida. As Equipes de Saúde da Família (ESF) vieram para desenvolver suas ações com o sentido pleno da integralidade, buscando resolucionar a
maior parte dos problemas de Saúde da população adscrita sempre pautados
nos princípios do acolhimento, responsabilização, cuidado longitudinal e cogestão. Para apoiar a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, o Ministério da Saúde criou, em 2008, o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), cujo
processo de trabalho se organiza amparado em alguns componentes básicos
como: projeto terapêutico singular, projeto de saúde do território, apoio matricial e
educação em saúde. Numa tentativa de organizar o serviço e o processo de trabalho, o município de Santo Antonio de Jesus – BA inseriu em sua rede de serviços duas equipes de NASF tipo I para prestarem apoio a vinte e uma equipes de
Saúde da Família. O objetivo do estudo é relatar a implantação do apoio matricial
e educação em saúde, do NASF aos profissionais das ESF e usuários. Metodologia, relato de experiência; o Núcleo no município em questão é dividido em dois: A
e B. Compostos por nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, farmacêutico, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e educador físico. Desde sua implantação começou a construção de um protocolo de trabalho sob supervisão da coordenação da
atenção básica do município. De posse dessa ferramenta inciaram-se as atividades práticas (interconsultas, visitas domiciliares e atividades educativas) nas unidades de Saúde da Família com o objetivo de iniciar o apoio matricial e suprir as
demandas quanto as ações de prevenção e promoção a saúde. Diante do desenvolvimento da ações foram alcançados resultados como: aumento da capacidade
de intervenção e resolutividade; interação com os profissionais da atenção básica; fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional e desenvolvimento, em
conjunto de ações interdisciplinares. Considerações, a maioria dos municípios
baianos sentem dificuldades de implantar e implementar o NASF, pois não realizam um levantamento das reais necessidades de saúde da sua população e vislumbram, no núcleo, a possibilidade de ter um centro de especialidades na atenção básica. Recomendamos que os usuários, gestores e trabalhadores enten-

¹Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e
Pós-graduanda em Saúde Coletiva; karinut@hotmail.com
²Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e
Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com
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dam núcleo como um instrumento de apoio matricial e educação em saúde com a
possibilidade de novos arranjos organizacionais em equipe capaz de gerenciar
mudança nas práticas hegemônicas em Saúde.
Palavras-chave: NASF; apoio matricial; educação em saúde.
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NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BAHIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Karine dos Santos Nogueira¹; Cláudio Luiz Berhends Souza²
Em 24 de janeiro de 2008 foi instituída a Portaria 154 que criou os Núcleos de
Apoio a Saúde da Família (NASF) com o objetivo de ampliar a abrangência e o
escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a
inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de
territorialização e regionalização a partir da atenção básica. A partir desta portaria, foi implantado no município de Santo Antonio de Jesus – BA, dois NASF tipo 1
formado por Nutricionistas, Farmacêuticos, Psicólogo, Fonoaudiólogo, Educador
Físico, Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeutas, seguindo as orientações de
carga horária dos seus respectivos conselhos. Iniciaram-se os trabalhos no município referido em abril de 2009 com a criação de um protocolo de atendimento
para facilitar a triagem e informar as Equipes sobre o trabalho do NASF. O objetivo
deste trabalho é apresentar a sequência, desde a implantação do Programa no
município até a nova forma de trabalho que hoje se usa. Metodologia: Em março
de 2009, foi implantado no município de Santo Antonio de Jesus – Bahia, duas
equipes de NASF tipo I compostos por diversos profissionais. Desde então começou a construção de um protocolo de trabalho para viabilizar as ações inerentes
ao núcleo, visto que a Portaria não traz informações abrangentes. Após inicio da
atividades foi necessário a analise e avaliação da forma de atuação e depois de
algumas mudanças na forma de trabalho do Núcleo, surgiu um aumento da
demanda de consultas/interconsultas e aumento de atividades educativas e
ações em saúde. Hoje o resultado é notório, com gradativa adesão da comunidade por grupos de atividades diversificadas onde o NASF apóia atividades educativas nas Unidades e garante uma maior abrangência das informações transmitidas. Aqui também deve-se fazer menção a dificuldade de aderência e adesão dos
usuários da Unidade aos grupos visto ainda ao hábito do assistencialismo. Os
resultados alcançados com a implantação do Núcleo e avaliação das ações
foram, o aumento da capacidade de intervenção e resolutividade nas ações das
atividades desenvolvida na Equipes de Saúde da Família (ESF). As considerações a cerca deste trabalho é fortalecer o vínculo entre o NASF e ESF a fim de
melhorar as condições de saúde da população, reduzir os impactos a saúde provocados muitas vezes por hábitos errôneos de vida.
Palavras-chave: NASF; equipes de saúde da família; atenção básica.

¹Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e
Pós-graduanda em Saúde Coletiva; karinut@hotmail.com
²Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antonio de Jesus – BA e
Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com
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NASF: DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO NAS EQUIPES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA
Cláudio Luiz Berhends Souza¹; Karine Santos Nogueira²
A partir da implantação do cuidado a saúde a partir da Atenção Básica, envolvendo as ações de saúde no âmbito individual e coletivo, envolvendo promoção, prevenção de agravos à saúde, diagnóstico, tratamento, reabilitação. A partir de
1994 com a criação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) a atenção a saúde
se fortaleceu ainda mais. A ESF sendo entendida como uma reorganização e reorientação do modelo assistencial, composta por uma equipe multidisciplinar atuando em um território geograficamente delimitado, além de um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, político, sociale cultural, que o
caracteriza como um território em permanente construção. Considerando as
peculiaridades apresentadas por esse território a ESF passa a demandar uma
ampliação dos profissionais que compõem. Em 2008 surge por meio da Portaria
GM/MS n. 154 o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) com a finalidade de
ampliar a abrangência e o escopo das ações desenvolvidas pela Atenção Básica.
O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, com a principal finalidade de apoiar as Equipes de Saúde da Família e
contribuir na assistência a população adscrita. Este estudo tem o objetivo de apresentar as principais dificuldades de implementação do NASF correlacionando
com as Equipes de Saúde da Família no município de Santo Antonio de Jesus.
Metodologia, relato de experiência; em março de 2009, foi implantado no município em questão duas equipes de NASF tipo I, sendo uma equipe composta por
nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, farmacêutico, fonoaudiólogo e educador
físico, e a outra equipe composta por: nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, farmacêutico, pediatra e educador físico. A composição das especialidades foi definida de acordo com a necessidade de cada região de abrangência do
NASF. Durante os três meses iniciais houve o desenvolvimento de um protocolo
de trabalho, já que a portaria traz informações gerais. A partir de então as atividades foram iniciadas e algumas dificuldades encontradas entre elas: resistência
por parte dos agentes comunitários de saúde e dos profissionais de nível superior
em acolher as propostas de trabalho de prevenção e promoção, dificuldade de
aceitação da comunidade para participação das atividades em grupo, carência de
materiais apropriados para realização das atividades, ausência de espaços físicos nas unidades de saúde que possibilitem a prática dos trabalhos em grupo.
Lições aprendidas com a experiência, considerando o modelo assistencialista
requerido pelas Equipes de Saúde da Família, distorcendo assim a proposta, foi

¹Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e
Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com
²Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus –
BA e Pós-graduanda em Saúde Coletiva karinut@hotmail.com
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necessária uma reorganização da maneira de trabalho do NASF, e os profissionais de pediatria foram excluídos do grupo, já que não conseguiam desenvolver as
atividades de prevenção e promoção. Considerações, observa-se que existe a
necessidade de estabelecer espaços rotineiros de reunião de planejamentos,
com definição de objetivos, critérios de prioridade, tudo isso não acontece automaticamente, tornando-se assim necessário que os profissionais das ESF e do
núcleo assumam sua responsabilidade na co-gestão e estes processos devem
manter-se em constante construção.
Palavras-chave: NASF; equipes de saúde da família, atenção básica.
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O COTIDIANO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO NÚCLEO
DE APOIO Á SAÚDE FAMÍLIA EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS-BA
Cláudio Luiz Berhends Souza¹; Karine Santos Nogueira²
O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) por ser composto por profissionais
de diferentes áreas de conhecimento, tem a possibilidade de diversas atuações
em parceria com as Equipes Saúde da Família (ESF), compartilhando as práticas
em saúde nos territórios. O núcleo está dividido em oito áreas estratégicas sendo
elas: atividade física/praticas corporais; práticas integrativas e complementares;
reabilitação; alimentação e nutrição; saúde mental; serviço social; saúde da criança/do adolescente e do jovem; saúde da mulher e assistência farmacêutica. As
ações comuns nos territórios de responsabilidade do NASF são desenvolvidas de
forma articulada com a ESF e outros setores públicos (educação permanente, planejamento integrado, potencialização do uso de espaços públicos de convivência, ações focadas na inclusão social, enfrentamento da violência, educação
popular em saúde, organização em rede intersetorial para a equidade e cidadania, trabalhos com grupos vulneráveis). Objetivo deste estudo é descrever o cotidiano das atividades desenvolvidas pelo NASF no Município de Santo Antônio de
Jesus – BA. Metodologia utilizada, relato de experiência. Em consonância das atribuições propostas pela Portaria GM/MS n. 154, o Caderno de Atenção Básica n.
23 e das necessidades apresentadas pelas comunidades do município, as equipes de NASF de Santo Antônio de Jesus – Bahia tem desenvolvido no âmbito
nutricional: grupos de alimentação saudável, acompanhamento dos grupos de
hipertensos, diabéticos e gestante, grupos de sobrepeso/obesidade e acompanhamento dos programas de alimentação e nutrição da atenção básica; em fisioterapia tem trabalhado com grupos: de LER/DORT, alongamento, pilates, gestantes eshantala; os terapeutas ocupacionais têm desenvolvido atividades de artesanato; em fonoaudiólogia: grupos de gagos, terapia de voz e atividades de prevenção das doenças fonoaudiologicas em grupos de risco; em psicologia: tem trabalhado com grupos de ansiedade e depressão; em atenção farmacêutica: tem
trabalhado no uso racional de medicamentos, e na melhoria da qualidade do serviço prestado pelas farmácias das unidades de saúde; os educadores físicos tem
movimentado a comunidade através dos grupos de caminhada, grupo de alongamento e atividades lúdicas . É importante ressaltar que sempre há a presença de
mais de um profissional do núcleo nas atividades e de pelo menos um funcionário
da unidade de saúde, tornando as atividades multiprofissionais e integradas com
a realidade da unidade de saúde e sua comunidade adscrita. Lições aprendidas
com as experiências, a participação dos profissionais das unidades de saúde é de
extrema importância, já que a comunidade possui uma interação maior com esse
¹Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e
Pós-graduando em Saúde Coletiva; anutricao@hotmail.com
²Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus –
BA e Pós-graduanda em Saúde Coletiva; karinut@hotmail.com
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grupo, sobretudo com os agentes comunitários de saúde. Também vale ressaltar
que deve-se continuamente buscar as necessidades da comunidade para que as
atividades de promoção e prevenção estejam de acordo com a realidade de cada
grupo.
Palavras-chave: NASF; equipes de saúde da família; multiprofissionais.
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ESTRATÉGIA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ABORDAGEM EM
DST/HIV/AIDS ATRAVÉS DA PRÁTICA DO ACONSELHAMENTO
Núbia Cristina Rocha Passos¹; Oade Oliveira Cunha de Souza²; Joan Paulo
Andrade Souza³
A presença significativa das DST (Doenças Sexualmente Transmissíveis), HIV
(human imunodeficiency virus) e Aids (síndrome da imunodeficiência adquirida)
em nosso país tem gerado a necessidade de se desenvolver novas e mais eficazes estratégias de prevenção. Nesse sentido, uma das prioridades hoje é incluir
práticas de prevenção nas atividades assistenciais já existentes na rede de serviços de saúde. Está prática implica em escuta ativa, promove execução do papel
ativo do paciente frente ao seu processo saúde-doença, não pode ser reduzida a
“dar conselhos”. Deve ser entendida como uma tecnologia de cuidado a ser
implementada no cotidiano dos profissionais. O aconselhamento nos serviços de
saúde pode ajudar na prevenção primária e secundária das DST e HIV/Aids, na
adesão ao tratamento proposto e abordagem das parcerias. Assim, o objetivo do
estudo é descrever o aconselhamento no atendimento a pacientes na Estratégia
de Saúde da Família e Centro de Testagem e Aconselhamento no Município de
Santo Antônio de Jesus – Bahia, com base em relato de experiência em atendimentos prestados a pacientes portadores de DTS/HIV/Aids, sendo que no município em questão a prática do aconselhamento é estimulada para os profissionais
através de treinamentos oferecidos pela Secretária de Saúde e Coordenação
municipal de DST/HIV/Aids. Durante a abordagem, percebemu-se inicialmente
dificuldade do paciente em descrever suas práticas sexuais, uma vez que assuntos tão íntimos emergem, expondo tanto o profissional quanto o paciente, porém,
com a abordagem de caráter confidencial, negociada a garantia do sigilo, provoca
atenção e disponibilidade as demandas, por possuir escuta ativa e diferenciada
de outros atendimentos, estimula o paciente expor sua queixa e demanda. Neste
intercâmbio é necessário ao profissional apresentar atitudes isentas de julgamentos, respeitar valores, crenças, preferências sexuais e situações dos pacientes. O aconselhador deve ouvir as preocupações do indivíduo, propor questões e
prover informações e suporte emocional. Implica uma revisão do tempo que o profissional dedica ao atendimento a clientes, no entanto, é difícil estabelecer um
tempo padronizado de duração do aconselhamento, pois varia conforme o caso.
Conclui-se que, aconselhamento gera tomada de decisão quanto: a realização do
exame, revelação do diagnóstico, aceitação ao tratamento; planejamento de
¹Enfermeira, Coordenadora do CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus-BA; Supervisora de Estágio
Curricular em Saúde Coletiva e Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica para Enfermagem
da Faculdade Maria Milza - FAMAM; nubiapassos@gmail.com.
²Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.
³Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus.joanpaulo@gmail.com
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ação: mudança de comportamento, redução de riscos e adesão ao tratamento. A
identificação das barreiras que dificultam as práticas preventivas e os subsídios
para definição de mensagens compatíveis com o cliente depende da qualidade
da relação construída entre os interlocutores durante o aconselhamento. Resultados esperados: medicina preventiva, vínculo, diálogo, adesão e qualidade no
atendimento, para o alcance destes resultados é fundamental que o profissional
de saúde esteja disponível e sensível para identificar as condições de maior ou
menor vulnerabilidade de seus clientes. Dessa forma, será possível desenvolver
um plano de redução de risco que seja compatível com as questões específicas
do cidadão em atendimento e, portanto, ter maior chance de resolutividade.
Palavras-chave: Aconselhamento; DST; AIDS.
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ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IRMÃ DULCE DO MUNICÍPIO
DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
Viviane de Andrade Nunes Pereira¹; Pricila Silva dos Santos1; Moisés Teixeira Torres²; Andréa Jaqueira da Silva Borges³
O trabalho da equipe multiprofissional é elemento-chave na manutenção do Programa de Saúde da Família, ocorrendo a partir de informações e troca de experiências dos seus integrantes, sendo essencial que haja adequação de perfil e de
trabalho dos profissionais que integram o programa, para que possam ser criados
espaços de identidade em comum, com diálogos e intercâmbio de saberes. Dentre os programas oferecidos pelo PSF, tem-se o Hiperdia, contemplando o cadastramento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Esse programa surge
como estratégia para o controle das doenças crônico degenerativas, dentre
estas, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que se tornou fator determinante
na morbidade e mortalidade da população. Embora a hipertensão arterial não
tenha cura, modificações no estilo de vida são fundamentais no processo terapêutico para o controle da doença. A partir dessa realidade, o trabalho teve como
objetivo conhecer como ocorre a relação da equipe multiprofissional na conduta
terapêutica e assistencial ao portador hipertensão na USF Irmã Dulce do município de Santo Antonio de Jesus, no ano de 2010. Foi adotada uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa. A coleta dos dados ocorreu em seis
microáreas, a partir de relato de experiência de usuários escolhidos de forma aleatória, sendo contemplados dois hipertensos de cada microárea. Após essa etapa
se processou as análises dos resultados e categorização dos mesmos. Assim, foi
verificado que o acompanhamento da equipe multiprofissional, as atividades
desenvolvidas e a mudança de rotina foram essenciais para a redução significativa dos níveis pressóricos do grupo em estudo. Dessa forma, verificou-se que
ações educativas em Unidades de Saúde da Família são essenciais, tanto em
relação a maiores informações quanto a mudanças de hábitos e atitudes de usuários, podendo assim, interferir de forma positiva na sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Assistência; equipe multiprofissional; hipertensos.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.; vivianenunesp@hotmail.com;
pricila.santos20@hotmail.com
²Preceptor da disciplina Estágio Supervisionado II do Curso de Bacharelado em Enfermagem da
Faculdade Maria Milza – FAMAM; moisesbig@yahoo.com.br
³Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no trabalho.
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HELICOBACTER PYLORI E SUA RELAÇÃO COM PATOLOGIAS
ENDÓCRINAS
Tacio Tanajura Ricarte¹; Gabriela Pinheiro Rabelo²; Getúlio Freitas Bomfim³
Helicobacter pylori é uma bactéria gram-negativa, microaerofílica, que
geralmente apresenta forma espiral e que coloniza o estômago de mais da
metade da população mundial. Esta espécie foi isolada e cultivada pela primeira
vez em 1984 por Robin Warren e Barry Marshall, a partir de biopsias gástricas. Ela
provoca gastrite crônica, úlcera péptica e desempenha um importante papel na
etiologia do linfoma gástrico ou MALT (Tecido Linfóide Associado à Mucosa). A
infecção provoca uma resposta celular inflamatória crônica na mucosa gástrica,
no entanto, os efeitos dessa inflamação local pode não estar limitado ao trato
digestivo, mas pode se espalhar evolvendo os tecidos extra-intestinais ou outros
órgãos. A infecção por H. pylori tem sido epidemiologicamente ligadas também às
condições e doenças extra-digestivas. Diante disso, tem-se especulado que a
infecção por H. pylori pode ser responsável por vários distúrbios extra-gástricos,
inclusive endócrinos, tais como doenças auto-imunes da tireóide, diabetes
mellitus, obesidade e hiperparatireoidismo primário. O objetivo dessa pesquisa
foi destacar o papel do Helicobacter pylori associado a algumas doenças
endócrinas. O presente estudo teve como recurso metodológico uma pesquisa
bibliográfica, a partir de artigos científicos que apresentassem essa temática. A
pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira etapa consistiu na procura dos
descritores no site Ciências da Saúde. Depois foram estabelecidos dois critérios
para refinar os resultados: a abrangência temporal dos estudos definida entre os
anos de 1994 e 2010, e o idioma, textos em português, inglês e espanhol. Foram
escolhidas duas bases de dados, a LILACS (Base de dados da literatura Latino
Americana, em Ciência da Saúde) e a MEDLINE (Base de dados Comprehensive
Medline). Esta revisão de literatura, que analisou estudos epidemiológicos e
terapêuticos avaliou o potencial envolvimento direto ou indireto dessa bactéria na
patogênese de várias doenças extra-gástricas, especificamente distúrbios do
sistema endócrino. Este estudo sugere uma forte ligação entre dislipidemia e
infecção por H. pylori, enquanto surgem cada vez mais provas sobre o papel da
infecção do H. pylori em doenças auto-imunes da tireóide. Porém, a associação
entre a infecção por H. pylori e obesidade, hiperparatireoidismo e diabetes
mellitus permanece controverso.
Palavras-chave: Helicobacter pylori; doenças endócrinas; associação.

¹Estudante do curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM; tacioricarte@hotmail.com
²Farmacêutica Especialista em Microbiologia Clinica - UFBA
³Professor Assistente da Disciplina TCC II dos Cursos de Farmácia e Biomedicina da Faculdade Maria
Milza - FAMAM; Mestre em Biotecnologia pela UEFS/FIOCRUZ .
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IMPORTÂNCIA DA INSERÇÃO DE TESTES COM ÁCIDOS
NUCLÉICOS (NAT) NA HEMOTERAPIA
Tacio Tanajura Ricarte¹; Gabriela Pinheiro Rabelo²; Getúlio Freitas Bomfim³
Desde o século XVII, quando o médico Francês Jean Baptiste Denis realizou a primeira transfusão de sangue, muito se aprendeu sobre o assunto. Com a descoberta do sistema ABO, Rh e da estocagem de sangue com anticoagulante, viveuse uma época em que a transfusão de hemocomponentes era vista livre de riscos
e, por isso com ampla liberalidade. Porém, uma importante mudança de comportamento foi vista nas décadas de 70 e 80 com crescente preocupação em relação
à transmissão de doenças, através de transfusões, em especial hepatites e AIDS.
Tendo em vista que a segurança transfusional é uma preocupação constante, e
que isso tem levado a incorporação de novas tecnologias, há alguns anos, países
desenvolvidos utilizam técnicas de biologia molecular para detecção de ácidos
nucléicos (NAT) na rotina de triagem laboratorial de doadores de sangue. O objetivo deste trabalho é discutir a importância de técnicas de amplificação de ácidos
nucléicos (NAT) em comparação ao ELISA (Ensaio de Imunoabsorção Ligado a
Enzima), teste mais utilizado no país para a detecção de agentes patogênicos
transmissíveis por transfusão, principalmente para os vírus HIV e HCV e os desafios da implantação dos NATs no Brasil. A presente pesquisa teve como recurso
metodológico uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos científicos que apresentassem essa temática. A pesquisa foi dividida em duas etapas: a primeira
etapa consistiu na procura dos descritores no site Ciências da Saúde. Depois
foram estabelecidos dois critérios para refinar os resultados: a abrangência temporal dos estudos definida entre os anos de 2003 a 2010, e o idioma, textos em
português, inglês e espanhol. Foram escolhidas duas bases de dados, a LILACS
(Base de dados da literatura Latino Americana, em Ciência da Saúde) e a
MEDLINE (Base de dados Comprehensive Medline). A literatura médica está
repleta de estudos demonstrando a diminuição da janela imunológica para o vírus
HIV, HCV e HBV, com a utilização de testes laboratoriais para a detecção de material genético (NAT), reduzindo assim o risco de transmissão destes vírus por
transfusões. Porém, o alto custo, juntamente com outros problemas como infraestrutura ideal, pessoas qualificadas e equipamentos resultam em um número
não tão abrangente de hemoterapias com a implantação destes testes.
Palavras-chave: Hemoterapia; segurança transfusional; NAT.
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NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DE JESUS – BA, NOS ANOS DE 2008 E 2009
Marcos Luiz Bomfim Lima¹; Núbia Cristina Rocha Passos²; Oade Oliveira Cunha
de Souza³; Silvana Andrade Souza4; Joan Paulo Andrade Souza5
A Vigilância Aprimorada das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST)
implantada desde 1996 consiste na notificação/investigação de casos de DST,
em serviços de saúde selecionados, para o acompanhamento das tendências
destes agravos. Os objetivos desta Vigilância é monitorar a incidência e/ou prevalência das DST em serviços selecionados, de acordo com as definições de caso
estabelecidas. DST é a designação pela qual é conhecida uma categoria de patologias antigamente conhecidas como doenças venéreas, são doenças infecciosas que se transmitem essencialmente (porém não de forma exclusiva) pelo contato sexual. Vários tipos de agentes infecciosos (vírus, fungos, bactérias e parasitas) estão envolvidos na contaminação por DST, gerando diferentes manifestações, como feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. O objetivo deste estudo é
analisar as notificações de DST nas Unidades de Saúde da Família (USF) do
Município de Santo Antônio de Jesus – BA. A metodologia constou de uma pesquisa descritiva, exploratória e quali-quantitativa, em que os resultados foram
baseados em dados secundários, obtidos de fonte de domínio público dos anos
de 2008 e 2009. Resultados baseados em unidades: São Francisco, 337; Irmã
Dulce, 113; Boa Vista, 100; Bela Vista, 93; URBIS II, 86; Calabar, 78; Sales, 72;
Alto Santo Antônio, 71; Fernando Queiroz I, 68; Amparo, 63; Centro SAJ, 61; Fernando Queiroz II, 60; Andaiá I, 54; São Paulo, 49; Virato Lobo, 47; Cocão, 43;
Radio Clube, 43; URBIS II, 40; Andaiá II, 31; Esperança, 22; Marita Amâncio, 14;
Santa Madalena, 09 e Alto do Morro, 08. Verificou-se que existe um perfil heterogêneo de notificações entre as unidades, porém em todas ocorre à preocupação
em realizar a notificação, mais é preciso buscar ainda causas que podem estar
associadas, a falta de notificação nas Unidades. Desta forma, devemos manter
fortalecimento em: campanhas educativas com distribuição de preservativos, a
disponibilização de medicamentos para DST com dosagem única supervisionada
nas USF, diagnóstico precoce, oferecimento de sorologias e o treinamento dos
profissionais em Abordagem Sindrômica das DST. Assim, as doenças sexualmente transmissíveis são consideradas, em nível mundial, alguns dos problemas
¹Graduando de Enfermagem da UFRB; marcoslbl@yahoo.com.br
²Enfermeira, Coordenadora do CTA/SAE em Santo Antônio de Jesus - BA; Supervisora do Estágio
Curricular em Saúde Coletiva Docente da Disciplina Semiologia e Semiotécnica da Faculdade Maria
Milza – FAMAM; nubiapassos@gmail.com.
³Enfermeira; Coordenadora Municipal do Programa de Prevenção a DST, HIV/Aids e Hepatites Virais
do município de Santo Antônio de Jesus. oade.ocs@hotmail.com.
4
Enfermeira; Pós-graduanda em Saúde da Família com ênfase em PSF. silcoutoenf@hotmail.com.
5
Cirurgião Dentista; Especialista em Saúde da Família; Secretário de Saúde de Santo Antonio de
Jesus. joanpaulo@gmail.com.
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de saúde pública mais comuns. A repercussão de suas sequelas em ambos os
sexos, sua relação com o aumento da morbidade e da mortalidade materna e
infantil, além de seu papel facilitador da transmissão sexual do HIV evidencia a
relevância dessas enfermidades, não basta a oferta de serviços que supram a
demanda em saúde é essencial que o usuário tenha fácil acesso ao serviço, e que
os profissionais estejam capacitados para atendê-lo quando aquele procure a unidade; para tal, é imprescindível que medidas e programas não sejam simplesmente implantados, e sim que ocorra primeiramente uma incorporação da idéia e
a defesa de sua causa por parte de toda a equipe envolvida no processo, para
então colocá-la em prática.
Palavras-chave: DST; vigilância epidemiológica; Unidade de Saúde da Família.
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A PRÁTICA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO À AMPUTAÇÕES
DECORRENTES DO DIABETES MELLITUS (DM)
Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar¹; Elda Aragão Pereira dos Santos¹; Robson Rui Cotrim Duete²
As amputações das extremidades inferiores (AEI) em pessoas acometidas por
Diabetes Mellitus (DM) são cada vez mais freqüentes; no Brasil, aproximadamente 70% das AEI do sistema de saúde são de pessoas com diagnósticos de DM,
essas mutilações acarretam aos cofres públicos anualmente R$ 18,2 milhões,
além de afetar a qualidade de vida dessas pessoas. Pacientes diabéticos que
fazem uso do tabaco, que são etilistas e que não praticam atividades físicas, apresentam maiores chances de desenvolverem o chamado “pé em risco” que é um
estagio prévio ao do “pé diabético”, que tem como conseqüências a perda parcial
ou total de um dos ou de todos os membros inferiores. O objetivo geral dessa pesquisa foi identificar quais têm sido os cuidados de enfermagem na prevenção de
amputações em pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus que possuem
úlceras no pé. Essa pesquisa é resultado da construção de um Plano de Estudo
em Grupo sobre os cuidados da enfermagem na prevenção de amputações
decorrente do DM. Para isso foi feito um levantamento bibliográfico que se deu
por meio de pesquisa na biblioteca eletrônica Scielo, sites da Universidade de
São Paulo (consultas às monografias, dissertações e teses), Lillacs em periódicos e livros; também foram utilizados os sites da Organização Mundial de Diabetes (OMD), da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde
(MS). Nos artigos analisados não foram relatos cuidados de enfermagem na prevenção de amputações. A American Diabetes Association preconiza que é dever
do enfermeiro avaliar minuciosamente o pé do paciente diabético, para que haja
uma prevenção e controle da ulcera diabética, visto que a consulta de enfermagem é um fator muito importante de proteção para o agravo em questão. Com relação as principais causas que leva os portadores de DM as amputações do membro inferior foram encontrados os seguintes: a insensibilidade dos pés é um fator
significativo, em seguida vem a utilização de calçados inadequados, corte das
unhas, falta de informações sobre a doença e a não adesão ao tratamento. Essas
amputações além de causar limitações físicas significativas na vida dessas pessoas podem levá-las a depressão e ao stress. A partir do exposto, conclui-se que
é necessário que os profissionais de enfermagem dêem uma maior importância
na inspeção dos pés desses pacientes como também na educação da família e
da comunidade acerca da prevenção da Diabetes Mellitus.
Palavras-chave: Neuropatia diabética; amputação de membros; cuidados de
enfermagem.
¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM,; gasparcassia@hotmail.com.
²Professor Orientador da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS ENFERMEIROS QUE ATUAM EM
UNIDADES DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL
Juarez Menezes Oliveira Junior¹; Maria Antonia Souza²; Tamires da Silva Conceição³; Edmar José Borges de Santana4
Conceitualmente o atendimento pré-hospitalar móvel na área de urgência é
entendido como o serviço que procura chegar precocemente à vítima, após a
ocorrência de um agravo à sua saúde de qualquer natureza, seja ela clínica, cirúrgica, traumática, além das psiquiátricas, proporcionando um atendimento e transporte seguro e tranqüilo até a unidade de saúde conveniente para seu tratamento.
O atendimento pré-hospitalar é classificado em dois momentos distintos: o primário, quando parte de um cidadão comum e o secundário, quando parte de uma unidade de saúde que já prestou algum tipo de atendimento a fim de estabilizar o quadro do paciente. O presente trabalho de caráter exploratório e descritivo com abordagem quantitativa objetivou identificar o perfil do enfermeiro que atua na unidade de atendimento pré-hospitalar móvel do SAMU, no município de Salvador-BA,
entre os meses de abril a maio de 2009, para tanto utilizou-se da seguinte questão
norteadora: qual o perfil dos enfermeiros que atuam em unidades de atendimento
pré-hospitalar móvel? Visando explorar a realidade e descrever os fatos com exatidão foi utilizada uma amostra de 22 enfermeiros assistenciais atuantes nas
diversas bases do SAMU da referida cidade, para tanto se aplicou um questionário contendo 16 perguntas fechadas incluindo dados como gênero, idade, tempo
de graduação, formação acadêmica, tempo de trabalho, treinamentos e outros. A
investigação atendeu as exigências éticas para estudos com seres humanos. Os
resultados evidenciaram que 40,9% dos emergencistas estava na faixa etária
acima dos 40 anos e dispostos de forma paritária nos estados civis casado e solteiro em percentual de 40,9% observou-se ainda que 72,7% dos profissionais
eram do gênero feminino e 59,1% residem em Salvador. Do universo estudado
91% possuem outro vínculo empregatício e 45,5% dos enfermeiros são remunerados entre 6 e 10 salários mínimos, com relação a formação acadêmica 90,9%
são pós-graduados e a totalidade deles participam de cursos de aperfeiçoamento
na área de urgência e emergência sendo que 63,6% possuem entre 3 e 5 anos no
SAMU e 77,3% dos profissionais atuam por interesse profissional. Com base nos
dados obtidos podemos constatar que os profissionais atuantes neste serviço de
emergência apresenta grande nível de excelência acadêmica, constatou-se
ainda que a grande maioria dos profissionais tem duplo vínculo empregatício e
com uma predominância do gênero feminino.
Palavras-chave: Atendimento pré-hospitalar; emergencista; perfil profissional.
¹Graduando em Enfermagem na Faculdade Maria Milza (juarez__menezes@hotmail.com).
²Graduanda em Enfermagem na Faculdade Maria Milza.
³Enfermeira graduada pela Faculdade Maria Milza.
4
Orientador, professor do curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza- FAMAM.
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AUTOPERCEPÇÃO E CONHECIMENTO SOBRE SAUDE BUCAL DE
MORADORES DA COMUNIDADE AREAL, MUNICÍPIO DE CRUZ
DAS ALMAS - BA
Maria Auxiliadora D. Nascimento¹; Claudia S. de Jesus1; Ednaldo de Souza da S.
Junior1; Any Kelly S. C. de Santos1; Robson Rui Cotrim Duete²; Romilson Calixto³
A procura pelos serviços de saúde ocorre ainda nos momentos de desconforto e
dor. Os valores atribuídos aos determinantes sócio-comportamentais são uma
lacuna e um grande desafio para a odontologia, porque atuar sobre esses determinantes requer do profissional um perfil de educador que, além de outros atributos, precisa desenvolver a capacidade de estabelecer relações intra e interpessoais positivas. Além disso, o domínio das informações sobre esse assunto pode
resultar em melhor compreensão de seus determinantes, possibilitando mudanças de atitude e de motivações sobre comportamentos, elevando a autosuficiência no cuidado com a saúde, quando indivíduos ou comunidades se apropriam do seu autocuidado em saúde, deixando de ser responsabilidade apenas
dos profissionais. Desse modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a autopercepção e o conhecimento sobre a saúde bucal de uma população carente do município de Cruz das Almas. Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado
com moradores do bairro Areal e usuários da Unidade Básica de Saúde pertencente àquele território. Essa população foi selecionada para realização do Projeto
Inter Disciplinar do Curso de Bacharelado em Enfermagem da FAMAM, em razão
da sua alta vulnerabilidade social e da não-cobertura de atenção à saúde bucal. A
amostra de casuístas é do tipo probabilístico, constituído por 41 deles, selecionados por critério aleatório. Os dados foram coletados através de um questionário
estruturado, com nove perguntas, sendo cinco subjetivas e quatro objetivas. Os
questionários foram preenchidos, durante a realização do evento. Os dados coletados foram tabulados e analisados com o auxilio do software Excel 2000 e
expressos pela estatística descritiva, em freqüências relativas, com os resultados
apresentados nas formas de figura e quadro. Observou-se que, a maioria dos respondentes conhece a USF de sua comunidade e que ali existe um programa que
assiste a pacientes com problemas bucais assim como, identificou o profissional
ligado à essa assistência; foram mencionados pelos populares uma diversidade
de problemas bucais, prevalecendo, a carie. A escovação foi a pratica bucal mais
mencionada pelos mesmos, para realização da higiene bucal. Porem, a freqüência de visita e não visita ao dentista é, aproximadamente, equivalente. Os materiais mais utilizados na higiene oral são a escova e o creme dental, enquanto 25 respondentes escovam os dentes três vezes ao dia, após as três principais refeições.
Palavras-chave: Higiene bucal; saúde pública; Enfermagem.
¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Professor Adjunto da Faculdade Maria Milza - FAMAM
³Professor Auxiliar da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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CONHECIMENTOS E USOS DE PLANTAS MEDICINAIS EM
ALGUMAS COMUNIDADES DE TRÊS MUNICÍPIOS DO
RECÔNCAVO BAIANO
Robson Rui Cotrim Duete¹; Carlos Roberto Menezes Vidal²; Arlinda Pereira Eloy³;
Weliton Antonio Bastos de Almeida4
As grandes dificuldades inerentes à fitoterapia advêm do fato de que cada espécie vegetal é uma mistura complexa de milhares de substancias química, e, em
geral, fica difícil identificar, separar e concentrar os princípios ativos, complicando
muito a padronização da dosagem desses componentes. Alem disso, a produção
e comercialização dos fitoterápicos não estão sujeitas ao mesmo código de normas rígidas que os medicamentos alopatas. Para a realização de estudos científicos envolvendo plantas medicinais como fonte de fármacos, é imprescindível o
resgate dos conhecimentos populares sobre as plantas medicinais, o que permitira unir os conhecimentos sistematizados ao saber tradicional. Neste sentido, este
estudo objetivou resgatar os conhecimentos e usos de plantas medicinais, por
populares de algumas comunidades urbanas e rurais, de três municípios do
Recôncavo Baiano. Este estudo refere-se a uma meta-análise realizada à partir
de seis trabalhos científicos, na área de interesse, e desenvolvidos nos municípios de Cruz das Almas, Amargosa e Cabaceiras do Paraguaçu. A amostra de 484
famílias (zona rural = 275 famílias e zona urbana = 209 famílias) foi constituída de
forma aleatória; em cada uma delas foi ouvido apenas um integrante. O instrumento de coleta de dados consistiu de questionários estruturados. Após a tabulação dos dados, os mesmos foram expressos em freqüências absolutas e relativas
e apresentados utilizando-se as técnicas da estatística descritiva. Observou-se
que a utilização de plantas medicinais como recurso terapêutico, apresentou freqüência similar, entre a população rural e urbana; foi identificada uma quantidade
significativa de ervas medicinal, entre elas, Peumus boldus Molina (boldo), Lippia
alba N. E. Brown (cidreira) e Cymbopogon citratus Stapf. (capim-santo). A maioria
dos questionados utilizam, concomitantemente, plantas medicinais e remédios
alopatas; reconheceram-se uma diversidade de enfermidades, para as quais, se
utilizam variedades de plantas, no controle terapêutico das patologias identificadas. As populações fazem uso generalizado de ervas medicinal no processo de
cura das enfermidades.
Palavras-chave: Etnobotanica; plantas medicinais; fitoterapia.

¹Professor da Faculdade Maria Milza - FAMAM e Pesquisador da Empresa Baiana de
Desenvolvimento Agrícola S.A., rrcduete@oi.com.br
²Professor da Faculdade Maria Milza - FAMAM
³Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM
4
Professor Titular da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: FATORES QUE INFLUENCIAM NA
ESCOLHA
Vanessa Leal Alves da Silva¹; Fabrine Cerqueira de Freitas1; Robson Rui Cotrim
Duete²
A contracepção talvez seja a principal preocupação das mulheres em idade fértil,
em todo o mundo. Para percebermos isso, basta analisarmos a alta taxa de gravidez não planejada. Os métodos contraceptivos, ainda hoje, são temas de várias
polêmicas e a maioria das mulheres, e também dos homens, ainda têm muitas
dúvidas a respeito. Neste sentido, esta pesquisa objetivou resgatar o conhecimento de mulheres em idade fértil, residentes no município de Governador Mangabeira, acerca do uso de métodos contraceptivos. Para isso, realizou-se uma
pesquisa de natureza descritiva com abordagem qualitativa. A amostra foi composta por 50 mulheres, em idade fértil; embora a idade fértil refira-se à mulheres
com idade entre 12 e 49 anos, nesse estudo foram abordadas mulheres com
idade entre 18-49 anos, que utilizam ou não métodos anticoncepcionais. A pesquisa foi realizada na zona urbana do município de Governador Mangabeira – BA;
quando se visitou todas as residências de cinco ruas do referido município: rua
João Paulo II, Deocleciano Servilha, Domingos Pereira, 2 de Julho e Cesar Martins. Em cada residência foram identificadas mulheres, em idade fértil, para que,
se assim desejassem, responder aos questionamentos distribuídos em um questionário formado por quatorze questões (nove subjetivas, duas objetivas e três
mistas). Os dados foram analisados de acordo com as técnicas da estatística descritiva. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP-FAMAM, através do processo n0 078/2010. O individuo típico que participou dessa pesquisa tem as seguintes
características: Idade entre 18-49 anos; católica; predominou estudante, dona do
lar e professora; com renda menor ou igual a dois salários mínimos; casada; a
maior parte com o curso colegial completo; iniciou a atividade sexual na faixa etária 12-26; a maioria delas não possui filhos; as genitoras deram luz ao primogênito, mais frequentemente, aos 20 anos. O significado de planejamento familiar foi
reconhecido por 84% delas, enquanto 48% disseram que o planejamento familiar
é importante pelo “controle da natalidade”; enquanto 76% delas sabem que aquele programa é executado em PSF, porém 54% nunca utilizaram tais serviços. O
uso de método contraceptivo foi declarado por 72% das respondentes, que utilizam mais freqüentemente a pílula combinada, para, por ordem decrescente de
uso, prevenção da gravidez > adequação = eficácia > praticidade. A origem das
informações que influenciou 56% das respondentes na escolha do método foi
advinda de médicos.
Palavras-chave: Saúde da mulher; controle da natalidade; reprodução.
¹Bacharelandas em Enfermagem pela Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Professor e Orientador da Faculdade Maria Milza – FAMAM; rrcduete@oi.com.br
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AVALIAÇÃO IN SILICO DE ATIVIDADE ANTIMALÁRICA DE
PERÓXIDOS ORIUNDOS DE FONTES NATURAIS
Laís Cardoso Almeida¹; Elisângela Santos¹; Carine Sampaio Santana¹; André
Lacerda Braga Teles²; Franco Henrique Andrade Leite³
Artemisinina (QHS) é uma lactona sesquisterpênica com um grupamento endoperóxido, a qual vem sendo usada contra cepas de Plasmodium falciparum resistentes ao tratamento com cloroquina. O mecanismo de ação destes compostos
está baseado na reação entre o grupamento peróxido com o grupo heme, levando a produção de radicais livres que podem matar o parasita. De forma semelhante à artemisinina, outros compostos naturais presentes na flora do semi-árido possuem o grupamento peróxido. No entanto, as respectivas atividades antimaláricas destes compostos não foram avaliadas. De posse deste conhecimento estudou-se a interação de 58 peróxidos com o grupo heme e comparou-se com os
valores obtidos para a artemisinina. Dividiu-se estes peróxidos em dois conjuntos
distintos. O primeiro conjunto, denominado de conjunto treino foi composto de 18
derivados da artemisinina com atividade biológica conhecida, descritos em literatura. O segundo conjunto, denominado de conjunto teste, foi composto por 40
peróxidos oriundos de fontes naturais. Obteve-se assim, uma correlação entre a
energia relativa e a energia de ligação com a atividade biológica de 0,60 e 0,52 respectivamente. Os resultados da correlação mostraram que a metodologia está
validada, dando suporte aos resultados encontrados nos estudos de docking com
os peróxidos naturais. Dentre os compostos estudados, 06 peróxidos apresentaram energia de ligação e propriedades eletrônicas similares às apresentadas
pela artemisinina. Estes resultados mostram que estes peróxidos podem apresentar atividade antimalárica, sendo compostos protótipos para o desenvolvimento de novos fármacos mais ativos do que a artemisinina, os quais podem ser
obtidos a partir da flora brasileira introduzindo assim, uma nova esperança para o
tratamento da malária que mata anualmente, duas vezes mais que a AIDS e muito
mais que qualquer outra doença infecciosa.
Palavras-chave: Peróxidos; antimaláricos; artemisinina.

¹Graduandos do Curso Farmácia, Bolsistas do Programa de Iniciação Cientifica - PROINC da
Faculdade Maria Milza - FAMAM. laaiscardoso@gmail.com
²Mestrando e Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM
³Mestrando; Docente e Orientador do Trabalho Científico da Faculdade Maria Milza -FAMAM
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE COMPOSTOS CIANOGÊNICOS EM
HÍBRIDOS DE MANDIOCA
Soraia Machado da Silveira¹; Mércia Damasceno Fonseca1; Luciana Alves de Oliveira², Fernanda Alves Santana³; Marcos Vinícius Silva de Andrade3; Vanderlei da
Silva Santos4
A mandioca (Maninhot esculenta Crantz) por ser cultivada em vários países assume grande importância social, notadamente naqueles em desenvolvimento.
Pode ser classificada como mansa e brava, diferindo estas pelo teor de compostos cianogênicos de suas raízes. O ácido cianídrico (HCN) é uma substância altamente tóxica e muito perigosa tanto para o homem como para animais, pois interfere na condução do oxigênio às células do organismo. O presente trabalho teve
por objetivo avaliar o teor de compostos cianogênicos, expresso como HCN, em
híbridos de mandioca gerados pelo programa de melhoramento genético da
Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF). As raízes de mandioca foram obtidas nos campos experimentais do CNPMF no período de 19 de julho a 08 de agosto de 2010 e preparadas para análise no Laboratório de Ciência e Tecnologia de
Alimentos da Embrapa – CNPMF no mesmo dia da colheita. Após a lavagem, descascamento e trituração das raízes, retiraram-se amostras da polpa, que foram
analisadas quanto ao teor de HCN (µg de HCN g-1 de mandioca fresca). A metodologia consiste na extração dos compostos cianogênicos, com posterior reação
com a cloramina T e o isonicotinato 1,3-dimetil barbiturato e leitura a 605 nm no
espectrofotômetro. Para a liberação do cianeto glicosídico utiliza-se a enzima linamarase, a qual é extraída da entrecasca da mandioca. Após a análise dos 231
híbridos de mandioca, sendo 167 da Família 2007 e 64 da Família 2008, as amostras foram classificadas baseadas em seu conteúdo cianogênico em: inócuas
(menos do que 50 µg de HCN g-1 de raízes frescas), moderadamente venenosas
(entre 50 e 100 µg de HCN g-1 de raízes frescas) e perigosamente venenosas (acima de 100 µg de HCN g-1 de raízes frescas). Nos híbridos estudados, observou-se
que a concentração de compostos cianogênicos variou entre 32,8 a 298,1 µg de
HCN g-1 (Família 2007) e 57,3 a 220,9 µg de HCN g-1 (Família 2008), com valor
médio de 120,5 e 119,2 µg de HCN g-1, respectivamente. Os híbridos da Família
2007 foram classificados como 6 híbridos inócuos; 60 moderadamente venenosos e 101 perigosamente venenosos. Os híbridos da Família 2008 foram classificados em 19 híbridos moderadamente venenosos e 45 perigosamente venenosos. Sessenta e seis dos híbridos da Família 2007 e dezenove da Família 2008
apresentaram o conteúdo de compostos cianogênicos menor do que 100 µg de
¹Graduandas de Farmácia na Faculdade Maria Milza - sorayasol09@hotmail.com_Hlt274211882
² P e s q u i s a d o r a d a E m b r a p a M a n d i o c a e F r u t i c u l t u r a Tr o p i c a l - O r i e n t a d o r a
luciana@cnpmf.embrapa.br
³Estudante de Graduação da UFRB
4
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical
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HCN g-1 de mandioca fresca, sendo então classificadas como mandioca mansa,
mostrando-se com qualidades apropriadas para serem consumidas como mandioca de mesa.
Palavras-chave: Maninhot esculenta Crantz; compostos cianogênicos; melhoramento.

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

113

PERFIL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE INTEGRAM O
NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EM SANTO ANTONIO
DE JESUS – BAHIA
Cláudio Luiz Berhends Souza¹; Karine Santos Nogueira²
Através do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), além dos profissionais
que já prestam atendimento nas Equipes de Saúde da Família (ESF), outros profissionais que trabalham com a promoção, prevenção e reabilitação da saúde também estarão ao acesso da população. Deve ser constituído por uma equipe, na
qual profissionais de diferentes áreas de conhecimento atuam em conjunto com
os profissionais das ESF compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das unidades. Tal composição deve ser definida
pelos próprios gestores municipais e as equipes, mediante critérios de prioridades
identificadas a partir das necessidades locais e da disponibilidade de profissionais
de cada uma das diferentes ocupações. O Nasf não se constitui porta de entrada
do sistema para os usuários, mas sim de apoio as Equipes. Este trabalho tem o
objetivo de descrever o perfil de formação dos profissionais que atuam no Nasf de
Santo Antônio de Jesus – BA. Metodologia, relato de experiência; para a formação
das equipes do NASF a Secretaria Municipal de Saúde realizou um amplo estudo
junto com as Equipes de Saúde da Família para a identificação das profissões que
o serviço demandava, a partir daí a gestão de Recursos Humanos da Saúde realizou um processo seletivo através de analise de currículo associado com uma
entrevista. Diante da disponibilidade de profissionais na região e da qualificação
apresentada foram selecionados dois nutricionistas, dois farmacêuticos, quatro
fisioterapeutas, dois terapeutas ocupacionais, um psicólogo, um fonoaudiólogo,
dois pediatras e um educador físico. Com exceção de dois fisioterapeutas (um
mestrando e um doutorando) os demais integrantes apresentavam apenas o titulo
de graduação. Após o início das atividades os nutricionistas identificaram as dificuldades do trabalho e iniciaram um curso de especialização em saúde coletiva,
enquanto que o psicólogo buscou especializar em gestão de pessoas, os demais
profissionais não demonstraram interesse em aprimorar seus conhecimentos voltados à saúde pública. Lições aprendidas com a experiência; fica evidente que a
qualificação dos profissionais que compõem o grupo do NASF influencia diretamente no desenvolvimento das ações de prevenção e promoção e do apoio matricial as equipes que compõem a atenção básica. Considerando que a formação
dos profissionais de saúde no país são meramente assistencialistas.
Palavras-chave: NASF; equipes de saúde da família; multiprofissionais.
¹Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e
pós-graduando em Saúde Coletiva anutricao@hotmail.com
²Nutricionista do Núcleo de Apoio a Saúde da Família do município de Santo Antônio de Jesus – BA e
pós-graduanda em Saúde Coletiva karinut@hotmail.com
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GANGRENA ISQUÊMICA: UM ESTUDO DE CASO CLÍNICO DA
ENFERMAGEM
Manuela Soares da Silva¹; Marília Almeida Rocha²
A gangrena isquêmica ocorre como conseqüência da progressão da doença arterial oclusiva, na ausência de infecção, por isso recebe também a designação de
gangrena "seca". Estudos revelam que apesar dos esforços de prevenção terem
alcançado um declínio na incidência durante os últimos anos, a DM ainda é causa
principal de mortalidade e de incapacidade grave em longo prazo. Portanto este
trabalho trata-se de um estudo de caso realizado na Santa Casa de Misericórdia
de São Felix-Ba, Nossa Senhora da Pompéia no período de agosto a setembro do
ano de 2010, durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado II
do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Maria Milza. Nessa perspectiva foi selecionado um cliente do sexo feminino, idosa, 78 anos, com diagnóstico de Gangrena Isquêmica. A ênfase deste trabalho foi a assistência sistematizada de enfermagem ao paciente que apresenta gangrena isquêmica, bem como
a implementação de cuidados que visem a qualidade vida desse paciente. Utilizou-se como marco metodológico um levantamento bibliográfico em livros e
revistas que discorrem sobre a assistência de enfermagem diante do paciente
com tal patologia, enfatizando a importância da implementação de um plano de
cuidados que visem uma assistência sistematizada e individualizada para o mesmo. Diante disso, o trabalho estrutura-se da seguinte forma: revisão de literatura
do tema abordado, construção da historiografia do investigado, elaboração do
processo de enfermagem, identificação dos diagnósticos de enfermagem no contexto da NANDA (2005-2006), passos que contribuíram para construção do quadro comparativo, plano de alta. Assim conclui-se a importância da assistência de
enfermagem de forma holística ao paciente, indo além da objetividade aparente
(paralisia, membro amputado, etc.), deve-se buscar compreendê-lo, considerando suas vivências, singularidades, relações sociais e histórico-culturais, sendo
este dimensionamento fundamental para a qualidade das ações prestada.
Palavras-chave: Gangrena isquêmica; assistência sistematizada; plano de cuidado.

¹Graduanda do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Enf.ª Preceptora da disciplina Estágio Curricular Supervisionado II do Curso de Graduação em
Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do trabalho.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA EXTRA-MURO
Manuela Soares¹; Josadaque Braga1; Karolina Rebouças Vilas Verde²; Aline Brandão³
Educação em saúde é um processo que engloba toda a população através da
conscientização individual e coletiva. Diante disso, foi desenvolvido um estudo
baseado num relato de experiência dos estudantes do 7º e 8º semestres que realizaram estágio curricular supervisionado na Unidade de Saúde da Família da
Escola de Agronomia, pertencente ao município de Cruz das Almas - BA, no
período de março a maio de, e que teve como objetivo divulgar educação em
saúde de forma intersetorial na comunidade de abrangência desta unidade. O projeto foi realizado através de ações educativas e preventivas, sendo direcionadas
não apenas aos sujeitos pertencentes aos programas específicos da unidade,
mas à todas aquelas pessoas que tiveram disponibilidade e interesse em participar das atividades no momento da sua realização. Abrangeu os programas:
Saúde da criança, realizado na Escola Joaquim Medeiros; Saúde do adolescente, realizado na Universidade Federal do Recôncavo Baiano; Saúde da mulher,
realizado com o grupo da Terceira Idade Movimenta Cruz e Saúde do trabalhador.
Concluímos assim, que através de educação em saúde é possível informar sobre
prevenção e cuidados com a saúde, e que romper paradigmas é fundamental e
necessário, e para que isto ocorra é preciso ultrapassar as barreiras e ir de encontro à população.
Palavras-chave: Educação; saúde; atenção básica.

¹Graduando em enfermagem do 8º semestre de Enfermagem, da Faculdade Maria Milza – FAMAM
manuelaprincesinha23@hotmail.com; josadaqueb@hotmail.com
²Graduada em enfermagem da Faculdade Maria Milza _ FAMAM; karolreboucas@hotmail.com
³Enfermeira supervisora do Estágio Curricular Realizado na Rede Básica da Faculdade Maria Milza FAMAM: enfalineb@hotmail.com
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MOBILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO LOCAL:
INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA EXERCÍCIO DA CIDADANIA
Juliana de Oliveira Sampaio Brandão¹; Tércio Santos da Silva1; Alba Regina
Gomes1; Jandira Lopes Cruz²
Trata-se de um relato de experiência dos graduandos de enfermagem da Faculdade Maria Milza, no processo de mobilização da comunidade e dos profissionais
de saúde para a formação do Conselho Local de Saúde (CLS) de uma Unidade de
Saúde da Família (USF) na Suzana/Areal, no município de Cruz das Almas- BA,
em 2010. O objetivo deste trabalho é socializar a experiência do processo de
mobilização do CLS, destacando os desafios e a importância da atuação coletiva
neste processo. Por meio da observação participante e da análise documental,
caracterizou-se o contexto da área de abrangência da referida unidade e a estratégia de implantação de CLS proposta pela Secretaria Municipal de Saúde de
Cruz das Almas. Logo após, desenvolveu-se uma estratégia de mobilização da
comunidade e dos profissionais, com a realização de uma investigação da existência de uma política municipal de saúde favorável à implantação de conselho
local de saúde. Constatando a existência desta, realizamos uma reunião com os
Agentes Comunitários de Saúde e profissionais da Unidade, em seqüência foi
feito um levantamento de lideranças e entidades de usuários da área de abrangência, para que pudéssemos agendar uma reunião com a comunidade, após realizou-se a reunião com os profissionais de saúde, usuários, lideranças e entidades. Após a explanação dos temas formulados, conseguiu-se formar uma comissão eleitoral, a fim de organizar o processo de eleição dos membros representantes dos usuários para compor o Conselho Local de Saúde, sendo esta constituída
por profissionais de saúde, usuários, lideranças e entidades da área de abrangência da unidade Suzana Areal. Percebeu-se com a experiência a necessidade
e a importância do papel dos profissionais de saúde em fomentar a participação
popular nos serviços locais de saúde como forma de fortalecer a construção do
SUS.
Palavras-chave: Conselhos locais de saúde; participação comunitária; controle
social.

¹Graduandos do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
juliana.smp1@gmail.com.
²Enf.ª Preceptora da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I do Curso de Graduação em
Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do trabalho.jandira.cruz@ig.com.br
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FATORES EPIDEMIOLÓGICOS NO DESENCADEAMENTO DA
CRISE ÁLGICA EM PACIENTE FALCÊMICO
Manuela Soares da Silva¹; Victor Uchoa Carvalho²; Andréa Jaqueira da Silva Borges³
Nas últimas décadas, a anemia falciforme tem apresentado um significativo
acrescimento em diversos países, sendo considerada como um proeminente problema de saúde pública. Atualmente, apontam o frio como um dos fatores que
pode contribuir no processo de afoiçamento das hemácias, fazendo com que a
vaso constrição lentifique o fluxo circulatório, prejudicando a liberação de oxigênio devido ao aumento da viscosidade sanguínea. Assim, compreender os principais fatores que atuam na intensificação das crises álgicas dos portadores falcêmicos, interferindo na sua qualidade de vida torna-se de grande relevância.
Nessa perspectiva, o trabalho buscou associar os fatores epidemiológicos predominantes no município de Cabaceiras do Paraguaçu-BA, com o desencadeamento das crises álgicas da população falcêmica. Nesse contexto, foi realizada
uma pesquisa de natureza descritiva de abordagem quali-quantitativa, em que se
aplicou um questionário semi-estruturado a uma amostra de 15 falcêmicos, buscando informações que permitam relacionar as crises aos fatores epidemiológicos. Quanto aos resultados ficou evidenciada a prevalência da crise álgica na
faixa etária de 5 a 10 anos de idade; o nível fundamental incompleto corresponde
a grande maioria da população investigada; a renda prevalente é inferior a 1 salário mínimo; os antecedentes familiares em sua totalidade são portadores de anemia falciforme; o tratamento não é aderido pela maioria dos entrevistados; o
sedentarismo é uma característica incomum a essa população; as manifestações
clínicas mais referidas foram hipertermia e mialgia; as mudanças de temperatura
foram descritas como agravante para a intensificação da sintomatologia, sendo a
realização de consultas no serviço de atenção básica efetiva na totalidade dessa
população. Dentro desse contexto, estudos mais específicos em relação à incidência, sintomatologia e tratamento desta patologia torna-se de grande importância no sentido de contribuir para uma melhor qualidade de vida dos portadores de
anemia falciforme.
Palavras-chave: Epidemiologia; falcemia; crise falcêmica.

¹Graduados do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
manuelaprincesinha23@hotmail.com; juliana.smp1@gmail.com.
²Prof. Da disciplina de Epidemiologia da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
³Profª da disciplina Metodologia da Pesquisa Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
colaboradora no projeto. andreajsb@gmail.com
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ADMINISTRAÇÃO DO SUCO DE UVA EM ESTUDANTES DE UMA
ESCOLA DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU PARA
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE
COLESTEROL TOTAL, LDL E HDL¹
Vanêz Ribeiro Tavares Pereira²; Géssica Conceição Neves², Aline Clara da Silva³
A grande procura da humanidade por meios que favoreçam uma vida saudável
tem impulsionado as pesquisas em busca de novas substâncias capazes de
satisfazer tais necessidades. Entre estas substâncias encontram-se os polifenóis, destacando-se as pesquisas do resveratrol que está presente em diversas
plantas, em especial na uva e seus derivados. O resveratrol é sintetizado naturalmente na planta sob duas formas isômeras: trans-resveratrol (trans-3,5,4'trihidroxiestilbeno) e cis-resveratrol (cis-3,5,4'-trihidroxiestilbeno). O isômero
trans-resveratrol é convertido para cis-resveratrol em presença da luz visível,
pois, esta forma é mais estável. Pesquisas relatam que as dislipidemias são doenças que surgiram com a má alimentação e hoje atingem mais da metade da população mundial, nesse sentido é que foi desenvolvida essa pesquisa associando o
consumo da uva á regulação do colesterol sérico, a partir do principio ativo da
uva, o resveratrol, que pode ser encontrado principalmente nas sementes das
uvas. Estudos parecem indicar que o resveratrol, um antibiótico natural, produzido pela videira para proteger os cachos de uva contra fungos e umidade, tem revelado inúmeras aplicações na medicina, demonstrando que suas propriedades
terapêuticas são eficazes no combate aos radicais livres e a hipertensão podendo ajudar a diminuir os níveis de lipoproteínas de baixa densidade, também
conhecida como colesterol LDL e aumentar os níveis de lipoproteínas de alta densidade, o colesterol HDL. O LDL, principalmente no seu estado oxidado, pode acumular-se nas paredes dos vasos sangüíneos, levando à formação de placas de
ateroma, essas placas podem evoluir para aterosclerose, que causa a obstrução
dos vasos sanguíneos. O interesse de pesquisar o suco de uva se deu quando os
pesquisadores observaram que os benefícios do resveratrol encontrado nos
vinhos não poderiam ser aproveitados por todas as pessoas, já que por ser alcoólico, havia limitações em seu consumo. Ponto positivo para o suco de uva, que
pode ser ingerido por qualquer pessoa, de todas as idades, e não apresenta efeito
colateral nocivo. A presente pesquisa tem como objetivo verificar os níveis de
colesterol total, LDL e HDL em estudantes de um colégio da rede Estadual do
Município de Sapeaçu-Ba, antes e após administração de suco de uva, contendo
resveratrol. Serão selecionados alunos que apresentam IMC superior aos estabelecidos para a faixa etária e com índices de perfil lipênico aumentados obtidos
¹Fruto de pesquisa em andamento do curso de Bacharelado em Biomedicina.
²Graduanda em Biomedicina da Faculdade Maria Milza - FAMAM vanez-tavares@hotmail.com;
gessicabio@hotmail.com.
³Orientadora e professora da disciplina de Bioquímica Clínica na Faculdade Maria Milza - FAMAM
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em um estudo epidemiológico realizado concomitantemente na mesma população. Uma vez selecionados, será feita a dosagem sérica de colesterol total, HDL e
LDL nesses indivíduos, antes e após dieta contendo suco de uva.
Palavras- chave: Resveratrol; uva; colesterol.
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AVALIAÇÃO DA FARMACOTERAPIA DO IDOSO EM UMA
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO
RECÔNCAVO BAIANO
Juliana Aragão de Castro¹; Clóvis Reis²
O avanço das terapias farmacológicas contribuiu para o aumento da expectativa
de vida por erradicar ou controlar doenças que causam mortalidade. Entretanto
com o prolongamento da vida aumenta-se também a prevalência da exposição
do idoso a medicamentos. Entretanto, essa exposição aos medicamentos é um
dos fatores de preocupação nessa população devido a suas alterações fisiológicas e uso concomitante de múltiplos medicamentos. Isso porque é comum se
encontrar idosos submetidos a tratamentos farmacoterapêuticos com contraindicação, duplicidade terapêutica dentre outras. O crescimento do numero de
idosos institucionalizados preocupa a sociedade. Ao institucionaliza-se o indivíduo perde parte da sua identidade, desejo, referência, valores, individualidade
que são fatores que interferem nos resultados de qualquer tratamento. Tendo em
vista que o idoso é uma pessoa suscetível a problemas farmacoterapêuticos, e
essa vulnerabilidade pode ser aumentada em instituição de longa permanência
(ILP). O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a farmacoterapia do
idoso em instituição de longa permanência no Recôncavo baiano, além de identificar e caracterizar os problemas farmacoterapêuticos dos idosos na instituição
estudada. Para responder ao questionamento da investigação será utilizada uma
pesquisa de natureza descritiva de abordagem quantitativa. A coleta de dados
encontra-se em desenvolvimento da pesquisa. Os dados serão coletados através
da análise documental dos prontuários de uma ILP.
Palavras-chave: Idoso; medicamento; problema farmacoterapêutico; Instituição
de Longa Permanência.

¹Estudante de Graduação em Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM.
Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM, Doutoranda em Biotecnologia e Saúde Investigativa
pela Fiocruz; email: luaragao@gmail.com
Trabalho de graduação (iniciação científica) em andamento.
2
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AVALIAÇÃO DAS NORMAS DE BIOSSEGURANÇA E
ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE EM MUNICÍPIOS DA BAHIA
Daiane da Silva Fiuza¹; Luma Serra Aragão1; Luciana Souza de Aragão França2
Os resíduos sólidos de serviços de saúde são aqueles gerados por estabelecimentos e instituições de assistência, ensino e pesquisa médica relacionada tanto
à saúde humana quanto à veterinária. A produção contínua e inesgotável de resíduos sólidos gerados nos diversos estabelecimentos de saúde, apesar de representarem uma pequena parcela total dos resíduos sólidos gerados em uma cidade, tem sido motivo de grandes questionamentos e inquietações entre estudiosos
em todo o mundo, uma vez que esses resíduos não estão sendo manuseados
adequadamente nas fontes geradoras, oferecendo múltiplos riscos ao ambiente
e à sociedade. Desse modo, esforços em prol de medidas eficazes de tratamento
ou de destinação final dos resíduos sólidos do serviço de saúde são de grande
importância no contexto sócio-ambiental. O objetivo do presente trabalho será
analisar o plano de gerenciamento de resíduos de saúde (PGRSS) em estabelecimentos de saúde em municípios da Bahia (Cruz das Almas, Muritiba e Salvador), destacando o tratamento dispensado desde a sua geração até a disposição
final. Este estudo tem caráter exploratório, descritivo e observacional, a ser realizado no período de junho de 2010 a junho de 2012. Os estabelecimentos de
saúde foram identificados por meio de lista telefônica e cadastro de cooperativas
médicas, e com posse desses dados, foi elaborado uma tabela por área de atuação. Os estabelecimentos serão avaliados quanto aos critérios de inclusão (área
de atuação em análises clínicas,ensino ou pesquisa, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis legais e técnicos) e serão aplicados os questionários sobre o PGRSS. Resultados: Nesta primeira etapa da pesquisa foram identificados 86 estabelecimentos de saúde, sendo 51 laboratórios
de análises clínicas, 16 clínicas médicas, 3 hospitais e 7 instituições de ensino/pesquisa em municípios da Bahia.
Palavras-chave: Biossegurança; resíduos sólidos; gerenciamento.

1

Estudante de Graduação em Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM.
Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM, Doutoranda em Biotecnologia e Saúde Investigativa
pela Fiocruz; email: luaragao@gmail.com
Trabalho de graduação (iniciação científica) em andamento.
2
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA E FÍSICO – QUÍMICA DE UM
TRECHO DO RIO JIQUIRIÇÁ NO RECÔNCAVO BAIANO
Juliana Alves Torres¹; Allan Sobral Santos2; Jorge Raimundo Lins Ribas3; Ana
Paula Almeida de Souza4
A qualidade da água destinada ao consumo humano é uma questão preocupante
pela estrita correlação com a transmissibilidade de doenças, reconhecendo-se
como um dos principais vetores especialmente em países subdesenvolvidos. Os
problemas mais sérios ligados à contaminação aquática são os microrganismos
patogênicos disponibilizados em seu curso, podendo assim contaminar indivíduos. O presente estudo propõe-se a análise laboratorial de aspectos físicoquímicos e microbiológicos da água de alguns trechos do Rio Jiquiriçá no Recôncavo baiano para avaliação dos Coliformes totais(Ct) e Coliformes termotolerantes(CT), utilizando a técnica do número mais provável (NMP) com o Caldo Lauril
Sulfato de Sódio (LST), Caldo verde brilhante 2% (VB), Caldo Escherichia coli
(E.c.), meio confirmatório para coliformes termotolerantes e o Ágar Eosina Azul
de Metileno (EMB) para confirmação da Escherichia coli, centrando-se em notificar as condições sanitárias locais onde muitos utilizam o rio para diversos fins. O
papel dessa análise é assegurar se a água está em condições apropriadas para a
utilização humana. Esses aspectos possuem índices essenciais que devem ser
comparados para certificar que a qualidade hídrica está dentro dos padrões indicados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Essa análise terá
como metodologia uma análise exploratória e quantitativa avaliando o nível de
bactérias presentes nos trechos indicados.
Palavras-chave: Qualidade hídrica; coliformes totais e termotolerantes; Rio
Jiquiriçá

¹Docente orientadora da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Mestre. jalvestorres@globo.com
²Discente da Faculdade Maria Milza – FAMAM allansobral@hotmail.com
3
Fiscal Estadual Agropecuário (ADAB). jrlribas@ig.com.br
4
Docente Faculdade Maria Milza – FAMAM; Doutoranda paulaalmeida01@hotmail.com
Pesquisa de TCC em andamento.
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BACTÉRIAS INDICADORAS DE POLUIÇÃO FECAL PRESENTES
NO RIO PARAGUAÇU SITUADO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS
DO PARAGUAÇU - BA
Damares de Jesus Oliveira¹, Julianna Alves Torres²
No Brasil muitas comunidades ribeirinhas ainda não possuem tratamento de
água adequado, resultando na maioria das vezes em presença de bactérias dos
grupos Coliformes Totais (Ct) e principalmente os Coliformes Termotolerantes
(CT), sendo estes considerados indicativos de baixa higienização local e veículo
para várias doenças. O Rio Paraguaçú, genuinamente baiano, é o principal
manancial de abastecimento público do município de Cabaceiras do ParaguaçúBa, além de ter possibilitado à sua urbanização e o desenvolvimento econômico e
social, aumentando significativamente o uso geral das águas deste rio. Assim, o
objetivo desse trabalho será determinar a presença de bactérias indicadoras de
poluição fecal nas águas do Rio Paraguaçú, onde serão delimitados dois pontos,
nas proximidades da cidade de Cabaceiras do Paraguaçú. Para a avaliação dos
coliformes totais e termotolerantes será utilizada a técnica do número mais provável (NMP) com o Caldo Lauril Sulfato de Sódio (LST), Caldo verde brilhante 2%
(VB), Caldo Escherichia coli (E.c.), meio confirmatório para coliformes termotolerantes e o Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) para confirmação da Escherichia
coli. Desta forma, este trabalho deverá indicar o grau de contaminação do
manancial por possíveis patógenos, relacionando-o ao grau de vulnerabilidade
que, certamente, envolve a comunidade local, no que diz respeito às enfermidades causadas por essas bactérias.
Palavras-chave: Coliformes totais e termotolerantes; água; qualidade.

¹Graduanda de Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM mamaresoliveira@hotmail.com
²Médica veterinária; Mestre em Ciência Animal nos Trópicos; Docente da Faculdade Maria MilzaFAMAM jalvestorres@globo.com
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NÍNEL DE ESTRESSE DO ENFERMEIRO EM SETOR DE
EMERGÊNCIA
Lillian Pereira da Silva¹; Camila Nascimento Ribeiro¹; Márcia Maria Rodrigues de
Araujo Rezende¹; Driele dos Anjos Buri¹; Joélida da Fonseca Conceição¹; Andréa
Jaqueira da Silva Borges²
O estresse é um componente da vida moderna e está cada dia mais presente,
podendo causar danos importantes para a saúde física e mental. Constata-se
que o enfermeiro no setor de emergência devido a sua sobrecarga de trabalho e
frente à instabilidade de saúde do cliente possui maior probabilidade para desencadear o estresse, desta forma não desempenhando sua função com sucesso e
podendo acarretar sérios danos para sua saúde. As relações do indivíduo com
seu trabalho acabam influenciando no estilo de vida dos profissionais que cuidam. A(o) profissional de enfermagem geralmente possui mais de um emprego,
devendo ser considerado o pouco tempo destinado ao lazer e, como a maioria
dos trabalhadores pertence ao gênero feminino, a jornada de trabalho doméstico
também deve ser considerada na análise da qualidade de vida desses profissionais. Assim, o estudo terá como objetivo avaliar o nível de estresse da(o) enfermeira(o) que atuam no setor de emergência. Trata-se de um estudo de natureza
exploratório que será realizado com todos os enfermeiros que atuam no setor de
emergência de uma Instituição Hospitalar do município de Santo Antonio de
Jesus-BA, no primeiro semestre do ano de 2011. Para coleta dos dados será utilizada as escalas (verbal e escrita) para classificar o nível de estresse. Desta forma
acredita-se que o presente estudo contribuirá com os profissionais de saúde, trazendo reflexões que poderão contribuir com mudanças de atitudes e assim,
melhorar o seu desempenho no trabalho e quanto a sua própria qualidade de
vida.
Palavras-chave: Saúde do trabalho; enfermagem emergencial; sobrecarga em
serviço hospitalar.

¹Graduandas do curso Bacharelado de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM
.lillianpereira.89@hotmail.com
²Doutoranda UFBA e Prof° da disciplina de Metodologia Aplicada a Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM e orientadora da pesquisa.andréajsb@gmail.com
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A EQUIPE DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A USUÁRIOS DE
CRACK EM CENTRO DE APOIO A DEPENDENTES QUIMÍCOS
Luiza Bouzas Vaccarezza¹; Camila Torres da Paz1; Lucivane Sobral dos Santos
Caldas1; Fernanda Sales Medrado Moura1; Graciete Maria Santos Magalhães1;
Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
As drogas de uma forma geral são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano, dependendo da natureza e composição das mesmas elas podem agir em determinados locais específicos ou no organismo como
um todo. As drogas ilícitas na sociedade contemporânea são toda e qualquer
substância química proibida por lei, cuja comercialização não é legalizada. Além
disso, as mesmas não são socialmente aceitas, porém comercializadas clandestinamente. O crack é uma droga confeccionada a partir da mistura de cocaína
com bicarbonato de sódio após quiema, sendo na verdade a forma impura de
cocaína e não um sub-produto. O nome deriva do verbo "to crack", que, em inglês,
significa quebrar, devido aos pequenos estalidos produzidos pelos cristais (as
pedras) ao serem queimados, como se quebrassem. A fumaça produzida pela
queima da pedra de crack chega ao sistema nervoso central em dez segundos,
devido ao fato de a área de absorção pulmonar ser grande e seu efeito dura de 3 a
10 minutos, com isso leva ao individuo ao efeito de euforia mais forte do que o da
cocaína, levando o usuário a momentos depressivos, e a necessidade de usar
novamente para compensar o mal-estar, provocando intensa dependência. Não
raro, o usuário tem alucinações, paranóia (ilusões de perseguição) precisando
posteriormente de tratamentos. Assim, atualmente, Centros de Apoio Psicossocial, como por exemplo o CAPS, tem sido implantado em cidades com o intuito de
minimizar problemas relacionados a esses distúrbos sociais. Partindo desse presuposto é que o estudo pretende investigar como tem sido a assistência da equipe de enfermagem a pacientes usuários de crack de um Centro de Apoio no município de Cachoeira-BA. Como objetivos específicos: descrever o perfil da equipe
de enfermagem; identificar práticas de enfermagem no tratamento aos pacientes;
averiguar o conhecimento da equipe quanto à interferência do crack na saúde;
verificar práticas de educação em saúde pela equipe. Esta pesquisa enfocará
uma analise de natureza exploratória e descritiva com abordagem qualiquantitativa. Os dados serão coletados por meio de uma observação direta na
área lócus de estudo e através da aplicação de entrevista semi-estruturada a toda
a equipe de enfermagem que atuam no Centro de Apoio. Em seguida, esses
dados serão organizados para posteriores análises e interpretações. O estudo
justifica-se por trazer contribuições elucidativas sobre a assistência de enfermagem prestada a dependentes químicos, além de discussões quanto a ações dire¹Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
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tivas que contemplem melhoria no serviço e na qualidade de vida das pessoas
envolvidas.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem; drogas ilícitas; dependência química.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Camila Nascimento Ribeiro¹; Driele dos Anjos Buri1; Joélida da Fonseca Conceição1 Márcia Maria Rodrigues de Araujo Rezende1; Líllian Pereira da Silva1; Andréa
Jaqueira da Silva Borges²
Segundo o Ministério da Saúde a violência contra a mulher é fenômeno universal
que atinge todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo em
população de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social. É de
extrema importância identificar as mulheres em situação de violência. Porém,
nem sempre o setor saúde vem oferecendo uma resposta satisfatória para esse
problema, pois os profissionais envolvidos nesta área, muitas vezes, não notificam e nem fazem aconselhamentos à essas vítimas, contribuindo para perpetuar
esse problema social que a cada dia tem se tornado mais presente no cotidiano
das pessoas. Dessa forma, o estudo pretende investigar como o profissional de
enfermagem tem atuado diante de pacientes mulheres vítimas de violência
doméstica. Constitui-se em uma pesquisa qualitativa, sendo que os dados serão
coletados através da aplicação de entrevista do tipo semi-estruturada a toda a
equipe de enfermagem de uma Instituição hospitalar do município de Cruz das
Almas-BA. Também, será feito um levantamento na Delegacia da cidade para averiguação, por meio de um formulário, para saber sobre a existência de registros
sobre violência doméstica advindas da Instituição Hospitalar. Esse presente estudo foi motivado devido ao número crescente de mulheres vítimas de violência e
que muitas vezes vão à óbito devido a essas agressões. Assim, acredita-se que
este possa contribuir com os profissionais de enfermagem quanto a reflexões que
permitam mudanças de atitudes e um repensar sobre condutas durante a assistência.
Palavras-chave: Violência doméstica; condutas de enfermagem; desajuste social.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. myllaribeiro_208@hotmail.com
²Doutoranda UFBA e Profª da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da
pesquisa. andréajsb@gmail.com
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DIFICULDADES PARA IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DE PEQUENO
PORTE
Fernanda Sales Medrado Moura¹; Camila Torres da Paz1; Carlinha da Silva Costa1; Eduarda Santiago Brito Mute1; Graciete Maria Santos Magalhães1; Lais Fonseca Campos1; Luiza Bouzas Vaccarezza1; Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus1;
Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A obrigatoriedade da implantação da sistematização de assistência de enfermagem (SAE) no Brasil foi definida pelo Conselho Nacional de Enfermagem
(COFEN) no ano de 2002 após aprovação da resolução 272/02. A SAE foi instituída com o intuito de estimular um atendimento mais humanizado e qualificado
para os pacientes através do processo de enfermagem e por contribuir na organização do atendimento prestado ao paciente com base em conhecimentos científicos, objetivando obter resultados mais rápidos no quadro patológico, físico e emocional do mesmo. Porém, a(o) profissional enfermeira(o) deve apresentar competências e habilidades para realizar a implantação e implementação da SAE na
rede hospitalar. Assim, o ideal é que os profissionais desenvolvam competência
para saberem o que estão realizando e habilidades para resolver corretamente os
problemas e qualificar o atendimento. Nessa perspectiva, o estudo tem como
objetivo geral investigar quais as principais dificuldades encontradas pelas(os)
profissionais enfermeiras(os) para implantação da SAE em um hospital público
de pequeno porte do município de São Felipe-BA. A metodologia utilizada fundamenta-se na pesquisa de abordagem qualitativa, em que será aplicado a todos
as(os) enfermeiras(os) que estiverem fazendo parte do quadro funcional da instituição lócus do estudo uma entrevista semi-estruturada com um roteiro contendo
seis questões. É valido enfatizar que será utilizado como critério de exclusão dos
sujeitos do estudo a(o) profissional enfermeira(o) que tiver tempo de serviço inferior a seis meses. Após realizada a coleta das informações, estas serão categorizadas e analisadas a partir da análise de conteúdo de Bardin. Entretanto, estudos
nessa linha de pesquisa são importantes por permitir que profissionais possam
refletir sobre o seu papel enquanto enfermeiro prestador de cuidados, repensando os benefícios que a implantação pode trazer para a unidade, aos pacientes e a
si mesmo. Nessa perspectiva, poderá permear de forma eficaz a implantação e
implementação da SAE.
Palavras-chave: Processos de enfermagem; profissional enfermeiro; operacionalização da assistência.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM
²Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa.
andréajsb@gmail.com
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ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO POR LEISHMANIOSE VISCERAL NA
CIDADE DE MARAGOGIPE - BA, NO ANO DE 2010
Vanessa Gabriella Oliveira de Jesus¹; Luiza Bouzas Vaccarezza1; Lucivane Sobra
dos Santos Caldas1; Fabiana Leandro Vilela1; Fernanda Sales Medrado Moura1;
Gabrielly Magalhães de Magalhães1; Graciete Maria Santos de Magalhães1;
Camila Torres da Paz1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A Leishmaniose visceral ou Calazar é uma zoonose (doença infecciosa transmissível), causada pelo protozoário tripanossomatídeo Leishmania chagasi. É transmitida por vetores da espécie Lutzomia longipalpis e L. cruzi; mosquitos de tamanho diminuto e de cor clara, que vivem em ambientes escuros, úmidos e com acúmulo de lixo orgânico. Suas fêmeas se alimentam de sangue, preferencialmente
ao fim da tarde, para o desenvolvimento de seus ovos. Pessoas e outros animais
infectados são considerados reservatórios da doença, uma vez que o mosquito,
ao sugar o sangue destes, pode transmiti-lo a outros indivíduos ao picá-los. Indivíduos humanos apresentam febre de longa duração, fraqueza, emagrecimento
e palidez como sintomas. Fígado e baço podem ter seu tamanho aumentado, já
que a doença acomete estes órgãos, podendo atingir também a medula óssea. O
período de incubação é muito variável: entre dez dias e dois anos. Para diagnóstico, exame de sangue para análise de anticorpos específicos, punção - com inoculação do material em cobaias - ou biópsia dos possíveis órgãos afetados são as
principais formas de confirmar a presença do patógeno. O tratamento é feito com
fármacos específicos, distribuídos pelo governo em hospitais de referência. Partindo desse presuposto que o estudo tende a investigar o índice de contaminação
por leishmaniose visceral na cidade de Maragogipe-BA, no ano de 2010. Esta
pesquisa contemplará natureza exploratória e descritiva com abordagem quantitativa. Como técnica de investigação será utilizado um roteiro pré-estabelecido
para coletar os dados nos registros da Fundação Nacional de Saúde existentes
no município lócus de estudo. Após a coleta, os dados serão tabulados no programa do Microsoft Excel 2003 onde será gerado gráficos e tabelas para análise e
interpretações dos resultados encontrados.
Palavras-chave: Calazar; vetores transmissores; endemia.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM vanessa_gaby2@hotmail.com
²Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora
do projeto. andreajsb@gmail.com
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PARTO NORMAL HUMANIZADO NA VISÃO DA (O) PROFISSIONAL
ENFERMEIRA (O)
Mila dos Santos Conceição¹; Nailton Cordeiro¹; Jocelma Borges¹; Juliana Borges¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Núbia Cristina Passos³
O parto normal é um processo natural e fisiológico que faz parte da vida de toda
mulher que sonha em um dia ser mãe. A realização do parto normal e humanizado
nos ajuda a entender a saúde física e emocional da mãe e do bebê. Assim, um
olhar mais atento nos processos culturais, emocionais, psíquicos e espirituais
envolvidos no parto, revela novos e norteadores horizontes, importantes para
mãe e filho, de vivenciar integralmente a experiência do parto natural. Diante
desse contexto, o estudo terá como objetivo geral conhecer como o profissional
enfermeiro percebe o parto normal humanizado, em relação aos seus benefícios
para o binômio mãe/filho em uma maternidade do município de Cruz das AlmasBA, no ano de 2011. Para atingir o objetivo mencionado, foram traçados os
seguintes objetivos específicos: averiguar o conhecimento dos enfermeiros quanto à assistência humanizada e a política nacional de humanização e identificar a
utilização de práticas do cuidado humanizado durante a assistência. Para este
fim, serão realizadas entrevistas com todas(os) enfermeiras(os) que estejam trabalhando, durante a coleta dos dados, na maternidade lócus do estudo. Esta coleta será facilitada por meio de um roteiro organizado com seis questões envolvendo o problema levantado no estudo. Tendo em vista a perspectiva da investigação, espera-se que esta possibilite uma ressignificação da prática norteada por
uma assistência humanizada e mais prazerosa.
Palavras-chave: Parto normal; humanização; visão do enfermeiro.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM Illa2007@hotmail.com;
²Profª MSc da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto. andréajsb@gmail.com
³Profª da Faculdade Maria Milza e orientadora do estudo. nubiapassos@gmail.com
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SOBREPESO E OBESIDADE EM CRIANÇAS ASSISTIDAS EM
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Juliana Bonifácia Fonseca¹; Cláudia Sales de Jesus1; Andréa Jaqueira da Silva
Borges²
Sobrepeso e obesidade são termos diferentes, porém relacionados, pois o sobrepeso é o aumento excessivo do peso corporal total não desejado, já a obesidade
é classificada como excesso de tecido adiposo generalizado ou localizado o que
a gordura corpórea está acima do ideal. O sobrepeso representa apenas um risco
do indivíduo torna-se obeso, já a obesidade traz prejuízo à saúde. A obesidade
infantil e o sobrepeso vêm crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Têm como
influência principal os fatores ambientais e biológicos. Assim, vem se tornando
um fator preocupante na área da saúde e da educação considerando um problema de saúde pública devido aos maus hábitos alimentares. As principais causas
de obesidade e sobrepeso infantil estão relacionadas a fatores nutricionais inadequados devido a maus hábitos alimentares à dificuldade da população se alimentar de maneira saudável, ao consumo de alimentos ricos em gorduras e calorias,
fatores genéticos, hormonais, culturais, ansiedade, depressão, sedentarismo e
por uma alimentação não balanceada ou até mesmo o período curto da amamentação. O mau hábito alimentar da criança formada desde pequenos pode ocasionar futuramente varias complicações a saúde na fase adulta como: diabetes tipo
2, colesterol elevado, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e entre
outras doenças crônicas. Nesse contexto, esta pesquisa tem como principal objetivo investigar a incidência de crianças com sobrepeso e obesidade na faixa etária
de 2 a 5 anos assistidas em uma Unidade de Saúde da Família do município de
Cruz das Almas-BA, além de verificar os principais encaminhamento da(o) enfermeira(o) quanto a esta questão. Dessa maneira, inicialmente será feita uma
observação nas fichas de cadastro das crianças acompanhadas pelo Programa
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil (ACD) dos PSF,
identificando assim, crianças com sobrepeso e obesidade. Após levantamento
será feita uma entrevista estruturada, contendo seis questões, com os enfermeiros responsáveis pelos PSF, lócus do estudo. Nessa perspectiva, informações
colhidas na investigação servirão para que sejam traçadas ações educativas e
preventivas quanto a aspectos relativos a obesidade e maus hábitos.
Palavras-chave: Educação em saúde; criança obesa; assistência de enfermagem.

¹Graduandas de em Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM
²Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa.
andréajsb@gmail.com
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ADESÃO DO USUÁRIO DO SEXO MASCULINO EM PROGRAMAS
DE SAÚDE DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
Andrea Silva de Oliveira¹; Maria Oliveira1; Maria de Lourdes Borges de Jesus1;
Nailto Cordeiro da Silva¹; Daiane Alves dos Santos de Almeida1; Ana Carolina Barbosa Quaresma1; Claudináira dos Santos Cerqueira²; Andréa Jaqueira da Silva
Borges³; Jorgas Marques Rodrigues4
O objeto deste estudo contempla a adesão do usuário do sexo masculino às
ações dos Programas de Saúde nas Unidades de Atenção Básica do município
de Cruz das Almas – BA, pois, a saúde do homem ainda é pouco apreciada e discutida, em relação á saúde da mulher, a qual há muitas décadas vem sendo objeto de políticas públicas e de várias discussões. Nesse contexto, e compreendendo a necessidade premente, direcionamentos têm sido dado à saúde do homem
quanto à questão de saúde pública devido as elevadas taxas de morbimortalidade masculina quando equiparadas a feminina. Diante dessa realidade,
a pesquisa tem como objetivo geral avaliar a participação do usuário do sexo masculino nas Unidades de Atenção Básica de Saúde do município de Cruz das
Almas- BA no ano de 2010. Será um estudo retrospectivo, em que se apoiará,
para coletar os dados, nos prontuários dos usuários do sexo masculino e em uma
entrevista semi-estruturada com os enfermeiros responsáveis pelas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do município em estudo para identificação dos prováveis motivos que têm dificultado á acessibilidade do usuário do sexo masculino ás
ações da UBS. Assim, o estudo se justifica por buscar subsídios que possam clarificar a adesão da população do sexo masculino e dessa forma, gerar meios que
contribuam para conscientização destes a procurar e aderir aos serviços de
saúde de forma efetiva, tanto em relação à promoção de sua saúde quanto à prevenção. Podendo assim, contribuir de forma significativa nas reflexões e propostas para a efetivação da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem.
Palavras-chave: Saúde do homem; atenção básica; promoção à saúde.

¹Graduandas de Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM andreaenfer@hotmail.com.br
²Enfermeira graduada na Faculdade Maria Milza.
³Doutoranda/UFBA; Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM das disciplinas Metodologia Científica,
Metodologia Aplicada à Saúde, TCC I e TCCII e colaboradora no estudo. andreajsb@gmail.com
4
Prof. MSc da Disciplina de Administração e Gerenciamento em Enfermagem, na Faculdade Maria
Milza - FAMAM.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE
FERIDA CRÔNICA: CONHECIMENTO E IMPORTÂNCIA NO
TRATAMENTO
Leila Guimaraes Ferrari¹; Janúbia Goncalves dos Santos1; Otonildo Sergio Oliveira Conceição1; Bruno da Silva Bastos1; Evanildes Lima1; Odarlan Sérgio Oliveira
Conceição1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Janelara Bastos de Almeida Silva³
No Brasil, há um grande número de pessoas com alterações na camada que compõem a pele e, devido a isso, as feridas crônicas constituem um sério problema de
saúde pública, embora, ainda sejam escassos os registros desses atendimentos.
A avaliação realizada pelos enfermeiros, processo indispensável para o tratamento da ferida, tornou-se mais que um procedimento de enfermagem. Hoje é
uma especialidade que, a cada dia, exige dos profissionais atualizações e estudo.
Observa-se um desprezo da maioria dos profissionais de saúde ao lidarem com
pessoas acometidas pela ferida crônica, pelo fato, da lesão deixar o ser humano
fragilizado e em muitos casos, permitir que o indivíduo fique isolado do convívio
social, devido ao comprometimento da área afetada, da possibilidade de amputação e da disseminação de odores e secreções. Este aspecto torna-se uma barreira quase que imposta para o não cumprimento do tratamento e acompanhamento
da evolução da ferida. Devendo o profissional enfermeiro refletir não só quanto à
importância dos curativos prescritos pelo médico, como também, tentar conquistar e preencher uma lacuna, já que ele é o responsável no acompanhamento da
evolução da ferida possuindo habilidades conquistadas no âmbito de sua formação, sendo ele quem executa ou delega o tratamento adequado e os curativos
apropriados. Nesse contexto, o estudo terá como objetivo geral avaliar como tem
ocorrido a assistência realizada pelo profissional enfermeira (o) quanto ao tratamento de pacientes portadores de feridas crônicas. Para a realização da investigação será adotada a pesquisa de natureza descritiva de abordagem qualitativa.
Dessa forma, será feito um levantamento nos prontuários para averiguação em
relação à evolução do plano de cuidado. Também, será feita uma entrevista semiestruturada, com 05 questões, com os profissionais que compõem a equipe de
enfermagem da Instituição que será lócus do estudo. Nesse sentido, o trabalho
contribuirá sensibilizando os profissionais acerca da necessidade da ampliação
do conhecimento, podendo subsidiar ao profissional enfermeira (o) no planejamento e o cuidado correto em cada etapa do tratamento, aprimorando sua visão
do cuidado apropriado, possibilitando a redução de infecções e agravamento das
lesões, garantindo assim uma cicatrização desejada para o paciente.
Palavras-chave: Úlcera crônica; cuidado; conhecimento.
¹Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Doutoranda da UFBA ; Profª da Faculdade Maria Milza.- FAMAM andreajsb@gmail.com
³Enfermeira e Coordenadora do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - e
orientadora do projeto.
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA(O) PROFISSIONAL
ENFERMEIRA(O) PARA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SAE
Fernanda Galvão Mota¹; Érika Ribeiro de Souza1; Dayane Medeiros A. Dias1; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza1; Viviane Santana Pereira1; Moacir Raimundo Figueredo1; Andrea Jaqueira da S. Borges²; Ieda Maria Fonseca Santos³
A sistematização de assistência de enfermagem (SAE) foi implantada no Brasil
em 2002 após Resolução 272/02 apresentada pelo COFEN, buscando estimular
um atendimento mais humanizado e qualificado para os pacientes através do processo de enfermagem. O processo de enfermagem é uma forma de organizar em
cinco etapas o atendimento prestado ao paciente com base em conhecimentos
científicos, objetivando resultados mais rápidos no quadro patológico, físico e
emocional do mesmo. Assim, para o alcance da implantação e implementação da
SAE é de extrema importância que o enfermeiro conheça o seu verdadeiro objetivo, aplicando seus conhecimentos práticos e científicos para a prestação destes
cuidados juntamente com a equipe multiprofissional, visando à melhoria da condição de vida do paciente, família e comunidade. E o resultado da busca deste
conhecimento é a formação de seres mais capacitados profissionalmente, mais
humanizados, que dispõe de competências e habilidades suficientes para realização de um trabalho sério, e de alta qualificação. Nesse contexto, este estudo
tem como objetivo descrever as principais competências e habilidades necessárias a (o) enfermeira (o) para a implantação e implementação da SAE em uma Instituição Hospitalar Pública do Município de Santo Antônio de Jesus-BA. Será utilizada a pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa
para a realização da investigação a partir de um roteiro pré-estabelecido com oito
questões. Os sujeitos do estudo serão as (os) profissionais enfermeiras (os), que
trabalham na Instituição de Saúde Hospitalar no Município de Santo Antônio de
Jesus-BA, no ano de 2011 e que façam parte do quadro efetivo da instituição de
saúde. Dessa forma, todas as informações recolhidas através da entrevista serão
inseridas em um quadro para maior clareza dos itens coletados, em seguida se
processará a análise de conteúdo de Bardin, para que as falas e reações obtidas
nas entrevistas sejam processadas, compreendidas e por fim discutidas. O trabalho justifica-se por ressaltar aos enfermeiros sobre a extrema importância da
implantação da SAE, além de permitir reflexões a (o) enfermeira (o) prestador de
cuidados, para que eles possam estar repensando os benefícios desta implantação e assim, passem a implantá-lo obtendo benefícios para o paciente, a unidade
e aos mesmos.
Palavras-chave: Competência; Habilidade; Sistematização de Assistência de
Enfermagem (SAE).
¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza- FAMAM nandinhamota@hotmail.com
²Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto.
³Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto.
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CONDUTAS DE ENFERMAGEM EM RELAÇÃO A COMPLICAÇÕES
NO PROCESSO HEMODIALÍTICO
Sana Carla Santana Brandão¹; Érika Ribeiro de Souza1; Moacir Raimundo de
Jesus Figueiredo1; Selma Pereira da Silva1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²;
Rita de Cássia Velozo da Silva³
A insuficiência renal crônica tem sido considerada como significativo problema de
saúde pública, principalmente pelas taxas de morbidade e mortalidade registradas nas últimas décadas. As terapias renais substitutivas (TRS) realizam, parcialmente, as funções renais, sendo a mais comum a hemodiálise. Esta possibilita a
diminuição do risco de mortalidade e a reversão dos sintomas causados pelo acúmulo de substâncias nocivas ao metabolismo, como a uréia, porém, durante as
sessões de hemodiálise podem acontecer complicações, e a equipe de enfermagem deve estar devidamente preparada para identificar essas intercorrências e
saber instituir o método de intervenção eficaz. Diante deste contexto, e buscando
compreender melhor o universo do paciente submetido à hemodiálise, o estudo
propõe analisar como a equipe de enfermagem tem conduzido as complicações
no processo hemodialítico em uma clínica que oferece serviços de hemodiálise
para portadores de insuficiência renal crônica no município de Santo Antônio de
Jesus-BA. Assim, foram traçados os seguintes objetivos específicos: traçar o perfil da equipe de enfermagem responsável pela terapia hemodialítica; averiguar o
conhecimento científico da equipe de enfermagem em relação à patologia e complicações durante as sessões de hemodiálise e identificar condutas de intervenção da equipe de enfermagem frente às complicações ocorridas durante a terapia
hemodialítica. A investigação será realizada mediante utilização de uma pesquisa
de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. O campo de estudo limitar-se-á a uma Clínica especializada em tratamento de doenças renais,
localizada no município de Santo Antônio de Jesus-Bahia, no ano de 2011. Será
aplicada uma observação sistemática na área de estudo para melhor compreender as variáveis relacionadas às condutas da equipe de enfermagem frente às
intercorrências, assim como aplicação de um questionário com 5 questões abertas para todos os membros desta equipe. Após obtenção dos dados, será feita a
sistematização destes, análise e interpretação para posterior discussão dos
resultados. Nessa perspectiva, o estudo se justifica por buscar contribuir com maiores reflexões e discussões sobre a temática entre os profissionais de enfermagem, o que possibilitará um repensar sobre a própria prática do cuidar por esses
profissionais, principalmente aqueles que se encontram diretamente ligados às
ações e serviços oferecidos aos portadores de distúrbios renais, assim como tam-

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza. – FAMAM
²Doutoranda UFBA; Profª da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM e colaboradora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
³Profª MSc de Saúde da Criança da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto.
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bém estes usuários poderão usufruir das informações e orientações recebidas,
minimizando suas inquietudes, medos e ansiedades em relação à terapia.
Palavras-chave: Insuficiência renal crônica; assistência de enfermagem; terapias renais substitutivas.
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ESTUDO DO COMPROMETIMENTO RENAL EM PACIENTES
PORTADORES DO DIABETES MELLITUS, ATENDIDOS NO
LABACLIN, CRUZ DAS ALMAS – BA
Samuel dos Santos de Oliveira¹; Aline Clara da Silva²
Diabetes mellitus (DM) é um grupo de distúrbio metabólico, caracterizado como
pandemia e uma das principais síndromes de evolução crônica que acomete a
população de países em todos os estágios de desenvolvimento econômicosocial. A sua prevalência vem crescendo significativamente com o processo de
industrialização e urbanização populacional dos últimos anos. Estudos estimam
a prevalência de 1 a 4 milhões de portadores de insuficiência renal crônica (IRC)
no Brasil. Devido ao número crescente de pessoas afetada, bem como das complicações causadas por diabetes, em especial, morbidades renais, a detecção
precoce de tal complicação e a instituição de medidas preventivas eficazes apresentam elevada relação custo-benefício, estando relacionadas à diminuição de
mortalidade. Diante do exposto, faz-se necessário, um estudo para caracterizar o
comprometimento renal em pacientes diabéticos, que indiretamente irá contribuir
na elaboração de medidas públicas, bem como ajudar no acompanhamento do
paciente diante da determinação precoce da mesma. Esse trabalho terá como
objetivos caracterizar os pacientes portadores de diabetes mellitus atendidos no
Laboratório de Análises Clínicas (LABACLIN), no município de Cruz das Almas –
BA, segundo o comprometimento renal, bem como descrever o perfil sociodemográfico e pesquisar por meio de análises bioquímicas alguns níveis relacionados
ao DM. Serão incluídos no estudo indivíduos diagnosticados com DM que procurarem o LABACLIN, no período de Agosto a Outubro de 2010. O número de pacientes a serem incluídos no estudo será determinado levando-se em consideração o número de indivíduos diabéticos atendidos no LABACLIN, no período
supracitado. Os pacientes incluídos no estudo serão submetidos à dosagem de
glicemia plasmática em jejum, creatinina e uréia plasmática e proteinúria. Para a
realização dos exames propostos serão utilizados kits colorimétricos da marca
Wiener, tendo como base os princípios da fotometria. Em contrapartida, para a
dosagem de proteinúria será utilizada a fita reativa de marca Combur10 Test UX. A
metodologia para a determinação da dosagem de creatinina plasmática, dosagem de uréia plasmática, glicemia plasmática e proteinúria serão utilizadas a reação de Jaffé, metodologia de Berthelot modificado, teste enzimático colorimétrico
GOD-PAD e fita reativa de imersão, respectivamente. Os dados quantitativos
serão analisados por intermédio do programa SPSS for Windows, versão 11.0. As
informações coletadas serão digitadas e tabuladas em um banco de dados do
SPSS, sendo depois expressados em forma de frequências simples, às quais
serão apresentadas em gráficos e tabelas.
Palavras-chaves: Insuficiência renal; marcadores; diabetes Mellitus.
¹Graduando de Biomedicina na Faculdade Maria Milza - FAMAM – samuk_oliver@hotmail.com
²Orientadora e professora da disciplina de Bioquímica Clínica na Faculdadae maria Milza - FAMAM
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HIPERCOLESTEROLEMIA E SEUS FATORES DE RISCO EM
ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA
Gianny da Silva Barreto Mota¹; Julianna Alves Torres²
A hipercolesterolemia é caracterizada pelo nível de colesterol total acima do normal no sangue. A alta taxa de colesterol é um fator de risco para a aterosclerose
que já aparece em crianças pelo aumento do colesterol plasmático, que pode ser
potencializado no decorrer da vida, existindo vários fatores de risco que interferem para este aumento. O presente estudo tem como objetivo identificar os fatores de riscos que mais interferem na elevação do colesterol total em crianças do
município de Castro Alves-BA. Participarão do estudo 50 crianças (amostra
determinada por intermédio do cálculo de amostra finita) em idade escolar (4 a 10
anos) atendidas no Laboratório do Hospital Regional de Castro Alves-Ba. Essas
crianças terão a autorização dos seus responsáveis para participar da pesquisa,
mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados será
feita por meio de um questionário sócio-econômico que será respondido pelos responsáveis das crianças e pela colheita sanguínea das mesmas para dosagem do
colesterol total, utilizando o Kit Doles - colesterol enzimático. Os resultados serão
analisados de acordo com o programa Sowftare Graphpad Prisma 4; Teste NãoParamétrico de Sparman e Teste Two-Way Anova, associando os fatores de risco
e os níveis de colesterol encontrados nas crianças do município.
Palavras-chave: Hipercolesterolemia; fatores de risco; crianças.

¹Graduanda de Biomedicina na Faculdade Maria Milza – FAMAM gianny_mota@hotmail.com
²Médica Veterinária; Mestre em Ciência Animal nos trópicos; Docente em Microbiologia na Faculdade
Maria Milza – FAMAM jalvestorres@globo.com
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INSERÇÃO DA (O) PROFISSIONAL ENFERMEIRA (O) NA
ASSISTÊNCIA A PACIENTES COM DISFUNÇÃO
TEMPOROMANDIBULAR (DTM)
Amanda Barreto dos Santos¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A Disfunção Temperomandibular é decorrente do funcionamento anormal ou alterações patológicas da Articulação Temperomandibular (ATM), que ocorre mais freqüente em pessoas do sexo feminino. Os principais fatores que comprometem
essa articulação podem se manifestar, principalmente, com dor na mandíbula e
na região da ATM, que pode irradiar para cabeça, olhos, ombros e braços. Também, ocasiona, na maioria das vezes, limitação de abertura de boca; causa dor
durante a mastigação, dor cervical, cansaço, zumbido e tonturas. A DTM apresenta ainda impactos significativos sobre o desenvolvimento de atividades ligadas ao trabalho, no desempenho escolar, na alimentação e no sono. É considerada de difícil diagnóstico para o profissional com pouco embasamento científico
teórico e prático, por ter uma sintomatologia variada e, muitas vezes, não apresentar sinais clínicos evidentes. Diante dos fatos mencionados acima, verifica-se
ser de suma importância uma abordagem multidisciplinar para atuar no diagnóstico e tratamento dessa disfunção, não sendo unicamente papel do profissional
odontólogo, mas de uma equipe de saúde que possa contribuir para uma melhor
qualidade de vida do seu portador. Nessa perspectiva, o estudo traz como proposta investigar, através da literatura, como o profissional enfermeiro pode ser
inserido na assistência a pacientes com disfunção temperomandibular. E para
isso, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva sobre ATM, DTM e a inserção do profissional enfermeira (o) como parte integrante e importante nesse processo, levando em consideração uma assistência
humaniza e holística.
Palavras-chave: Enfermagem; equipe multiprofissional; saúde bucal.

¹Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza – FAMAM; .
andreajsb@gmail.com
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INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA: UMA
NOVA PERSPECTIVA DO TRABALHO CIENTÍFICO PARA O ENSINO
MÉDIO¹
Max Williams Ribeiro Cardoso²
Este trabalho discute a importância da disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa Científica no que tange ao desenvolvimento de produções autônomas, ligadas a estudantes do ensino médio. Entende-se que estes ingressarão nas Faculdades, Centros Universitários e Universidades ao longo do percurso educacional,
portanto, devem ser estimulados a desenvolver trabalhos científicos como parte
de pré-requisito das avaliações de diversas disciplinas nos cursos das Instituições de Ensino Superior (IES). Nesse sentido, o objetivo é investigar em que
medida a disciplina Introdução à Metodologia de Pesquisa Científica pode contribuir para a formação crítica dos educandos, melhorando a qualidade de seu
aprendizado e preparando-os para a vida em um contexto social mais amplo.
Com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho exploratório, a metodologia
de investigação consta em duas etapas: no primeiro momento as fontes secundárias. Sendo assim, o presente estudo parte da revisão de literatura sobre o tema
em discussão, adotando-se como aportes livros, artigos, teses, dissertações e
revistas especializadas no contexto temático. No segundo momento, as fontes primárias, com a pesquisa de campo. Neste sentido, serão aplicados questionários
aos estudantes de ensino médio, mediante técnicas estatísticas que obedecem
ao universo de pesquisa com 10% de amostra, além de entrevistas com coordenador (a), pais de estudantes, diretor (a). Este trabalho encontra-se em andamento no colégio Centro Educacional Maria Milza (CEMAM), onde se espera que a
referida proposta possa ser de fundamental importância para os estudantes e que
através desta nova realidade educacional desenvolva-se o pensamento crítico e
reflexivo, permitindo prepará-los para a vida social. Diante do exposto, a importância deste tema se justifica e ao mesmo tempo torna-se relevante por diversos
fatores, entre os quais se destacam: a capacidade de identificar as principais dificuldades apresentadas pelos educandos em desenvolver trabalhos científicos,
bem como, uma forma de prepará-los para sistematizar os conhecimentos, além
de, propor inquietações e resoluções para os problemas de pesquisa.
Palavras–chave: Metodologia científica; iniciação à pesquisa; autonomia.

¹Pesquisa desenvolvido no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM, com a disciplina “Introdução à
Metodologia de Pesquisa Científica.
²Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Maria Milza – FAMAM e professor do
Ensino Médio no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM. maxwilliamsrib@yahoo.com.br.
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MANIPULAÇÃO FARMACOTÉCNICA DE POMADA ANTIINFLAMATÓRIA A PARTIR DO EXTRATO SECO DA CALENDOLA (Calendola
officinalis) E DA CAMOMILA (Matricaria recutita)
Tiago da Silva Paraguassu¹; Cláudio Brito de Queiroz Júnior¹; Cristiano Alves
França¹; Gilda Queiroz Vieira¹; Rosana Santos Souza¹; Maíra Mercês Barreto²
Planta medicinal é toda espécie vegetal que possui propriedades terapêuticas. A
Calendola officinalis é um vegetal da família Asteraceae, que apresenta ação antiinflamatória e cicatrizante, que pode ser utilizada para impedir a formação de pus
em cortes e queimaduras, bem como controlar doenças cancerígenas em seus
primeiros estágios. A Matricaria recutita da família Asteraceae, é bastante usada
para inflamação, má digestão e cólica uterina. Os fitoterápicos tratam-se de medicamentos oriundos de substâncias ativas de vegetais. A farmacotécnica é compreendida como a área farmacêutica destinada a produção e preparação de medicamentos em pequena escala. Pomadas são formas farmacêuticas semi-sólidas
destinadas à aplicação sobre a pele ou membranas mucosas, podendo apresentar ou não um elevado poder oclusivo e emoliente. A incorporação de princípios ativos constituídos de uma única substância existente no extrato vegetal e/ou no
conjunto de substâncias sinérgicas denominadas de complexos fitoterápicos
pode gerar formas farmacêuticas semi-sólidas, que através do uso de serviços e
tecnologias farmacêuticas permitem a obtenção de insumos em fármacos. Assim
sendo, o presente estudo experimental, tem como objetivo manipular pomada
antiinflamatória a partir do extrato seco da Matricaria recutita e da Calendola officinalis. O procedimento será conduzido no Laboratório de Ciências Fisiológicas
da Faculdade Maria Milza. Para tanto, serão realizados testes de préformulações; farmacotécnicos; de controles de qualidade físico-químicos, microbiológicos e toxicológicos. Os testes citados servirão para determinar e avaliar os
aspectos organolépticos, as características físicas e químicas e sua ação biológica, valorizando o seu potencial terapêutico. O que implica na pretensão de uma
pomada eficaz, eficiente e segura. Nesse âmbito, acredita-se que a pesquisa contribuirá para a produção e desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos de
forma racional e assim, trazer subsídios futuros para as análises pré-clínicas e clínicas de avaliações farmacológicas.
Palavras-chave: Plantas medicinais; tecnologia e produção farmacêutica; semisólidos.

¹Graduandos de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM guinhovitorio@zipmail.com.br)
² Mestre; Docente e Orientadora do Projeto Científico- Faculdade Maria Milza - FAMAM
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O ALCOÓLATRA E O DESCONFORTO EMOCIONAL
Kelle Bispo Sampaio¹; Maria do Socorro Araujo Dos Reis¹; Nathalia Delfino Soares¹
Alcoólatra é o bebedor excessivo, cuja dependência ao álcool chegou ao ponto
de lhe criar transtornos em sua saúde física, ou mental, nas relações interpessoais e na sua função social e econômica e, por isso, necessita de tratamento. Esse
estudo verifica os transtornos causados pelo álcool na vida pessoal e na sociedade. Nesse sentido, a comercialização e o consumo do álcool em larga escala se
deve a diferentes fatores, principalmente aos de origem histórica e cultural. Outro
fator mais recente e nem por isso menos importante é o grande interesse dos produtores de bebidas alcoólicas, em construir um poderoso setor industrial e comercial com uma presença maciça de publicidade nos meios de comunicação, induzindo constantemente o consumo do álcool. Dessa forma, o consumo do álcool é
um importante problema de saúde pública, acarretando um alto custo para a sociedade e envolvendo questões médicas, psicológicas, profissionais e familiares.
Nesse contexto o estudo terá como objetivo geral verificar os principais fatores
que afetam a vida de um indivíduo portador dessa doença. Esta é uma pesquisa
com abordagem quantitativa, onde os dados serão coletados por meio de um
questionário padronizado e pré-codificado com questões objetivas, abordando as
seguintes variáveis: histórico familiar para fatores de risco, alterações na produtividade no trabalho e alterações na vida social e emocional. Esse projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Maria Milza, e posteriormente a aprovação, aplicar-se-á o questionário e os dados serão analisados.
Palavras-chave: Álcool; transtorno; doença.

¹Graduandas de Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM. kellebsampaio@hotmail.com
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O IMPACTO DA ESQUIZOFRENIA NO CONTEXTO FAMILIAR: UMA
REFLEXÃO SOBRE PRECONCEITO
Queila Silva de Aquino Bernardo¹; Luana A. Sobral Melo da Silva1; Nariana Pereira Silva Couto1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A esquizofrenia é uma síndrome heterogenia crônica de pensamentos desorganizados e bizarros, ilusões, alucinações, afetividade inadequada e funcionamento
psicossocial prejudicado, é um grupo de moléstias, todas caracterizadas por perturbações mentais e afetivas. Os fatores de risco ainda estão sendo estudados,
mas muitas literaturas relatam sobre os fatores genéticos, hereditários e os ambientais que contribuem para que um indivíduo seja portador de alguma doença psíquica, especialmente a esquizofrenia que é a doença abordada, e pouco conhecida, mas que em muitos pacientes tem sido diagnosticada. Dessa forma a pesquisa terá como objetivo conhecer as histórias de vida de familiares de portadores da
esquizofrenia, no tocante a aspectos preconceituosos. A presente pesquisa contemplará um caráter exploratório e descritivo de abordagem qualitativa. Esta será
realizada no centro de atenção psicossocial (CAPS), da cidade de Cruz das
Almas- Bahia, durante o ano 2011. A coleta de dados limitar-se-á a relatos de história de vida, relativa ao esquizofrênico no contexto familiar, pelo membro responsável pelo esquizofrênico nas consultas no CAPS. O roteiro da entrevista semiestruturada será composto por cinco perguntas que contemplará o preconceito
como foco principal. Após todas as informações colhidas, estas serão tratadas e
discutidas para posterior apresentação dos resultados. As memórias dos sujeitos
auxiliaram explorar mais este universo e assim, apontar meios que minimizem atitudes preconceituosas e dessa maneira favorecer uma qualidade de vida mais
digna ao portador como também aos seus familiares.
Palavras-chave: Esquizofrenia; impacto; preconceito.

¹Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora do projeto. andreajsb@gmail.com
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PACIENTE COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: ASSISTÊNCIA
DE ENFERMAGEM NUMA UNIDADE DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS
ALMAS - BA
Carlos Henrique Machado Eloy¹; Lucas Santos de Jesus1; Andréa Jaqueira da
Silva Borges²; Rita de Cássia Velozo da Silva³
As doenças do aparelho circulatório estão diretamente ligadas a diversos fatores
de risco: alimentação, sedentarismo, obesidade, tabagismo, estresse e doenças
associadas. Embora não haja comprovação sobre os mecanismos de ação, é fato
que quanto mais fatores de risco estiverem associados, maior a probabilidade de
doenças arteriais coronarianas, principalmente o Infarto Agudo de Miocárdio
(IAM). A enfermagem, como parte do corpo interdisciplinar de profissionais de
saúde atuante numa unidade de emergência, desempenha papel fundamental na
qualidade do primeiro atendimento ao paciente infartado, fato determinante para
sua recuperação e sobrevida, até mesmo nos casos mais complexos que exigem
regulação para outras unidades com maior capacidade resolutiva. Assim, o trabalho terá como objetivo conhecer a assistência de enfermagem prestada numa unidade de emergência especializada no atendimento aos pacientes com suspeita
de IAM, no município de Cruz das Almas - BA. Foram pontuados para nortear a
investigação os seguintes objetivos específicos: conhecer o perfil sóciodemográfico dos profissionais da equipe de enfermagem; averiguar o conhecimento dos profissionais quanto ao infarto agudo de miocárdio e verificar a existência de fatores que facilitem ou dificultem a assistência de enfermagem. Como
procedimento metodológico será utilizado uma pesquisa de natureza exploratória
e descritiva, com abordagem qualitativa. A população estudada contemplará toda
a equipe de enfermagem que atua em uma unidade pública de saúde do município de Cruz das Almas - BA, que presta atendimento a pacientes com suspeita de
IAM. Para a coleta dos dados será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada, constituído de duas partes: dados de identificação do perfil sóciodemográfico, tais como: idade, sexo, ocupação, escolaridade, estado civil, entre
outros, e questões abertas relacionadas à assistência de enfermagem prestada
aos pacientes com IAM. Nessa etapa da pesquisa serão consideradas todas as
informações recolhidas por intermédio das entrevistas, onde será adotado o método de análise de conteúdo. O estudo poderá contribuir com abordagens que contemplem a assistência ao paciente com IAM, possibilitando, reflexões por parte
dos profissionais envolvidos na prática, de modo a proporcionar uma atenção qualificada, digna, humanizada e que promova melhor sobrevida a esses pacientes.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem; situação emergencial; infarto
agudo de miocárdio.
¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Doutoranda UFBA; Profª da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza –
FAMAM e colaboradora na pesquisa. andréajsb@gmail.com
³Profª MSc da disciplina Saúde da Criança da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da
pesquisa.
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PERCEPÇÃO/CONHECIMENTO DOS GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM ACERCA DA ÉTICA
Elda Aragão Pereira dos Santos¹; Cássia Lorena Castelo Branco Gaspar¹; Fábia
Quele Barbosa Freitas²
A enfermagem é uma profissão que surgiu do desenvolvimento e evolução das
práticas de saúde no decorrer dos períodos históricos (CARRARO, 2010). Desde
o seu advento até os dias atuais esta profissão tem enquanto condição de existência a articulação de suas teorias e práticas com o exercício e reflexão da Ética
enquanto ciência e diretriz do comportamento humano. Diante do exposto o objetivo geral desse estudo é analisar a percepção/conhecimento que os graduandos
de enfermagem possuem acerca a ética enquanto diretriz da práxis profissional
em todas as áreas de atuação da Enfermagem, seja assistencial, gerencial ou de
pesquisa. Em consonância, têm-se os seguintes objetivos específicos: descobrir
qual o sentido/significado que denota palavra ética para os discentes de enfermagem, verificar se os mesmos conhecem as normas legais que regulamentam a
sua prática profissional, Identificar quais as entidades de classe que os estudantes de enfermagem conhecem e verificar se os mesmos sabem o papel delas, por
fim investigar a importância que a ética possui dentro de sua prática profissional.
Trata-se de um estudo qualitativo/quantitativo, com acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem que estejam entre o segundo e o sétimo semestre da
Faculdade Maria Milza (FAMAM). Em observância a Resolução 196/96 que regulamenta as pesquisas em seres humanas o projeto será submetido ao Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) FAMAM. Não se estabelecerá o número de sujeitos participantes, até que se perceba a repetitividade das respostas. A coleta de dados
será feita através de entrevistas semi-estruturada com os discentes em local e
hora em que os mesmos tenham maior disponibilidade. O levantamento bibliográfico se deu por meio de pesquisa aos bancos de dados Scielo, Lillacs, consultas a periódicos e livros. Também foram utilizados os sites dos Conselhos Regionais de Enfermagem do Estado de Pernambuco, Bahia e São Paulo e da Associação Brasileira de Enfermagem. Espera-se com essa pesquisa encontrar acadêmicos conscientes da importância que a ciência ética exerce em sua profissão e
investigar novas reflexões acerca da temática abordada.
Palavras-chave: Ética; enfermagem; normas legais.

¹Discentes do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
² Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora
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PERFIL GLICÊMICO E LIPÊMICO DE ESTUDANTES DE UM
COLÉGIO DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA¹
Géssica Conceição Neves²; Vanêz Ribeiro Tavares Pereira², Aline Clara da Silva³
Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertam para uma prevalência mundial de mais de um bilhão de adultos com excesso de peso, dos quais
pelo menos trezentos milhões são obesos. Em paralelo, o número de crianças
obesas também tem aumentado. Estudos mostram que além do aumento de
peso, as crianças também têm apresentado doenças associadas. A obesidade
está associada à maior risco de diabete melito tipo 2, dislipidemia, hipertensão
arterial sistêmica e mortalidade geral e cardiovascular. Freqüentemente, o DM
tipo 2 ocorre em indivíduos com obesidade já estabelecida, um fator de risco adicional que contribui para alterações metabólicas, as quais levam à doença propriamente dita. Estima-se que cerca de 80 a 90% dos indivíduos acometidos pela
doença apresentem sobrepeso e obesidade, e o risco de diabetes está diretamente associado ao aumento do índice de massa corporal (IMC). Evidências epidemiológicas têm demonstrado que o aumento de diabetes melito tipo 2 em crianças foi concomitantemente ao da prevalência de obesidade. A obesidade infantil
está diretamente ligada a anormalidades na pressão sanguínea, nos níveis de lipídios, lipoproteínas e insulina em adultos, assim como o risco de doenças coronárias e diabetes. Deve levar em consideração as alterações nos hábitos alimentares dos adolescentes, indicador de um padrão de comportamento associado ao
alto risco de sobrepeso e obesidade. A proposta desse trabalho é a realização de
um estudo epidemiológico, tendo em vista traçar o perfil glicêmico e lipêmico dos
estudantes de um colégio da rede Estadual do Município de Sapeaçu – BA. Para
tanto serão realizadas dosagens de colesterol sérico e de glicemia capilar de estudantes que apresentarem IMC superior aos limites da faixa etária estudada (16 a
23).
Palavras-chave: Colesterol; glicemia; obesidade.

¹Fruto de pesquisa em andamento, para graduação do curso de Bacharelado em Biomedicina.
²Graduanda do curso Bacharelado em Biomedicina/FAMAM – gessicabio@hotmail.com; vaneztavares@hotmail.com.
³Orientadora e professora da disciplina de Bioquímica Clínica /FAMAM.
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AGRESSÃO VERBAL NO COTIDIANO DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM
Thailane Rodrigues dos Santos¹; Sayonara Carvalho Alves dos Santos¹; Valdirene Rosa da Cruz Conceição¹; Viviane de Andrade Nunes Pereira¹; José Lindomar
Oliveira Barreto¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Maria Solemar Rodrigues do
Nascimento³
A estrutura em que a sociedade contemporânea tem se alicerçado, em relação à
violência, tem se configurado como um dos maiores problemas sociais da atualidade, em que se verificam vários tipos de violência: física, psicológica, política,
cultural, contra a mulher, infantil, institucional, espontânea e verbal. A agressão
verbal é um tipo de violência que se encontra atrelado a outros tipos, tornando-se
complexa sua identificação, porém de fácil entendimento quando relacionada à
humilhação, xingamentos, entre outros. Geralmente vem acompanhada da violência psicológica, caracterizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
como o "mal estar na globalização", pois ser observado ser este o tipo de violência mais comum no cotidiano das pessoas em geral. Nesse sentido, o estudo tem
como objetivo geral verificar os principais fatores que influenciam as manifestações de agressão no contexto da enfermagem envolvendo enfermeiro/profissional de saúde e enfermeiro/paciente em uma instituição hospitalar do
município de Cruz das Almas-BA. Para realizar a investigação será adotada a pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem quali-quantitativa. A
coleta de dados ocorrerá no mês de outubro de 2010 numa unidade hospitalar do
município de Cruz das Almas. Esta será realizada, através de uma entrevista
estruturada com roteiro elaborado e organizado de acordo com os objetivos do
estudo. Será aplicado a todos os profissionais da equipe de enfermagem. Posterior a essa etapa, os dados serão categorizados, analisados e interpretados a partir
de gráficos e quadros que serão formatados a partir dos depoimentos. Espera-se
que a pesquisa possa evidenciar a temática de forma a tornar mais perceptível
esse problema como um desarranjo social, fazendo com que profissionais de
saúde e de outras áreas reflitam sobre o seu papel e repensem suas posturas
diante de colegas de profissão e de clientes.
Palavras-chave: Agressão verbal; violência; ambiente hospitalar; enfermagem.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. thay_lane@hotmail.com
²Doutoranda/UFBA. Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde na Faculdade Maria Milza FAMAM e colaboradora na pesquisa. andréajsb@gmail.com
³Profª. Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. mariasolemar@hotmail.com
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DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO DE CREME
ANTI-SÉPTICO A PARTIR DO EXTRATO DE ÓLEOS ESSENCIAIS
DA CÂNFORA (Cinnamomum comphora) E DO EUCALIPTO
(Eucalyptus globulus)
Cristiano Alves França¹; Cláudio Brito de Queiroz Júnior1; Elisângela Santos1;
Gilda Queiroz Vieira1; Rosana Santos Souza1; Tiago da Silva Paraguassu1; Maíra
Mercês Barreto²
Os óleos essenciais são considerados componentes originados do metabolismo
secundário das plantas medicinais e aromáticas, a maioria destes possui ação
terapêutica relevante. Trata-se de substâncias orgânicas voláteis de ação extremamente potente. A Cinnamomum comphora da família Laureaceae, tem propriedades terapêuticas anti-séptica, anti-reumática, anti-diarréica, anti-nevrálgica,
anti-helmíntica, parasiticida e anestésica. O Eucalyptus globulus da família Mitaceae tem ação expectorante, fluidificante e anti-séptica. Creme é uma forma farmacêutica do tipo emulsão semi-sólida de uso tópico, que apresenta como principal característica a penetrabilidade cutânea. A transformação de extratos vegetais em fitomedicamentos ocorre através do isolamento e purificação dos óleos
essenciais, seguindo da incorporação de substâncias bioativas na forma farmacêutica, utilizando técnicas e tecnologias farmacêutica que permitem a obtenção
de um produto estável química e fisicamente, seguro e eficaz. Assim sendo, a presente pesquisa descritiva, exploratória e experimental, tem como objetivo desenvolver formulações e processos produtivos de um creme anti-séptico a partir de
óleos essenciais da Cinnamomum comphora (cineol e borneol) e do Eucalyptus
globulus (cineol). A condução dos procedimentos experimentais do presente estudo será realizada no Laboratório de Ciências Fisiológicas da Faculdade Maria Milza. Para tanto, serão feitos testes essenciais de pré-formulações; farmacotécnicos; e de controle de qualidade físico-químicos, microbiológico e toxicológico. O
que implica na preparação de um fitomedicamento seguro, eficaz e eficiente.
Nesse contexto, acredita-se que a presente pesquisa desencadeará informações
que podem ser empregadas como conhecimento da produção farmacotécnica de
medicamento, bem como subsidiará futuros estudos de análises de avaliações
farmacológicas em ensaios pré-clínicos, para a garantia da sua integridade química e de um possível efeito terapêutico.
Palavras-chave: Extratos vegetais; farmacotécnica; semi-sólidos.

¹Graduandos de Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM cristiano@natulab.com.br
²Mestre; Docente e Orientadora do Projeto Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM.

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

149

REFLEXÃO EPIDEMIOLÓGICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL E
TEGUMENTAR NO MUNICÍPIO DE MURITIBA - BA
Luciano de Oliveira Fernandes¹; Michael Menezes Freitas²
A leishmaniose é uma doença parasitária causada por mais de vinte espécies de
tripanossomatídeos do gênero Leishmania. A doença pode dividir-se em dois
grandes grupos conforme sua forma de acometimento: as leishmanioses
dermotrópicas/mucotrópicas (tegumentares) e as leishmanioses viscerotrópicas.
As primeiras são causadas pela Leishmania (Viannia) braziliensis, Leishmania
mexicana, Leishmania (Viannia) panamensis, e outras espécies relacionadas,
apresentando-se na forma de lesões cutâneas, cutâneo-difusas e mucosas. Já
as espécies responsáveis pela forma visceral compreendem, dentre outras, a
Leishmania chagasi no Brasil. Estima-se uma prevalência mundial de 12 milhões
de indivíduos acometidos, com registro de 400.000 novos casos da doença por
ano. No Brasil, no período de 1970 a 2001, o número de casos de LTA
(Leishmaniose Tegumentar Americana) variou de 3.000 a 37.000. O país
registrou números em que, em 19 anos de notificação (1984-2002), os casos de
LVA (Leishmaniose Visceral Americana) somaram 48.455 episódios, sendo que
aproximadamente 66% deles ocorreram em estados do Nordeste, principalmente
na Bahia. Devido à notada prevalência da Leishmaniose visceral e tegumentar na
Bahia, a inserção cada vez maior das pessoas em nichos ecológicos antes
inabitados, a endemicidade das zooantroponoses e o aumento do número de
hospedeiros dos parasitos causadores de doença nos domicílios e nas ruas,
torna-se necessário uma reflexão epidemiológica da Leishmaniose na cidade de
Muritiba – BA. Para tanto, o objetivo do presente estudo será pautado em avaliar
os parâmetros epidemiológicos da Leishmaniose visceral e tegumentar na cidade
de Muritiba, analisando fatores predisponentes e interferentes relacionados à
situação da doença no município. O trabalho se baseará num estudo de corte
transversal, de natureza quantitativa, de indivíduos portadores de leishmaniose
no município de Muritiba, tendo como base para coleta de dados a Secretaria de
Saúde da cidade e o Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).
Os dados serão tabulados em Excel 2003 e analisados em programa estatístico
BioEstat 3.0.
Palavras-chave: Leishmaniose; zooantroponose; LVA; LTA.

¹Graduando em Biomedicina na Faculdade Maria Milza – FAMAM lucomax@hotmail.com
²Professor e Coordenador do curso de Biomedicina da Faculdade Maria Milza – FAMAM
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RISCOS À SAÚDE, FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO E A
ENFERMAGEM: UM ESTUDO EM UMA COMUNIDADE NO
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
Jucilene Santos Barbosa¹; Glauciene do Nascimento Santos Santana1; Selma
Pereira da Silva1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A falta de saneamento básico no Brasil acarreta conseqüências muito graves
para a qualidade de vida da população, principalmente às famílias de nível sócio
econômico baixo. Difícil acreditar que mesmo após avanços na tecnologia, existam famílias que dividem seu espaço com dejetos sanitários e resíduos sólidos.
Relacionado a isso, tem-se a propagação de doenças transmissíveis como a
hepatite, a diarréia, as infecções parasitárias, entre outras, causando óbitos que
poderiam ser evitados. Nesse aspecto, surge o papel da (o) Enfermeira (o) da Unidade de Saúde da Família (USF) de fornecer informações à população, sobre
como viver de forma saudável mesmo sem acesso ao saneamento básico com
medidas alternativas. Nesse contexto, o estudo terá como objetivo geral conhecer os principais riscos que a comunidade Baixa da Linha, do município de Cruz
das Almas, estão expostos pela falta de saneamento básico, assim como investigar o papel da(o) enfermeira(o) na área de abrangência quanto a educação em
saúde. Assim, para atingir os objetivos propostos, adotar-se-á um estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa, realizado com os moradores da comunidade. A coleta de dados acontecerá através de seleção aleatória de 30 famílias
cadastradas na USF Escola de Agronomia, uma vez que a população é atendida
na mesma, para posterior visita domiciliar, que será acompanhada pelo Agente
Comunitário de Saúde (ACS). Nesta, ocorrerá a aplicação de uma entrevista
estruturada com oito questões. Após levantamento dos dados se procederá a sistematização, interpretação e análises para discussão dos resultados com base
no método de análise de conteúdo. Os resultados ainda não podem ser descritos,
mas acredita-se que estudos com essa temática contribuirá de forma intervencionista por levantar discussões e conscientização da população sobre os riscos que
estes estão expostos relacionados à falta de saneamento básico, como também,
o direcionamento de medidas e ações públicas na área.
Palavras-chave: Riscos à saúde; saneamento básico; prevenção de doenças.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM jucyejunior@hotmail.com.
²Doutoranda /UFBA; professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto.
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SATISFAÇÃO PROFISSIONAL DAS (OS ) ENFERMEIRAS (OS) QUE
ATUAM EM UNIDADES QUE ATENDEM PACIENTES COM
INSUFICIÊNCIAS ORGÂNICAS GRAVES
Glauciene do Nascimento dos Santos Santana¹; Ana Carolina Barbosa Quaresma¹; Maria Oliveira¹; Odarlan Sérgio Oliveira¹; Rita de Cássia Moreira1; Andréa
Jaqueira da Silva Borges²; Ana Paula Agizzio³
A satisfação profissional é objeto de estudo desde 1912, a partir das pesquisas
Gerência Cientifica realizada por Taylor. A satisfação e o trabalho nem sempre
andam de “mãos dadas”. Dentro dessa abordagem, compreende-se que o profissional pode estar tecnicamente qualificado para ocupar determinada função,
porém não ajustar-se as questões psicossociais que a mesma exige, podendo
dessa maneira causar problemas internos na instituição de saúde, relacionados
principalmente a produtividade dos serviços. Assim, fica evidente que o nível de
satisfação profissional implica na produtividade, que esta diretamente ligada à
motivação. Visando compreender tal contexto, o estudo terá como objetivo geral
investigar a satisfação profissional de enfermeiras (os) que atuam em unidade de
atendimento aos pacientes com insuficiências orgânicas graves em uma Instituição de Saúde Pública do município de Salvador-BA. Buscando contemplar o objetivo exposto acima, o trabalho contemplará como objetivos específicos: verificar a
carga horária e o tempo de trabalho dos profissionais enfermeiras(os); averiguar
a satisfação quanto salário/atividades; conhecer como ocorre a relação interpessoal dos profissionais da unidade de terapia intensiva. Dentro dessa perspectiva,
optou-se por uma investigação de natureza exploratória e descritiva de abordagem qualitativa, em que será aplicado um formulário a todos os enfermeiros, que
estiverem trabalhando nos dias da coleta dos dados que ocorrerá no mês de fevereiro de 2011, na Unidade de Terapia Intensiva lócus do estudo. Após coleta, os
dados serão submetidos a análises para posterior discussão dos resultados.
Assim, estudar e compreender o contexto que envolve o ambiente de trabalho do
profissional de saúde, no caso a(o) enfermeira(o) é relevante, pois possibilitará
visualizar insatisfações e assim, levantar reflexões que venham a contribuir com
políticas dentro do contexto hospitalar diferenciadas e diretivas envolvidas na
busca por melhor qualidade da assistência e satisfação profissional.
Palavras-chave: Satisfação profissional; unidade de terapia intensiva; enfermeiros.

¹Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Doutoranda/UFBA; Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM andreajsb@gmail.com
³Profª MSc de Genética da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HEPATITE C NO MUNICÍPIO DE
SANTO ANTONIO DE JESUS E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
Janúbia Gonçalves dos Santos¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Analy Marquardt de Matos³
As Hepatites Virais são consideradas problemas de saúde pública, sendo agravos que apresentam características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Observam-se diferenças regionais na prevalência, variando de acordo
com o agente etiológico. As hepatites virais correlacionam-se com processos
inflamatórios do fígado e lesões hepatocelulares, similares em alguns aspectos,
mas diferente quanto sua repercussão no organismo humano. Para esta pesquisa, serão consideradas apenas as hepatites causadas pelo vírus HCV, identificado em 1989 por Choo e colaboradores. Tal doença associa-se com a transmissão
por via parenteral, sendo a transmissão sexual pouco frequente. Considerando o
número de indivíduos acometidos pelas hepatites virais, percebe-se que medidas
adequadas de vigilância epidemiológica e controle são fundamentais, visto a possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. Assim, terá como objetivo descrever o perfil epidemiológico da Hepatite C no município de Santo Antonio de Jesus e cidades circunvizinhas. Como procedimento metodológico adotarse-á um estudo de corte transversal realizado com dados secundários, os quais
serão coletados na base do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação)
da 4ª Diretoria Regional de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Santo
Antônio de Jesus, Bahia. Serão selecionados para o estudo todos os casos confirmados de hepatites virais do tipo C entre os anos de 2000 e 2010. Os resultados
serão descritos através de freqüências simples das variáveis selecionadas para
análise. Resultados esperados: Acredita-se que os estudos epidemiológicos de
prevalência baseados em realidades locais podem contribuir para a orientação
de medidas de prevenção e controle mais efetivas.
Palavras-chave: Epidemiologia; prevalência; vírus HCV.

¹Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Doutoranda da UFBA; Profª da Faculdade Maria Milza.- FAMAM;
³Profª Ms orientadora do projeto de pesquisa na Faculdade Maria Milza - FAMAM
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EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE: CONHECIMENTO E
PREVENÇÃO DOS ADOLESCENTES EM RELAÇÃO AO PAPILOMA
VÍRUS HUMANO
Joelida da Fonseca Conceição¹; Camila Nascimento Ribeiro¹; Driele dos Anjos
Buri¹; Lillian Pereira da Silva¹; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende¹
Dentre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), a que mais acomete a
população, sem dúvida, é o HPV. O papiloma vírus humano (HPV) representa
uma das infecções mais comuns, atingindo homens e mulheres. A faixa etária
mais acometida de câncer de colo uterino é entre 25 e 60 anos; entretanto, os adolescentes constituem uma população de alta vulnerabilidade para este agravo, na
medida em que o início da vida sexual os aproxima de problemas de saúde da
esfera reprodutiva e sexual. Segundo estatísticas, o vírus do HPV está presente
em cerca de 95% dos casos de câncer de colo uterino, representando o principal
fator de risco para o desenvolvimento deste, que, por sua vez, é responsável pela
morte de quase 7.000 mulheres no Brasil por ano. Portanto, conhecimentos específicos a respeito da infecção pelo HPV são importantes na prevenção do desenvolvimento de câncer de colo de útero. O câncer de colo uterino é a neoplasia
mais prevalente em mulheres com início precoce da atividade sexual e multiplicidade de parceiros sexuais. Portanto, faz–se necessário avaliar o conhecimento e
os hábitos sexuais de adolescentes, para que assim as campanhas educativas
alcancem resultados, contribuindo para a melhoria do programa de prevenção e
controle do câncer de colo do útero, tornando os jovens menos susceptíveis a
esse tipo de infecção e transmissão. A pesquisa será realizada em colégios publico e particular da cidade de Cruz das Almas, na qual o objetivo da pesquisa é identificar o nível de conhecimento dos adolescentes em relação ao HPV (papiloma
vírus humano) e o que fazem para se prevenir. Os sujeitos da pesquisa serão adolescentes de 14 a 19 anos, será uma pesquisa quantitativa, exploratória. Em campo, a coleta de dados será por meio de questionário estruturado, e será entregue
um termo de consentimento livre e esclarecido aos participantes da pesquisa, na
qual será garantido o anonimato.
Palavras-chave: Doenças sexualmente transmissíveis; adolescente; papiloma
vírus humano.

¹Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza -FAMAM
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: ABORDANDO PRÁTICAS DE PRIMEIROS
SOCORROS EM ESCOLAS DE MUNICÍPIOS DO RECÔNCAVO SUL
BAIANO
Alba Regina Gomes Alves¹; Pricila Silva dos Santos1; Andréa Jaqueira da Silva
Borges²
O conhecimento prático sobre primeiros socorros pela população é de fundamental importância para evitar agravamento de lesões a pessoas vitimadas, colocando-as em condições físicas e psicológicas mais confortáveis até o momento do
atendimento médico especializado. Diante desse contexto, este trabalho tem um
cunho intervencionista, em que a partir de conhecimentos teóricos/práticos, possibilitará a estudantes do Ensino Médio vivenciarem práticas de primeiros socorros que venham proporcionar o desenvolvimento de habilidades para atuarem
em situações emergenciais imediatas e provisórias. Vale ressaltar, que o trabalho
buscará apoio nas secretarias de saúde dos municípios do Recôncavo Sul para
financiamento na execução do projeto. O caminho metodológico traçado para
operacionalizar as etapas do projeto contará inicialmente com a realização de um
teste sondagem aos estudantes referente a noções sobre primeiros socorros, em
seguida será ministrada uma palestra sobre prevenção de acidentes, princípios
gerais do socorrismo, reanimação, afogamento, envenenamento, queimaduras,
choque elétrico e corpos estranhos, acidentes automobilístico, trauma e imobilização, convulsões, mordedura de animais. As aulas ocorrerão nas modalidades
teóricas e práticas a partir de um embasamento lúdico pedagógico, contando com
a participação dos estudantes do Ensino Fundamental de escolas municipais,
que serão os protagonistas principais nas simulações práticas realizadas durante
o desenvolvimento das atividades. O projeto terá uma carga horária de 8 horas,
contemplando os turnos matutino e vespertino, em cada escola cenário de execução do trabalho. Após operacionalização do projeto, será entregue a cada estudante uma ficha avaliativa e sugestiva quanto ao trabalho desenvolvido. Atividades dessa natureza são importantes, pois além de permitir a estudantes vivenciarem atendimentos pré-hospitalares básicos, estes também passarão a ter noções
básicas de primeiros socorros.
Palavras-chave: Atendimento pré-hospitalar; educação; situações emergenciais

¹Enfermeiras e estudantes da Pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva na Faculdade Maria
Milza.- FAMAM bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com
²Doutoranda/UFBA. Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria
Milza- FAMAM e orientadora do trabalho. andréajsb@gmail.com
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ESTUDOS DE MODELAGEM COMPARATIVA DO RECEPTOR
ESTROGÊNICO HUMANO DO TIPO â E ESTUDOS DE DOCKING
ENTRE COMPOSTOS ORGANOCLORADOS DA CLASSE DOS
CICLODIENOS E CLORDANOS COM O RECEPTOR ESTROGÊNICO
HUMANO á E â
Carine Sampaio Santana¹; Elisângela Santos1; Franco Henrique Andrade Leite,2
André Lacerda Braga Teles²
Dentre os vários produtos químicos com atividade estrogênica destacam-se: hormônios presentes em cosméticos, anabolizantes utilizados em rações animais,
fitoestrógenos e poluentes orgânicos persistentes (POPs). De modo genérico,
POPs são compostos lipofílicos, resistentes à degradação, persistentes no ambiente, com capacidade de bioacumulação em pessoas e animais e representam
uma importante fonte de contaminação ambiental, com toxicidade relevante à
saúde humana. Devido a sua estabilidade, acabam se perpetuando na cadeia alimentar, sendo transportados a grandes distâncias a partir do seu sítio original,
fazendo com que os indivíduos sejam expostos aos resíduos que contaminam a
água e alimentos. Além do efeito hormonal, suas principais ações deletérias são
carcinogênese e distúrbios nos sistemas nervoso e imune. A estrutura tridimensional do receptor estrogênico do tipo â ainda não foi determinada, sendo o objetivo
deste estudo a construção do modelo deste receptor por modelagem comparativa. Posterior a construção do modelo, 7 compostos da classe dos clordanos e
ciclodienos serão avaliados por metodologia de docking, os compostos serão
desenhados utilizando o software Gaussview 5.0 e refinados por métodos de
mecânica molecular seguido por métodos quânticos. A metodologia de docking
será aplicada utilizando o software AutoDock Vina 1.0.2. Os cálculos de interação
serão realizados entre os compostos e os receptores estrogênicos do tipo á e â no
intuito de estabelecer uma possível relação de afinidade entre estes através dos
seus valores de energia de ligação. Estes dados irão fornecer informações acerca da toxicidade destes compostos, com relação a sua atividade estrogênica, ratificando, ou não, a hipótese da modulação destes receptores como mecanismo de
ação. Os resultados deste trabalho irão orientar ensaios experimentais, de forma
que sejam realizados testes posteriores com compostos que apresentem alta afinidade in silico aos receptores estrogênicos.
Palavras-chave: Docking; organoclorados; receptor estrogênico.

¹Estudantes do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Docentes do Curso de Farmácia da Faculdade Maria Milza – FAMAM
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INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA EM ERROS DE PRESCRIÇÕES
Roberto de Freitas Azevedo¹; Allan Barbosa Santos Melo¹; Clóvis de Santana
Reis²
Intervenção Farmacêutica (IF) é toda ação na qual o farmacêutico participa ativamente, podendo intervir nas tomadas de decisões, na terapia dos pacientes e na
avaliação dos seus resultados. É necessário a todo farmacêutico deter noções
exatas de sua competência, bem como limites de sua intervenção no processo
saúde/doença, pois os pacientes, na sua grande maioria, realizam tratamento farmacoterapêutico. Os erros de prescrições são tidos como erros de decisão ou de
redação, não intencionais, que podem reduzir a probabilidade efetiva do tratamento ou aumentar o risco de lesão no paciente. Esses erros ocorrem em números significativos e freqüentemente em várias unidades de saúde que assistem
pacientes usuários de medicamentos. Este fato pode ocorrer por: negligência dos
médicos; falta de conhecimento do profissional de saúde sobre fármacos; falta de
comprometimento destes; omissão do receituário médico; e pela falta do profissional farmacêutico nas unidades hospitalares, comerciais e ambulatoriais. A presente pesquisa objetiva identificar e quantificar os tipos de erros de prescrições
médicas (causas e conseqüências) e intervenções farmacêuticas que resolvam
e/ou amenizem esses erros. Para alcançar o objetivo proposto, o presente estudo
caracteriza-se por uma abordagem descritiva e quantitativa, com base em revisões de literaturas secundárias e terciárias, em um recorte de período de cinco
anos (2004–2009). Para tanto, serão realizados critérios de inclusões das literaturas buscadas, na qual ocorrerá a seleção da mesma por meios de livros, artigos
científicos, e revistas impressas e/ou digitais. Assim sendo, acredita-se que a presente pesquisa desencadeará informações relevantes que podem ser empregadas para a melhoria e minimização dos erros de prescrições, como também subsidiará a realização de intervenções farmacêuticas de maneira racional, o que
implica em uma maior segurança, eficácia e eficiência do tratamento farmacoterapêutico realizado pelos usuários.
Palavras-chave: Usuários de medicamentos; erros de prescrições; intervenção
farmacêutica

¹Graduandos do Curso de Bacharelado em Farmácia na Faculdade Maria Milza – FAMAM
rofraz@hotmail.com
²Mestre; Docente e Orientador do Projeto Científico na Faculdade Maria Milza - FAMAM
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NÍVEL DO ATENDIMENTO PRÉ – HOSPITALAR ÀS VÍTIMAS DE
TRAUMA ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DO RECÔNCAVO BAIANO
Glauciene do Nascimento Santos Santana¹; Driele dos Anjos Buri¹; Gabriela
Samille¹; Joelida Fonseca¹; Jorgas Marques Rodrigues²
Com o acirrado aumento da violência urbana, traumas automobilísticos, ferimentos por arma de fogo, arma branca e outros tipos de agressões, cresce a necessidade de atendimento imediato das vítimas no local da ocorrência, bem como de
transporte apropriado para um atendimento intra-hospitalar de emergência. Frente a essa necessidade, surgiram os Serviços de Atendimento Pré-hospitalar
(APH), os quais têm como objetivo a intervenção precoce, reduzindo os índices
de mortalidade e minimizando sequelas. Nesse sentido, este estudo tem como
objetivo geral analisar o nível de atendimento pré- hospitalar recebido pelas vítimas de trauma atendidas em um Hospital do Recôncavo Baiano. Especificamente serão investigados os seguintes parâmetros: o atendimento pré-hospitalar dos
pacientes vítimas de trauma que deram entrada no hospital; averiguar qual a
estrutura física do hospital no acolhimento aos pacientes e constatar a evolução
da assistência prestada ao paciente. A pesquisa terá como população amostral
os pacientes que deram entrada no 1º semestre de 2010 num hospital do Recôncavo Baiano. Dentro dessa perspectiva, optou-se por uma investigação de natureza exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa, na qual serão analisados
os prontuários dos pacientes, utilizando como critério de inclusão os prontuários
dos pacientes com idade mínima de 10 anos, de ambos os sexos, e como critério
de exclusão os prontuários com letras não legíveis, rasgados e com dados incompletos. A coleta de dados será realizada em novembro de 2010. Após coletados,
os dados serão estruturados e organizados, para posteriormente serem analisados. O estudo poderá contribuir para evidenciar o quanto é importante que o ambiente hospitalar esteja preparado, tanto no âmbito físico quanto no de recursos
humanos, para atender os pacientes e prestar a devida assistência.
Palavras Chave: Atendimento pré-hospitalar; trauma; assistência.

¹Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Orientador do grupo de pesquisa Gepacri da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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O HOMEM NO ACOMPANHAMENTO PRÉ NATAL: SIGNIFICADOS
NA PATERNIDADE
Viviane Santana Pereira¹; Érika Ribeiro de Souza1; Dayane Medeiros Almeida
Dias1; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza1; Fernanda Galvão Mota1; Naihane Santana dos Santos¹; Maria Solemar Rodrigues do Nascimento²; Andréa
Jaqueira da Silva Borges³
O pré-natal é um processo que permite o acompanhamento do desenvolvimento
e crescimento do feto durante a gravidez, através de orientações e cuidados a
gestantes, visando garantir a integridade física do concepto e as condições físicas e psíquicas da mãe. A inclusão paterna nesse processo ainda não é vista
como um fato natural, mas esse conceito precisa ser revisto, estimulando e preparando o homem para assumir o seu papel, visto que a participação efetiva do
pai é de fundamental importância para estreitar os laços entre pai, mãe e feto.
Esse trabalho tem como objetivo investigar a adesão do homem ao programa prénatal nas Unidades de PSF (Programa de Saúde da Família) nos municípios de
Cruz das Almas, Sapeaçu e Cabaceiras do Paraguaçu, buscando compreender
como esta influencia os significados sobre a paternidade. Trata-se de um estudo
exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, que será desenvolvido nas
Unidades de PSF, sendo os sujeitos da pesquisa os pais que acompanharem
suas esposas grávidas às consultas pré-natal e que aceitarem participar do estudo, mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).
A decisão pela inclusão dos sujeitos desse estudo será de acordo com a quantidade amostral e com a compatibilidade com a realidade a ser estudada. Os instrumentos de coleta de dados serão observação direta e entrevista semiestruturada. Os resultados serão apresentados de forma qualitativa, através da
análise dos depoimentos. Como contribuições este estudo trará maiores esclarecimentos sobre a participação paterna no pré-natal, podendo trazer melhorias no
vínculo entre gestante, pai e feto, auxiliando e orientando outros pais que passam
por momentos semelhantes e que por ventura ainda não atentaram para o fato de
que sua participação nesse processo é de suma importância, além de sugerir
mudanças comportamentais e reflexivas nos homens, como também para os profissionais de saúde que atuem no Programa Pré-natal, onde juntos buscarão a
efetiva vinculação do trinômio mãe/feto/pai.
Palavras-chave: Pré-natal; paternidade; acompanhamento pré-natal.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; vivivsp@hotmail.com
²Orientadora, Professora da Faculdade Maria Milza.- FAMAM; mariasolemar@hotmail.com
³ Professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora no projeto
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CUSTOS NO CUIDADO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO
Joélida da Fonseca Conceição¹; Driele dos Anjos Buri1; Lillian Pereira da Silva²;
Camila Nascimento Ribeiro²; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende²; Jorgas Marques Rodrigues³
A indústria da saúde é considerada como um setor econômico expoente, cuja
expansão é das mais rápidas. Esse aumento da "produção em saúde" relacionase com a melhoria da qualidade de vida e pode ser interpretado como progresso
social. Os gastos mundiais com saúde totalizaram cerca de US$ 1700 bilhões no
ano de 1990, que representam 8% dos recursos globais. Os países economicamente estáveis gastam cerca de US$ 1500 bilhões em saúde enquanto os países
em desenvolvimento gastam US$ 170 bilhões. Quando o gasto total em saúde é
desagregado por elementos de despesa, observa-se que os medicamentos são
responsáveis por parcela considerável e constituem o componente que tem contribuído em maior grau para esse incremento. Úlceras por pressão (UP) são úlceras decorrentes de isquemia tecidual local provocada pela alteração do reflexo de
dor em pacientes com lesão medular (tetraplégicos, paraplégicos ou hemiplégicos) ou pacientes debilitados, idosos ou cronicamente doentes. A etiologia da
úlcera de pressão ainda não está totalmente esclarecida, mas sabe-se que a pressão contínua sobre a pele leva a fenômenos isquêmicos associado à deficiência
de nutrientes e conseqüentemente necrose Tecidual. As úlceras podem se
desenvolver principalmente em áreas onde existe pressão sobre proeminências
ósseas, tais como o sacro, ísquio, trocânter, ou menos freqüentemente o calcâneo, região occipital, o dorso do pé, o maléolo e a patela. O desenvolvimento de
úlceras por pressão é um grave problema de enfermagem, pois, freqüentemente,
é associado à má qualidade da assistência e exige uma grande demanda de
tempo e recursos financeiros para tratamento das lesões. Indaga-se, portanto
quais os custos materiais dos cuidados nas úlceras por pressão? O objetivo deste
estudo é investigar o impacto dos gastos hospitalares no tratamento das lesões
associadas às Úlceras por Pressão. A pesquisa de natureza exploratória e abordagem qualitativa, será realizada no hospital de referência, localizado no Recôncavo Baiano, onde será feita a coleta dos dados através de instrumentos como a
entrevista e a aplicação de questionários aos funcionários que trabalham diretamente no setor responsável.
Palavras-chave: Úlcera por pressão; Gastos hospitares; Cuidados de enfermagem.

¹Graduandas de Enfermagem e Integrantes do GEPACRI da Faculdade Maria Milza -FAMAM
joelidaconceicao@yahoo.com.br.
²Graduandas do Curso Bacharelado em Enfermagem na Faculdade Maria Milza - FAMAM.
³Mestre Docente e Orientador do GEPACRI da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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TRANSTORNOS MENTAIS EM IDOSOS: AÇÕES DE ENFERMAGEM
NA ATENÇÃO BÁSICA
Graciete Maria Santos de Magalhães¹; Camila Torres da Paz1; Carlinha da Silva
Costa1; Fernanda Moura1; Luiza Bouzas Vacareza1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
O crescimento da população de idosos é um fenômeno mundial e está ocorrendo
a um nível sem precedentes. Acompanhando a tendência mundial, o crescimento
do número de idosos em nosso país, também, é algo notório e preocupante. Culminando com este processo de envelhecimento da população, as patologias
características desta faixa etária são evidenciadas com maior freqüência e em
grandes proporções. Dentre elas, destaca-se o transtorno mental, doença que
vem afetando grande número de idosos e, ao mesmo tempo, trazendo complicações para as pessoas que se encontram envolvidas, direta e indiretamente, no
processo do cuidar destes pacientes. Desta forma, cada vez mais idosos com
transtornos mentais são atendidos na rede básica de saúde e, conforme o mencionado acima, o estudo traz como objetivo geral identificar ações de enfermagem
desenvolvidas na Rede de Atenção Básica, com idosos que apresentam os sintomas do Transtorno Mental. Assim, buscando contemplar o objetivo da investigação será adotada uma pesquisa do tipo descritiva com abordagem qualitativa.
Nesse sentido, será aplicada uma entrevista estruturada, cujo roteiro contém seis
questões, dirigidas aos profissionais da enfermagem da rede básica de saúde do
município de Santo Antonio de Jesus-BA, no ano de 2011. O idoso atendido na
atenção básica pode apresentar variáveis no seu quadro clínico, então, é de
suma relevância que o Enfermeiro (a) da Unidade Básica de Saúde venha a identificar particularidades que indiquem uma possível investigação para o transtorno
mental no idoso, ou quando já diagnosticado o enfermeiro atue com uma abordagem coerente para com o atendimento do mesmo.
Palavras-chave: Paciente idoso; problemas mentais; atenção primária.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa.
andréajsb@gmail.com
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O ENFERMEIRO E O GERENCIAMENTO DE RECURSOS
MATERIAIS NA UNIDADE HOPITALAR
Selma Pereira da Silva¹; Sana Carla Santana1; Rita de Cássia Moreira1 Mariana
Alves de Almeida1; Andrea Jaqueira da Silva Borges²; Jorgas Marques Rodrigues³
Na enfermagem o gerenciamento de recursos materiais (GRM) refere-se ao controle, planejamento, recursos e organização, sendo assim, o processo de gerenciamento executado pelo enfermeiro é o de gerir os serviços e centros de saúde,
de maneira que a utilização dos recursos materiais proporcione a excelência na
execução do serviço, através da antecipação e solicitação dos mesmos, os quais
são indispensáveis para uma assistência de qualidade aos pacientes. Diante do
exposto, verifica-se a importância do papel do enfermeiro frente à gestão dos
recursos materiais hospitalares das organizações de saúde. Geralmente, a gestão dos recursos materiais é realizada pelo setor administrativo da organização,
sendo que este não dispõe do conhecimento específico das áreas técnicas, fato
que vem dificultando o controle na qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, verifica-se que o exercício da enfermagem vai além do ato de cuidar e conta
com direções de grau importantíssimas para que esse cuidado seja realizado
com qualidade e segurança, pois, quando estes aspectos se fazem presentes no
gerenciamento dos recursos matérias, os resultados no trabalho da/do profissional de enfermagem são satisfatórios. Nessa perspectiva, o presente estudo terá
como objetivo principal investigar como o gerenciamento de recurso e material
tem sido realizado pelo/pela profissional enfermeira(o) no Instituto de Pediatria do
Recôncavo – IPER, no município de Cruz das Almas - BA, durante o ano de 2011.
A pesquisa será de natureza exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, necessitando da utilização de instrumentos como a observação direta e a aplicação de questionários para fazer o levantamento dos dados, necessários à análise da realidade pesquisada.
Palavras-chave: Gerenciamento; controle; qualidade.

¹Estudantes de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Docente da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora do Projeto
³Docente da Faculdade Maria Milza e Orientador do Projeto
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CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM SOBRE
SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Driele dos Anjos Buri¹; Joélida da Fônseca Conceição¹; Camila Nascimento Ribeiro¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Jorgas Marques Rodrigues³
O Suporte Básico de Vida (SBV) compreende etapas que podem ser iniciadas
fora do ambiente hospitalar, contribuindo no aumento da sobrevida e na diminuição das seqüelas das vítimas de parada cardiorrespiratória. Os procedimentos
realizados no SBV podem ser feitos por pessoas leigas, porém capacitadas para
o desenvolvimento das manobras necessárias à preservação das funções cardíacas e cerebrais dos acometidos. Esses profissionais contemplam as primeiras
abordagens realizadas à vítima, favorecendo a desobstrução das vias aéreas, a
ventilação e a circulação artificial. A capacitação de indivíduos para o atendimento precoce em situações de emergência e instituição do suporte básico de vida é
de fundamental importância, pois estará contribuindo no salvamento de vidas e
na prevenção ou minimização de lesões anatômicas ou funcionais, podendo acarretar seqüelas irreversíveis ao indivíduo. Conforme o exposto, o estudo tem como
objetivo avaliar o conhecimento de estudantes do curso de Enfermagem de uma
Instituição de Ensino Privada no município de Cruz das Almas-Ba, sobre SBV.
Como metodologia, será adotada uma pesquisa de natureza exploratória e de
abordagem quantitativa, realizada com 25 % de um universo de 200 graduandos
dos seguintes semestres: 5º, 6º, 7º e 8º. A coleta de dados ocorrerá através da aplicação de um questionário estruturado em linguagem clara contendo 10 questões
objetivas. Após coleta de todas as informações, estas serão tabuladas em uma
planilha do Programa Microsoft Excel 2.0 para tratamento dos dados e geração
de gráficos, que serão de suma importância para melhor visualização dos resultados encontrados, assim como, para análise e discussão dos mesmos.
Palavras-chave: Suporte básico de vida; estudantes de enfermagem; capacitação.

¹Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM
²Profª de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza. Colaboradora na pesquisa.
³Prof. da Faculdade Maria Milza e orientador da pesquisa.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
Fabrine Cerqueira de Freitas¹; Iziane Cerqueira dos Santos1; Thenyson Luís Farias dos Reis²
O câncer infantil é evidenciado como uma das principais patologias que elevam o
índice de mortalidade entre as crianças acometidas por esta patologia. O paciente é considerado terminal quando se esgotam todas as possibilidades de recuperação da saúde, sendo inevitável a sua morte. Para os profissionais que lidam diretamente com estes pacientes, faz-se necessário estabelecer uma nova perspectiva de trabalho que adota cuidados paliativos, estes que englobam o alívio e conforto dos pacientes realizando, portanto, um cuidado humanizado, uma vez que
envolve além das crianças as suas famílias. A pesquisa visa conhecer como se dá
a assistência de enfermagem no Hospital Aristides Maltez (HAM), frente ao cuidar
do paciente com câncer em fase terminal na Oncologia Pediátrica. Trata-se de
uma pesquisa descritiva, observacional do tipo quantitativa e para viabilização
desta pesquisa e atender os objetivos propostos, para a coleta de dados serão utilizados um formulário com questões relacionadas ao tema e uma entrevista semiestruturada, cuja análise será realizada após a construção dos gráficos, tabelas e
referenciais teóricos. Partindo deste pressuposto, entende-se que o presente
estudo é de grande relevância para que se possa instrumentalizar o conhecimento e a realização da assistência de enfermagem às crianças com câncer em fase
terminal no Hospital Aristides Maltez. Servirá de subsídios para o planejamento
da assistência sistematizada de enfermagem na Oncologia Pediátrica e como
fonte de novas informações e perspectivas para os profissionais da área de saúde, pois proporcionará discussões e reflexões sobre a prática da assistência de
enfermagem à esta parcela de clientes.
Palavras–chave: Câncer Infantil; fase terminal; profissionais de enfermagem;
assistência.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A MULHER NO PRÉ, INTRA E
PÓS-PARTO
Érika Ribeiro de Souza¹; Dayane Medeiros Almeida Dias1; Fernanda Galvão
Mota1; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza1; Viviane Santana Pereira1; Sana
Carla Brandão1;Andrea Jaqueira da Silva Borges²; Patrícia Novaes Sales Leal³
No Brasil, o ensino da obstetrícia teve início no ano de 1932, sendo denominado
de curso de “Partos”, ministrado pela faculdades de medicina. Na enfermagem a
Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem, permitindo a este profissional assistência a parturiente, que
serão submetidas ao parto normal, desde que este não haja anormalidades quando realizada a avaliação na fase do pré-parto. O enfermeiro, portanto, deve compreender e saber intervir nos casos em que haja distócias para atuar diretamente
na redução da mortalidade materna e neonatal, possibilitando assim, uma atuação integral e humanizada. Diante dessa realidade o estudo terá como objetivo
investigar a assistência prestada pela(o) profissional enfermeira(o) à mulher no
ciclo gravídico puerperal (pré, intra e pós-parto) em Unidades de Saúde dos municípios de Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Sapeaçu e Cruz das Almas no ano
de 2011. Assim, para atingir o objetivo proposto será realizada uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, em que os dados serão coletados no primeiro
momento através de uma observação direta para melhor visualizar os principais
aspectos relacionados às condutas das(os) enfermeiros(as) quanto ao cuidado
direcionado às mulheres nos períodos relativos ao pré, intra e pós-parto e em
seguida, será realizada uma entrevista semi-estruturada com estes profissionais
para maiores esclarecimentos sobre a assistência prestada. Os resultados serão
analisados através de uma categorização de forma dialética fundamentada em
referencial teórico específico. Ao final do estudo espera-se ter um diagnóstico da
assistência que é prestada a parturiente nos municípios em estudo, comparando
com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, para uma possível adequação
da qualidade na assistência, assim como demostrar para esses profissionais a
importância da qualificação, podendo assim melhorar a assistência prestada a
mulher, garantindo uma maternidade segura, e para o município um estudo que
possa nortear ações que melhorem seus índices de qualidade em saúde.
Palavras-chave: Ações assistenciais; estado gravídico; saúde da mulher.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM erikaribeiro.ufrb@hotmail.com
²Professora da Faculdade Maria Milza e colaboradora no projeto.
³Orientadora do projeto pela Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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BIOÉTICA E PARTO HUMANIZADO: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
NA ENFERMAGEM
Camila Torres da Paz¹; Lucivane Sobral dos Santos Caldas1; Vanessa Gabriela
Oliveira de Jesus1; Fabiana Leandro Vilela1; Fernanda Sales Medrado Moura¹;
Graciete Maria Santos Magalhães¹; Carlinha da Silva Costa¹; Luiza Bouzas Vacareza1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A Bioética tem sido descrita enquanto estudo sistemático da conduta humana na
área das ciências da vida e dos cuidados da saúde, na medida em que essa conduta é examinada à luz dos valores e princípios morais. No Brasil, a atenção à
mulher na gestação e parto permanece como um desafio para a assistência, tanto
no que se refere à qualidade propriamente dita, quanto aos princípios filosóficos
do cuidado, ainda centrado em um modelo medicalizante, hospitalocêntrico e tecnocrático. Entendendo que a não percepção da mulher como sujeito e o desconhecimento e desrespeito aos direitos reprodutivos constituem o pano de fundo
da má assistência, o Ministério da Saùde instituiu, em junho de 2000, o Programa
de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) no qual o respeito a esses
direitos e a perspectiva da humanização aparecem como elementos estruturadores. Humanizar o parto é respeitar e criar condições para que todas as dimensões
do ser humano sejam atendidas espiritualmente, psicologicamente e biologicamente. A Enfermagem tem um papel imprescindível na atenção à mulher no
período da parturição, garantindo um atendimento adequado com condutas bioéticas, assegurando os seus direitos. Conforme esta perspectiva, o estudo tem
como objetivo investigar as condutas bioéticas da(o) enfermeira(o) relacionadas
com o parto humanizado em uma maternidade da cidade de Salvador-BA no ano
de 2011. Assim, buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo descritiva de abordagem qualitativa, em que será aplicada inicialmente uma observação direta in
lócus direcionada a prática da(o) enfermeira(o) na assistência, em seguida realizar-se-á uma entrevista estruturada contemplando cinco questões em seu roteiro. Assim, compreender o cotidiano da enfermagem à luz da Bioética permite visibilidade quanto a prática da(o) enfermeira(o) quanto este ser humanizada e holística, possibilitando desta forma, uma assistência eficaz e assim, melhor qualidade de vida ao cliente.
Palavras- chave: Bioética; humanização do parto; Enfermagem.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza. - FAMAM
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: INTERVENÇÕES EM ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA
Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende¹; Joélida da Fonseca Conceição1;
Driele dos Anjos Buri1; Camila Nascimento Ribeiro1;Andréa Jaqueira da Silva Borges²
Segundo o Ministério da Saúde (MS), a Saúde da Família é entendida como uma
estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a
implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas
equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com
ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças
e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. De
acordo com o MS na Portaria Nº 648, de 28 de Março de 2006, além das características do processo de trabalho das equipes de Atenção Básica ficou definido as
características do processo de trabalho da Saúde da Família: diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde mais freqüentes; valorização dos
diversos saberes e práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e
respeito; promoção e estímulo à participação da comunidade no controle social,
no planejamento, na execução e na avaliação das ações; e acompanhamento e
avaliação sistematica das ações implementadas, visando à readequação do processo de trabalho. Assim, o presente projeto tem como proposta verificar de que
forma a Estratégia Saúde da Família, através do programa planejamento familiar,
tem intervindo sobre a gravidez na adolescência. A pesquisa será realizada no
ano de 2011, junto à equipe de Enfermagem e de Agentes Comunitários de saúde
(ACS) da Unidade de Saúde da Família no município de Governador Mangabeira-BA. Para a coleta dos dados, far-se-á um levantamento quantitativo das adolescentes acompanhadas e do número de gestantes nessa faixa etária. Em um
segundo momento, será feita uma entrevista estruturada com seis questões à
enfermeira da Unidade e aos ACS, avaliando o programa e sistemática de oferta e
procura e posteriormente a implementação de ações para melhora do quadro situacional. Tendo em vista o grande número de gravidezes e abortos na adolescência, o estudo poderá corroborar para uma reavaliação da sistemática de oferta e
abrangência do serviço, e a recondução de condutas dentro do preconizado atualmente buscando melhoras na adesão e também nos resultados.
Palavras-chave: Educação em Saúde; índice de gravidez; adolescente.
¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM.
²Profª MSc da disciplina de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
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INCIDÊNCIA DA ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE CRUZ
DAS ALMAS - BA ENTRE OS ANOS DE 2005/2010
Luiza Bouzas Vaccarezza1; Camila Torres da Paz1; Carlinha da Silva Costa1; Fernanda Sales Medrado Moura¹; Fabiana Leandro Vilela1; Graciete Maria Santos
Magalhães1; Lucivane Sobral dos Santos Caldas1; Vanessa Gabriella Oliveira de
Jesus1;Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A Esquistossomose também conhecida como “xisto se, barriga d'água ou moléstia de Pirajá da Silva”, é uma infecção causada por um verme parasita Schistosoma masoni, que tem como hospedeiro o molusco gastrópode, o caramujo Biomphalaria e as lesmas, que conseqüentemente infectará o homem, trazendo malefícios para a população em geral, sendo assim é considerada uma endemia mundial, por encontrar-se presente no continente americano, europeu, asiático e africano. Partindo desse pressuposto, é que o estudo buscará investigar a incidência
de esquistossomose no município de Cruz das Almas - BA, entre os anos de 2005
a 2010, assim como também identificar aspectos epidemiológicos relevantes
quanto à realidade encontrada. Nessa perspectiva, será contemplada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva de abordagem quantitativa, que terá
como base de dados, notificações existentes na DIRES e Secretaria de Saúde do
município, onde será feita observação nas fichas dos portadores da patologia
para identificação de informações, as quais serão também de suma importância
para verificação dos aspectos epidemiológicos relevantes. Dentro desse contexto, o estudo justifica-se por trazer contribuições elucidativas sobre a incidência da
doença, como também maior esclarecimento para o poder público e população
cruzalmense, podendo dessa forma possibilitar direcionamentos críticoreflexivos quanto a ações do programa e planejamento referentes a minimização
da mesma na área de estudo a partir de uma educação continuada no município
tanto para os agentes comunitário de saúde que agem diretamente com a população como para a esta última.
Palavras-chave: Schistosoma; incidência; saúde; notificação.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza. - FAMAM.
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da FAMAM e orientadora da pesquisa.
andréajsb@gmail.com
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PAPILOMAVIRUS HUMANO EM USUÁRIAS DO PSF: INCIDÊNCIA E
PREVENÇÃO
Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha1; Celilucia Francisca Santos1; Carla
Morgana Moreira Santos¹; Amanda Barreto dos Santos1; Laise Pereira de Souza1;
Andréa Jaqueira da Silva Borges²
O papilomavírus humano (HPV) é uma das doenças sexualmente transmissíveis
virais mais freqüentes no contexto mundial. Segundo a Organização Mundial de
Saúde, é estimado cerca de 30 milhões de novos casos ao ano em todo o mundo,
sendo assim, um significativo problema de saúde pública. Nas unidades básicas
de saúde a(o) profissional enfermeira(o), é o responsável principal pelo
gerenciamento e eficiência do PSF, tendo a função de realizar educação em
saúde, orientações e aconselhamento quanto ao uso de preservativo e informar a
importância da realização de exames ginecológicos periódicos, porém muitas
dificuldades tem contribuído para a não eficácia plena destas atividades. Desta
maneira, o estudo buscará investigar a incidência do HPV na cidade de Santo
Antônio de Jesus-BA no ano de 2010, assim como, verificar quais orientações
preventivas tem sido realizadas pelas(os) profissionais enfermeiras(os) em
Unidade de Saúde da Família (USF) que contemplam o HPV. Assim, buscar-se-á
desenvolver uma pesquisa que será dividida em dois momentos. No primeiro
momento, será realizado um levantamento nas fichas de notificação da
Secretaria de Saúde do município sobre a incidência da patologia. No segundo
momento, ocorrerá uma entrevista do tipo estruturada contemplando cinco
questões envolvendo HPV e orientações preventivas que será aplicada a todos
as(os) enfermeiras(os) responsáveis pelas Unidades de Saúde da Família.
Posterior a coleta, todos os dados coletados serão tratados em uma planilha do
Microsoft Excel 2003 para posterior análise e discussão dos dados.
Palavras-chave: HPV; incidência; prevenção; assistência de enfermagem.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza.- FAMAM
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
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PERCEPÇÃO INFANTIL SOBRE AS AÇÕES DA (O) ENFERMEIRA
(O) EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA
Jocelma Borges da Rocha¹; Maria Oliveira1; Mila dos Santos Conceição1; Nailton
Cordeiro da Silva1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Rita de Cássia Velozo da Silva³
O cuidado é um ato complexo que envolve as necessidades biopsicossociais,
espirituais e afetivas e está relacionado com a questão da comunicação entre a
(o) enfermeira (o) e o cliente, pois, para existir um cuidado eficiente e eficaz,
ambos precisam compreender os sinais presentes na relação interpessoal, seja
pelos gestos, expressões ou palavras. Assim, a imagem da(o) enfermeira(o)
como causadora de dor, juntamente com o medo natural que a grande maioria
das crianças tem de ambientes hospitalares, permanece enraizado na memória
de muitos, por ser este profissional, muitas vezes, o responsável por procedimentos dolorosos e pouco compreendidos pela clientela infantil. Portanto, o objetivo
geral dessa pesquisa será o de conhecer a percepção de crianças quanto à imagem e cuidados prestados pela (o) enfermeira (o) em uma unidade hospitalar
pediátrica do município de Salvador-Ba. Para efetivação da pesquisa será utilizada uma metodologia de natureza exploratória e descritiva, baseada numa abordagem qualitativa. Os sujeitos do estudo serão crianças em idade entre cinco e
sete anos que estiverem internadas na unidade pediátrica de um hospital público
do município de Salvador-Ba, há pelo menos 5 dias, cujos pais ou responsáveis
tenham concordado com a participação da criança no estudo e assinem o termo
de consentimento livre e esclarecido (TCLE). A coleta de dados ocorrerá em dois
momentos: no primeiro momento será solicitado às crianças que façam um desenho retratando como vêem as (os) enfermeiras (os) que executam seus cuidados.
Em seguida, será realizada uma entrevista com as crianças com questões que
contemplem sua percepção do cuidado prestado pela (o) enfermeira (o) e acerca
da hospitalização. Os dados serão analisados a partir dos desenhos desenvolvidos pelas crianças, buscando articulá-los com as falas das mesmas. Espera-se
com essa pesquisa contribuir com novas reflexões quanto à assistência de enfermagem oferecida ao público infantil.
Palavras-chave: Criança hospitalizada; percepção; assistência de enfermagem.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM . jjocynha@hotmail.com
²Profª, Doutoranda da UFBA, Profª de Metodologia Científica Aplicada à Saúde na Faculdade Maria
Milza – FAMAM e colaboradora no projeto. andreajsb@gmail.com
³Profª, Mestra em Enfermagem, Profª de Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente na
Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora.rvelozo2009@gmail.com
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PRINCIPAIS PATOLOGIAS DIAGNOSTICADAS EM IDOSOS
SUBMETIDOS A EXAMES LABORATORIAIS NO MUNICÍPIO DE
CRUZ DAS ALMAS - BA
João Paulo dos Santos Oliveira¹; Gabiella Silva Oliveira Souza1; Ana Cleide dos
Santos Passos1; Jéssica Souza Fernandes de Jesus1; Karolina de Assis Brasil
Nascimento Mendes1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
Atualmente o número de idosos tem aumentado consideravelmente em todo o
mundo. Assim, políticas públicas tem tido direcionamentos de acordo com o novo
perfil populacional, mesmo porque a expectativa de vida vem aumentando e conjuntamente com esta as doenças degenerativas crônicas como a hipertensão
arterial e o diabetes mellitus. Dessa maneira, mudanças médico-sociais devem
ocorrer com o intuito de amenizar ou solucionar problemas relativos a este número de patologias que vem acometendo a população idosa. Diante do contexto
atual e da temática que será contemplada no estudo torna-se importante fazer a
seguinte indagação: quais os principais tipos de patologias detectadas em idosos
submetidos a exames laboratoriais no município de Cruz das Almas-BA? Assim, o
estudo terá como objetivo investigar as principais patologias detectadas em idosos que são submetidos a exames laboratoriais no município de Cruz das AlmasBA, entre os anos de 2005 a 2010. A metodologia contemplará uma pesquisa de
natureza exploratória e descritiva de abordagem quantitativa. A coleta será realizada nos laboratórios da cidade mencionada acima. Os dados serão coletados a
partir de um roteiro pré-organizado, que servirá de base para o registro das informações contidas nas fichas dos idosos. Em seguida, os dados serão inseridos
em uma planilha do Microsoft Excel para tratamento com base na estatística descritiva. Assim, conhecer as principais patologias que tem acometido os idosos na
área possibilitará melhor visibilidade para discussões e direcionamento de políticas públicas de saúde, hoje, pertinentes diante da configuração populacional que
se estabelece atualmente no contexto mundial.
Palavras-chave: Envelhecimento; diagnóstico; políticas públicas de saúde.

¹Graduandos do Curso de Biomedicina da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª MSc da disciplina Metodologia Científica da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do
trabalho. andréajsb@gmail.com
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DO HIV EM RECÉM-NASCIDOS DE MÃES
SORO-POSITIVO NO HOSPITAL IPERBA EM SALVADOR - BA
Lucivane Sobral¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
Apesar de todo conhecimento adquirido pela população, seja em campanhas ou
através da mídia, sobre a AIDS, o índice desta doença vem crescendo em números assustadores em todo o mundo. Hoje, já se sabe que há muitos tipos de transmissão não somente em homossexuais, mas em hemotransfundidos, usuários
de drogas, heterossexuais, e crianças, por transmissão perinatal, nascidas de
mães infectadas. A transmissão perinatal pode ser dada durante a gestação, no
trabalho de parto e no pós-parto, durante a amamentação. Sendo que se observa
um maior índice de transmissão durante o trabalho de parto. Entretanto gestantes
portadoras de HIV têm a chance de não contaminar seus filhos, através do acompanhamento pré-natal, em que serão orientadas quanto à gestação, o parto e o
pós-parto. O uso de drogas anti-retrovirais em particular, este último caso, é o que
mais chama atenção, principalmente pelo crescimento rápido que tem se observado deste tipo de transmissão nos últimos tempos. Entretanto, o recém-nascido,
filho de mãe infectada pelo HIV, tem a chance de não ser contaminado pelo vírus,
desde que esta faça o acompanhamento pré-natal concomitante com medidas eficazes para evitar o risco da transmissão. Assim, o estudo tem como objetivo
investigar a evolução clínica do HIV em recém-nascidos, filhos de mães soroposiivo nascidas no Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA) em Salvador. A
pesquisa será exploratória descritiva, de abordagem quantitativa. A coleta de
dados realizar-se-á inicialmente a partir da identificação nos prontuários de 2008
e 2009 de gestantes com positivação do HIV e respectivos recém nascidos. Será
observado nos prontuários e fichas cadastro das gestantes regularidade no prénatal, o uso do AZT, carga viral no período do parto e o tipo de parto, além de informações sobre a amamentação. No prontuário do recém nascido se averiguará
tipo de aleitamento e medicação de AZT após 12 horas do nascimento. Em
seguida, realizar-se-á no CEDAP a verificação nos cadastros dos recém nascidos provenientes do IPERBA nos anos de 2008 e 2009 que fizeram o exame de
HIV após 18 meses do nascimento e se fizeram uso do AZT durante os primeiros
seis meses. Após coletado os dados serão submetidos a análise estatística descritiva. Diante dos fatos apresentados, será de suma importância para a sociedade este estudo, pois mostrará que gestante contaminada com o vírus do HIV,
quando realiza o pré-natal e procedimentos corretos antes e após o parto podem
ter um bebê soro-negativo.
Palavras-chave: Pré-natal; gestação; vírus da imunodeficiência.
¹Graduanda de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da Pesquisa. andréajsb@gmail.com
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UM OLHAR SOBRE AS POLÍTICAS VOLTADAS A SAÚDE DO
HOMEM
Valmira Maciel Silva¹; Acilene Novaes²; José Carlos Dias de Freitas³; Andréa
Jaqueira da Silva Borges4
Nos dias atuais, a atenção as política de saúde do homem tem sido intensificada,
no intuito de alcançar a qualidade, pois os homens têm medo de saberem que
estão doentes, além disso, acreditam que nunca vão adoecer, negligenciando a
participação preventiva em sua própria saúde. Com isso, este estudo tem como
objetivo geral identificar como o homem e a(o) profissional enfermeira(o) cruzalmense lidam com as implantações de políticas específicas para homens em unidades de saúde da família. Para nortear a investigação será utilizada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, contemplando a abordagem qualitativa.
O estudo ocorrerá nas Unidades de Saúde da Família do município de Cruz das
Almas, onde em cada Unidade serão entrevistados, a partir de um roteiro estruturado, 5 pacientes do sexo masculino com idade entre 30 a 50 anos. Também aplicar-se-á um formulário com cinco questões abertas as(aos) profissionais enfermeiras(os) responsáveis por cada Unidade. Após a coleta de todas as informações necessárias ao estudo, será feita a análise dos dados a partir de categorias
que serão estabelecidas após triagem das falas, considerando-se semelhanças e
divergências. Este estudo será relevante por compreender a rejeição por parte
masculina em procurar uma assistência médica de medida preventiva torna-se
de fundamental importância, pois estes são os que mais sofrem de doenças consideradas graves devido principalmente ao preconceito. Assim, discussões e
novas informações sobre a temática será de grande valia para elucidação de dúvidas e inquietações, mesmo porque programas e estudos voltados para o sexo
masculino ainda é muito carente.
Palavras-chave: Educação em saúde; políticas públicas; ações preventivas.

¹Graduanda do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Enfermeira e Especialista em Saúde Coletiva com ênfase em PSF pela FAMAM.
³Graduando do curso de Bacharelado em Física da Universidade Federal do Recôncavo.
4
Doutoranda/UFBA. Profª Profª de TCC I e II, de Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa e
Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora na pesquisa.
andreajsb@gmail.com
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USUÁRIOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS:
CARACTERIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA
Selma Pereira da Silva¹; Jucilene Santos Barbosa¹; Glauciene do Nascimento
Santos Santana¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A patologia Diabetes Mellitus (DM) é definida como uma doença crônica que
necessita de cuidados especiais, com a finalidade de prevenir as conseqüências
que esta patologia pode trazer ao individuo portador. A doença acarreta altos índices de morbi-mortalidade que vão desde problemas renais, cardiovasculares,
cegueira até a amputação de um membro. Sua crescente incidência mundial tornou-se um relevante problema de saúde pública por possuir um agravo importante e notório na qualidade de vida das pessoas. A atenção básica tem importante
papel no processo de acompanhamento aos portadores, realizando orientações
sobre a prevenção, cuidados e complicações da patologia. Dessa maneira o estudo terá como objetivo conhecer o perfil sócio demográfico verificando os principais fatores que interferem na qualidade de vida dos usuários portadores de DM,
atendidos em uma Unidade de Saúde da Família (USF) do município de Cruz das
Almas, no ano de 2011. A pesquisa será de natureza descritiva e qualiquantitativa sendo utilizado como campo de estudo USF Escola de Agronomia,
no mês de março de 2011. A coleta de dados será realizada em 02 momentos: no
primeiro momento caracterização dos usuários cadastrados no programa Hiperdia da unidade e no segundo momento seleção da amostra de forma aleatória,
para posterior realização de uma visita domiciliar e aplicação da entrevista com
questões relacionadas à qualidade de vida. Vale ressaltar que anterior a execução da coleta de dados, o projeto será encaminhado ao Comitê de Ética da
Famam e a Unidade de Saúde para consentimento e aprovação. Após esta etapa,
far-se-á a categorização e tabulação das informações coletadas. Diante do
exposto, considera-se ser de grande relevância a realização desse estudo, pois
proverá informações a população sobre à patologia, como também a unidade,
uma vez que, os resultados serão apresentados e discutidos com a equipe.
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; qualidade de vida; perfil socidemográfico.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. selminhazen@hotmail.com;
jucyejunior@hotmail.com
²Doutoranda – UFBA e professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL A ADOLESCENTES PRIMIGESTAS
Claudia Vieira¹; Jucilene Santos Barbosa¹; Maria da Conceição Vieira da Silva
Nascimento¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Thenyson Reis³
A gravidez na adolescência deve ser tomada com especial atenção pelos serviços de saúde, passando a ser conhecida como um risco a mais na vida das adolescentes, podendo causar transtornos emocionais e econômicos tanto para a
gestante quanto para os familiares. Nesse aspecto, torna-se importante desenvolver atenção integral a adolescentes primigestas, utilizando uma abordagem
multiprofissional, por meio de enfoque interdisciplinar, sendo que a Enfermagem
assume papel importante, tanto na organização do processo de trabalho, quanto
na assistência à saúde da mãe e do feto. Assim, o estudo terá como objetivo
investigar o conhecimento das gestantes sobre a importância do pré-natal para a
saúde da mãe e do bebê, assim como também, avaliar a assistência prestada
pela(o) enfermeira(o) no programa a partir da visão da gestante. Para o desenvolvimento do estudo será adotado a pesquisa descritiva de abordagem qualitativa,
conduzida em uma Unidade de Saúde da Família, localizada no município de São
Felipe. Serão entrevistadas todas as gestantes adolescentes cadastradas no programa pré-natal, como também a enfermeira que trabalha na unidade, através da
aplicação de uma entrevista semi-estruturada formada por 08 questões. Vale ressaltar que o projeto será enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
Maria Milza, antes da execução, para consentimento e posterior aplicação, por se
tratar de pesquisa que envolverá seres humanos. Após coleta das informações se
processará a categorização e a sistematização do estudo, utilizando a análise de
conteúdo de Bardin, por considerar todo o contexto da entrevista e não somente a
resposta em si. Espera-se, dessa forma, que o estudo forneça subsídios para a
implementação de medidas que visem á melhoria da assistência pré-natal.
Palavras-chave: Adolescente; gravidez; assistência pré-natal.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. claudinhaenfer01@hotmail.com;
ceicaejt@hotmail.com; jucyejunior@hotmail.com.
²Doutoranda – UFBA e professora da Faculdade Maria Milza – FAMAM
³Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientador do projeto.
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COMUNICAÇÃO ENTRE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E
USUÁRIOS DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CRUZ DAS
ALMAS - BA
Pricila Silva dos Santos¹; Alba Regina Gomes Alves1; Andréa Jaqueira da Silva
Borges³
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é entendida como a reorientação do
modelo assistencial de saúde, operacionalizada mediante a implementação de
uma equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e
agente comunitário). Tem como objetivo o progresso da qualidade de vida e
saúde das famílias a ele vinculadas, em que a eqüidade, a integralidade e a participação social representam os princípios éticos, científicos e morais para a realização do direito à saúde e à participação social. A ESF, composta pela equipe multiprofissional, cliente e as famílias tem como propostas a humanização das práticas de saúde, buscando a satisfação dos usuários, por meio do estreito relacionamento dos profissionais com a comunidade, tendo sempre a saúde como direito
de cidadania. Um bom acolhimento facilita a comunicação e aceitação dos usuários a equipe, favorecendo um efetivo funcionamento dos serviços disponíveis
em cada unidade. Assim, o presente estudo tem como objetivo investigar o processo de comunicação entre equipe multiprofissional e usuários de uma Unidade
de Saúde da Família do município de Cruz das Almas - BA. A pesquisa contemplará natureza descritiva de abordagem qualitativa. O percurso metodológico contará com a realização de observação direta nas unidades para conhecimentos referentes à comunicação verbal e não verbal na relação equipe/usuários e com a aplicação de um questionário com perguntas abertas à equipe multiprofissional e
uma entrevista estruturada a 10% dos usuários das UBS. Após todas as informações coletadas, estas serão organizadas de acordo com a necessidade da investigação e submetidas a análises e interpretação para posterior discussão dos
resultados. O trabalho permitirá tanto a equipe multiprofissional quanto aos usuários uma reavaliação sobre suas atitudes e ações, favorecendo mudanças de
hábitos e comportamentos.
Palavras-chave: Modelo assistencial; diálogo; serviços de saúde.

¹ Enfermeiras e estudantes da pós-graduação Unidade de Terapia Intensiva da Faculdade Maria Milza
- FAMAM. bynhagomes@yahoo.com.br; pricila.santos20@hotmail.com.
²Doutoranda/UFBA. Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza
- FAMAM e orientadora do trabalho. andréajsb@gmail.com
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CONDUTAS DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO NO
PLANEJAMENTO FAMILIAR
Luana A. S. Melo da Silva¹; Queila Silva de Aquino Bernardo1; Andréa Jaqueira da
Silva Borges²; Thennyson Reis³
A conduta da(o) profissional enfermeira(o) quanto ao desenvolvimento do programa planejamento familiar oferecido nos Programas de Saúde da Família, deve
encontrar-se pautada de acordo com os princípios preconizados pelo Ministério
da Saúde, sendo uma ação da Política Integral da Saúde da Mulher. Assim, é
imprescindível uma assistência de qualidade em planejamento familiar para a
saúde sexual e reprodutiva humana. Assim, o Ministério da Saúde criou o planejamento familiar, em que oferece aos indivíduos meios de regulação da fecundidade como forma de controlar número de filhos, o espaço entre uma gravidez e
outra, assim como apresentação de meios para propiciar ou evitar métodos contraceptivos para evitar uma gravidez indesejada. Diante deste contexto, o estudo
propõe como objetivo geral investigar as principais condutas da(o) enfermeira(o)
em relação ao planejamento familiar a mulheres, usuárias de um PSF na cidade
de Conceição do Almeida-BA. Trata-se de um estudo de natureza exploratória de
abordagem qualitativa. Para nortear a pesquisa, foram traçados os seguintes procedimentos: Inicialmente será realizada uma observação direta durante as consultas referentes ao planejamento familiar; em seguida se fará a aplicação de
uma entrevista a (a)o profissional enfermeira(o) e a 10 mulheres usuárias do programa na unidade. Posteriormente, serão avaliadas todas as informações coletadas para posterior discussão. O estudo contribuirá para maior visibilidade quanto
ao programa planejamento familiar, assim como, chamar atenção quanto as condutas do profissional responsável por esta tanto ligados a fatores positivos quanto
negativos.
Palavras-chave: Assistência de enfermagem; planejamento familiar; regulação
da fecundidade.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; lu_di_@hotmail.com;
keyllinhacalypso@hotmail.com.
²Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora do projeto. andreajsb@gmail.com
³Professor da Faculdade Maria Milza - FAMAMe orientador do estudo.
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CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE ENFERMEIRAS (OS),
QUANTO A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR/SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA (SBC)
Odarlan Sergio Oliveira Conceição¹; Glauciene do N. S. Santana¹; Ana Carolina
Barbosa¹; Quaresma¹; Leila Guimarães Ferrari¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Jorgas Marques Rodrigues³
A Reanimação cardiopulmonar (RCP) é uma modalidade terapêutica específica
que busca a manutenção da vida do paciente, esta apresenta indicações, como
também algumas contra indicações. Assim, quando realizada de forma inapropriada, pode resultar em um aumento dos custos financeiros e emocionais, gerando
assim pequeno ou até nenhum benefício para o paciente. Nas unidades hospitalares a RCP acontece com sucesso em 30% dos pacientes assistidos, sendo que
somente 15% recebem alta com ausência de sequela neurológica. A Parada Cardiopulmonar (PCP) como precursor da RCP é um evento adverso muitas vezes
inesperado, em que sempre há risco eminente de vida. É responsável por uma
grande morbimortalidade, mesmo em situações de atendimento ideal evidenciam-se prognósticos ruins. A principal causa de PCP em adultos é a doença cardiovascular, certificando que todos os pacientes que são portadores de qualquer
patologia cardíaca, possuem altos riscos de serem vitimas desse mal, junto à
fibrilação ventricular (FV), assistolia, dissociação eletromecânica, anóxia alveolar
(ausência de oxigênio) e asfixia (diminuição do oxigênio e aumento do gás carbônico). Nesse contexto, a(o) enfermeira(o) deve ser capaz de reconhecer e interferir quando um paciente está em PCP ou prestes a desenvolver uma, atuando de
maneira sistematizada e humanizada, pois este episódio ainda representa a mais
grave emergência clínica que se pode vivenciar. Para darem suporte neste atendimento, existem as Unidades de Pronto Atendimento(UPA) que desempenham
considerável papel no atendimento secundário de urgência e emergência cardiopulmonar à população, e que deve estar estruturada de modo a fazer cumprir os
princípios de regionalização e hierarquização nas áreas previamente estabelecidas. Sendo assim, objetivar-se-á analisar o conhecimento técnico-científico de
enfermeiras(os) de uma instituição publica de saúde no município de Feira de
Santana quanto a RCP, tendo como base o protocolo da SBC. Dessa forma, buscando atingir os objetivos propostos será realizada uma pesquisa de natureza
exploratória e descritiva de abordagem qualitativa, em que será realizada, a partir
de um roteiro pré-estabelecido uma entrevista semi-estruturada no mês de março
de 2011. Com isso, espera-se que este estudo venha trazer contribuições signifi-

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Professora das disciplinas TCC I e II e Metodologia Aplicada à Saúde na Faculdade Maria Milza FAMAM.
³Professor Dr. da disciplina Administração de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
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cativas para os enfermeiros na área cardiológica, contribuindo com um repensar
sobre sua prática e até mesmo modificando atitudes rotineiras incorretas.
Palavras-chave: Reanimação cardiopulmonar; enfermeiras (os); assistência.
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CONTROLE DA DIABETES MELLITUS NO PSF: PERCEPÇÃO DOS
FAMILIARES
Sayonara Carvalho Alves dos Santos¹; Valdirene Rosa da Cruz Conceição1;Viviane de Andrade Nunes Pereira1; Tailane Rodrigues dos Santos1; Andréa Jaqueira
da Silva Borges²; Carmem Lieta Ressurreição dos Santos ³
O número de ocorrência de pessoas com diabetes mellitus está tomando uma
dimensão muito grande, sendo que, a Diabetes melittus é uma epidemia mundial
que abrange toda a população sem restrição de classe, idade, sexo, raça, podendo ter maior prevalência com o aumento da idade e em países emergentes. A prevalência do aumento constante em número de casos de pacientes com diabetes
mellitus no mundo, se deve ao envelhecimento da população, a urbanização, obesidade, dietas inadequadas, sedentarismo. Causando um grande problema para
os sistemas de saúde de todo mundo. Desta forma o Diabetes mellitus por ser
uma doença crônica e não ter cura é fundamental que se tenha um tratamento
rigoroso e continuo, acompanhado por uma equipe de saúde que promove a educação em saúde, através da efetivação das ações e adesão do paciente e de sua
família no tratamento, evitando complicações e mantendo uma boa qualidade de
vida, diminuindo a mortalidade precoce do diabético. A motivação de escolha por
esse estudo de tema Controle da Diabetes no PSF: Percepção dos familiares
deu-se através do meu grande interesse sobre o programa de Hiperdia no PSF, o
que criou margens para reflexões intrigantes sobre a percepção da família em
relação ao controle do diabetes, mediante a influência das facilidades e dificuldades referidas pelos profissionais de saúde diante das ações desenvolvidas no
PSF. Nesse contexto o estudo terá como objetivo geral investigar a percepção
dos familiares de cliente acometidos pela Diabetes mellitus acerca das orientações fornecidas nas consultas de hiperdia em um USF do município de Mutuipe –
BA, no ano de 2010. Como objetivos específicos buscar-se-á descrever a concepção dos familiares acerca da diabetes; identificar as atitudes dos familiares
frente as orientações fornecidas pela equipe na USF; descrever as facilidades e
dificuldades referidas pelos familiares no controle do diabetes diante do programa de hiperdia. O presente estudo refere-se a uma pesquisa de abordagem qualitativa, onde o lócus da pesquisa limitar-se-á a uma unidade de Saúde da Família,
da rede de atenção básica, do município de Mutuipe-Bahia no ano de 2010. A pesquisa terá como sujeitos membros das famílias de pacientes diabéticos cadastrados e assistidos no programa de Hiperdia na USF, referido pelo município.
Palavras-chave: Hiperdia; controle glicêmico; qualidade de vida.

¹Graduandas Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM; saycarvalho@gmail.com.
²Profª da Faculdade Maria Milza colaboradora do Trabalho. andreajsb@gmail.com
³Profª orientadora do Trabalho.
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COTIDIANO DA ENFERMAGEM NO PROGRAMA HIPERDIA
Rita de Cássia Moreira¹; Selma Pereira da Silva1; Mariana Alves de Almeida Bomfim1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Jorgas Marques Rodrigues³
A hipertensão arterial e o diabetes são considerados, atualmente como um grande problema de saúde pública em todo o mundo, sendo um forte fator de risco
para as doenças cardiovasculares e renais, chamando a atenção pelo enorme
número de portadores que cada vez mais são precocemente afetados, além de
ser o principal responsável pela causa de mortalidade. Assim, foi criado em 04 de
março de 2002, através da Portaria n 371-GM, pelo governo Federal, o programa
de Hiperdia que trouxe como proposta o cadastramento e o acompanhamento de
todas as pessoas portadoras de hipertensão arterial e diabetes mellitus, em que
estas passaram a ser beneficiadas ao programa a partir do momento que estejam
vinculados as unidades de saúde da família do Sistema Único de Saude-SUS,
para que desta forma todos os profissionais de saúde envolvidos no processo juntamente com o ministério da saúde tenham acesso as informações geradas pelo
programa. Com estas informações é possível desenvolver políticas de saúde
pública, a partir da definição de um perfil epidemiológico desta população, em que
estes pacientes são assistidos, monitorados e acompanhados diariamente. A
enfermagem juntamente com a sua equipe desenvolve um papel muito importante no controle das informações que serão fornecidas ao programa. Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo avaliar o trabalho desenvolvido pela(o)
enfermeiro(a) durante sua assistência no programa de hiperdia nos PSFs do
município de Governador Mangabeira-BA, no ano de 2011. Os dados serão coletados por meio de um questionário contendo dez questões objetivas e subjetivas.
Os resultados serão processados em um quadro planilha do Microsoft Excel 2.3,
e será utilizada a estatística descritiva. Direcionamentos de estudos nessa linha
de pesquisa tornam-se pertinentes por contribuir para uma maior clarividência
sobre o trabalho a enfermagem, favorecendo maior conhecimento e troca de
informações, que venham favorecer ao tratamento prestado.
Palavras-chave: Profissional enfermeiro; Programa de Hiperdia; condutas de
enfermagem.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Doutoranda UFBA e Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM andréajsb@gmail.com
³Professor da disciplina Administração de Enfermagem em Rede Hospitalar, Orientador da pesquisa
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ENFRENTAMENTO DA MORTE NO COTIDIANO HOSPITALAR:
VISÃO DE ACADÊMICAS (OS) DE ENFERMAGEM
Maria da Conceição R. Palma¹; Rita de Cássia Velozo Borges²
Os profissionais da área de saúde, principalmente a equipe de enfermagem,
estão frequentemente expostos a situações de enfrentamento com a morte de
pessoas que estão sob seus cuidados, sobretudo aqueles que atuam em serviços
hospitalares. Na enfermagem assistir o cliente sofrendo é muito difícil, principalmente quando nada ou muito pouco se pode fazer por ele, tornando-se algo penoso porque lembra de que somos seres humanos, também passiveis a essas situações e de que, muitas vezes, não podemos modificar o rumo da vida. Desde os
tempos da faculdade que os estudantes de enfermagem temem por saber que
vão ter que enfrentar a experiência com a morte. Compreendendo a importância
deste tema na vida do profissional de enfermagem, este trabalho traz como objetivo geral conhecer a visão dos estudantes de enfermagem acerca do enfrentamento da morte no contexto hospitalar. Será um estudo de natureza exploratória,
descritiva, com abordagem qualitativa, tendo como sujeitos de estudo os graduandos de enfermagem de uma instituição de ensino no recôncavo sul baiano. A
coleta de dados ocorrerá após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Maria Milza, no primeiro semestre de 2011. Este estudo se
justifica por discutir aspectos singulares sobre o processo de morte no cotidiano
hospitalar, além de dar espaço para que os graduandos de enfermagem, futuros
profissionais, discutirem sobre as implicações do enfrentamento inadequado e
sobre as estratégias para esse enfrentamento dentro da realidade em que vivem,
de modo a proporcionar aos pacientes e seus familiares uma assistência de qualidade. Espera-se também oferecer subsídios para que as instituições de ensino
superior propiciem aos alunos, ao longo da graduação, espaços de discussão no
que diz respeito à morte a ao processo de morrer, assim como às estratégias para
manter seu equilíbrio emocional e saúde mental, pois esses futuros profissionais/cuidadores muitas vezes carecem de cuidados.
Palavras-chave: Enfrentamento da morte; graduandos de enfermagem; contexto hospitalar.

¹Graduanda Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. mariapalmape@hotmail.com
²Profª da disciplina Saúde da Criança da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do projeto de
pesquisa.
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OCORRÊNCIA DE PARASITAS COM POTENCIAL ZOONÓTICO EM
AMOSTRAS DE SOLO COLETADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA¹
Andreara Magalhães de Azevedo Carvalho², Ana Paula Almeida³, Julianna Torres4
As parasitoses são causas relevantes de agravo à saúde em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, onde condições sócio-econômicas-culturais permitem a manutenção e disseminação de ciclos biológicos de vários parasitas. Animais domésticos como os cães e gatos assumem grande importância na epidemiologia destas parasitoses, por serem hospedeiros definitivos de um grande
número de helmintos, elevando assim os níveis de contaminação não só do ambiente doméstico, bem como praças e parques públicos. A acessibilidade de cães e
gatos à esses parques os tornam um grande problema de saúde pública, devido a
grande maioria destes espaços recreativos não possuírem cercas, permitido a
entrada de animais errantes como também animais domésticos levados por seus
donos, deixando na areia as fezes expostas contaminando o ambiente e consequentemente a população. A avaliação da freqüência das parasitoses em diferentes áreas auxilia no direcionamento de medidas de intervenção local e avalia a eficiência de medidas profiláticas e terapêuticas ao longo do tempo. Com isso objetivamos avaliar a presença de geohelmintos com potencial zoonótico em praças
públicas no município de Cruz das Almas-BA, enfatizando o risco de infecção
humana. Para isso estão sendo coletados aproximadamente 250g de areia de 14
praças, divididas em alíquotas de 20 e 50 g, analisadas pelo método de Willis para
a recuperação de ovos e, o de sedimentação espontânea para recuperação de larvas respectivamente. Após a recuperação será realizado a identificação das espécies e a determinação da freqüência dos parasitos encontrados Faz-se necessária o conhecimento dos principais geohelmintos potencialmente causadores de
zoonoses, bem como a compreensão das formas de profilaxia, pois somente a
aplicação desta por parte dos profissionais de saúde propiciará o efetivo controle
e quiçá a erradicação destas parasitoses.
Palavras-chave: Parasitoses; geohelmintos; profilaxia.

¹Este trabalho é fruto de pesquisa de graduação, em andamento instituído na Faculdade Maria Milza.FAMAM
²Estudante de Biomedicina – Faculdade Maria Milza – FAMAM; andrearabio@hotmail.com
³Orientadora – Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
4
Co-Orientadora – Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
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O SUS NA VISÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE TRAUMATOORTOPEDIA DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTO ANTONIO DE
JESUS – BA
Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo¹; Mariana Alves de Almeida Bomfim1; Fernanda Galvão Mota1; Sana Carla Santana Brandão1; Andréa Jaqueira da Silva
Borges²; Thenyson Luis Farias dos Reis³
A democracia no Brasil começava a se consolidar a 21 anos atrás, a partir da promulgação da nova Constituição Brasileira no ano de 1988. Nesse contexto, saindo de um longo período de ditadura militar, a população começa a lutar pelos seus
direitos e pela consolidação de algumas instituições, tais como as relacionadas à
saúde do cidadão. Nesta perspectiva, o Sistema Único de Saúde (SUS) originário
da Reforma Sanitária Brasileira, oriundo do movimento sanitário, surge com
novas políticas e um novo modelo organizacional de sistema, serviços e práticas
de saúde. Nesse contexto, a problemática norteadora do estudo busca saber
como os usuários do SUS têm visualizado os serviços que são prestados por
este. Dessa forma, sendo um estudo descritivo de abordagem qualitativa, pretende-se conhecer a visão dos usuários do serviço de traumato-ortopedia oferecido
pelo SUS em Santo Antonio de Jesus-BA no recorte temporal do primeiro semestre do ano de 2011. O Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus foi escolhido
por recorte espacial por ser a unidade de saúde referência na região do Recôncavo Baiano no que se refere aos serviços de média e alta complexidades, principalmente em relação ao setor de traumato-ortopedia. Deste modo, 20 usuários
deste setor serão entrevistados cujas visões sobre o SUS servirão de parâmetro
para o desenvolvimento desta pesquisa. Nesta perspectiva, o presente estudo
poderá apontar subsídios para uma melhor aplicabilidade do projeto do SUS, conforme o que está previsto nas leis 8.080/90 e 8.142/90, visando à melhoria na relação de atendimento aos usuários do serviço público de saúde no Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus.
Palavras-chave: SUS; unidade de saúde; serviço público de saúde.

¹Graduandos de Enfermagem pela Faculdade Maria Milza - FAMAM, m.rj.jesus@hotmail.com
²Doutoranda UFBA e Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM e orientadora da pesquisa;
³Prof. das disciplinas Anatomia Humana e Neuroanatomia do Curso de Enfermagem da Faculdade
Maria Milza - FAMAM e orientador do projeto.
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O SER HOMEM E O CUIDADO À SAUDE: PERCEPÇÃO DE
USUÁRIOS MASCULINOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Laise Pereira de Souza¹; Carla Morgana Moreira Santos1; Celilucia Francisca Santos1; Amanda Barreto dos Santos1; Cláudia Sales de Jesus1; Emille Mirella Pinheiro Santos Souza Rocha1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
O Programa Saúde do Homem tem por objetivo facilitar e ampliar o acesso da
população masculina aos serviços de saúde. Nessa perspectiva, o Ministério da
Saúde criou este programa, para que a atenção à saúde não se restrinja somente
à recuperação, mas garanta, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a
agravos evitáveis que afetam uma grande parte da população do sexo masculino.
Assim, o estudo tem como objetivo investigar a percepção de usuários masculinos na atenção primária quanto ao cuidado em saúde. A pesquisa será conduzida
em uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de Santo Antônio de
Jesus-BA, no ano de 2011. Buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem qualitativa. Inicialmente será realizada uma entrevista
semi-estruturada, contemplando em seu roteiro seis questões referentes a saúde
do homem, com usuários masculinos que se encontrem utilizando os serviços do
programa na Unidade Básica em que se processará a investigação, e que tenham
idade entre 20 a 50 anos. A amostra será determinada após reconhecimento do
número de usuários masculinos. O estudo poderá contribuir com mais informações a respeito de uma temática ainda pouco debatida no meio científico, assim
como também, permitir visualizações que possam direcionar medidas e ações
que venham a potencializar essa participação e interesse do homem no cuidado a
sua saúde.
Palavras-chave: Saúde do homem; participação masculina; atenção a saúde.

¹Graduandas de Enfermagem na Faculdade Maria Milza – FAMAM.
²Profª Ms da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da Pesquisa. andréajsb@gmail.com.
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OCORRÊNCIA DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM
PACIENTES DO SEXO FEMININO
Carla Morgana Moreira Santos¹; Celilucia Francisca Santos1; Amanda Barreto
dos Santos1; Cláudia Sales de Jesus1; Emille Mirella Pinheiro Santos Souza
Rocha1; Laise Pereira de Souza1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
As doenças cardiovasculares correspondem à maior causa de mortalidade no
mundo e no Brasil. O homem, ainda hoje, a depender da faixa etária, corresponde
ao grupo que tem maior predisposição a desenvolver problemas cardíacos, principalmente pelo ritmo de vida que apresenta e por não dispensar, muitas vezes,
um cuidado a saúde de forma efetiva. Entretanto, a incidência de mulheres jovens
com doenças cardiovasculares vem aumentando significativamente nos últimos
anos, isso em parte deve-se a própria mudança de papel desta na sociedade atual, em que passa a assumir funções que a tempos atrás era exercida pelo homem.
Nessa perspectiva, o estudo tem como objetivo geral investigar qual o índice de
ocorrência de doenças cardiovasculares em pacientes do sexo feminino em uma
Instituição Pública do município de Santo Antônio de Jesus-BA, no ano de 2010,
buscando identificar o perfil clínico e sociodemográfico das acometidas. Assim,
buscar-se-á desenvolver uma pesquisa do tipo descritiva, de abordagem quantitativa. Para coleta dos dados serão utilizadas as informações dos prontuários de
internamento e livro de alta dos pacientes atendidos na rede hospitalar pública do
município em que ocorrerá a investigação. Após coleta, todos os dados serão
introduzidos e processados em uma planilha do programa Microsoft Excel 2.3
para geração de gráficos e assim, analisados, interpretados e discutidos. Estudos
nessa linha de pesquisa são relevantes pelo fato da sua escassez na literatura e
por permitir também reflexões e discussões que possam contribuir com medidas
de promoção e prevenção dessa patologia a partir do perfil apresentado.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; ocorrência; fator de risco.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PORTADORES DE TUBERCULOSE
PULMONAR, CRUZ DAS ALMAS - BA
Dayane Medeiros Almeida Dias¹; Cleydianne Cazaes Fagundes de Souza1; Fernanda Galvão Mota1; Viviane Santana1; Érika Ribeiro de Souza1; Juliana Diniz1
Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Analy Marquardt de Matos³
A tuberculose pode ser considerada uma urgência universal na atualidade, pois
tem acometido populações de países em desenvolvimento e desenvolvidos. Estima-se que um terço das pessoas estejam contaminadas pelo bacilo causador da
tuberculose. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9,4 milhões de
pessoas contraíram a doença e 1,8 milhões morreram em 2008 em decorrência
da tuberculose. Tais estimativas correspondem a uma morte por tuberculose a
cada 15 segundos. O Brasil é o 18º país em prevalência de casos com estimativa
de 92.000 casos e 4,5 mil mortes por ano. A Bahia é o 4º estado com a maior taxa
de mortalidade com prevalência de 38,8 por 100.000 habitantes. Assim, o estudo
tem como objetivo caracterizar portadores de tuberculose pulmonar no município
de Cruz das Almas entre os anos de 2005 e 2010, segundo variáveis sociodemográficas e relacionadas à reincidência, abandono, cura, transferências, falências,
letalidade e co-infecção (TB/HIV). Trata-se de um estudo de corte transversal realizado com dados secundários, os quais serão coletados na base do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) da Secretaria Municipal de Saúde,
Cruz das Almas, Bahia. Serão selecionados para o estudo todos os casos notificados de tuberculose pulmonar entre os anos de 2005 e 2010. Os resultados
serão descritos através de frequências simples das variáveis selecionadas para
análise. Diante da consecução do estudo, espera-se contribuir para agregar informações relacionadas à tuberculose pulmonar, de modo que as estratégias de
mobilização social, prevenção e controle, possam estar baseadas na realidade
local. Sabe-se que os estudos de prevalência, em decorrência de seu alto poder
descritivo, podem orientar ações de planejamento e avaliação em saúde, neste
caso em específico, voltadas para os portadores de tuberculose pulmonar no referido município.
Palavras-chave: Tuberculose pulmonar; prevalência; epidemiologia.

¹Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora no Projeto.
³Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM; e orientadora do Projeto.
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QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COLOSTOMIZADAS:
PACIENTES DE UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA
Gabrielly Magalhães de Magalhães¹; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezende1; Joseani Silva Alves1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
Colostomia é a criação cirúrgica de uma abertura para dentro do cólon, criada a
partir de um desvio fecal temporário ou permanente. Ela possibilita a drenagem
ou evacuação do conteúdo colônico para fora do corpo. A consistência da drenagem está relacionada com a posição da colostomia, que é ditada pela localização
do tumor e extensão da invasão para dentro dos tecidos circunvizinhos. Com as
técnicas cirúrgicas melhoradas, as colostomias são realizadas em menos de um
terço dos pacientes com câncer colorretal. Esta leva ao indivíduo novas percepções e alterações de hábitos de vida para o enfrentamento dos problemas relacionados à falta de controle voluntário das eliminações de fezes e gases intestinais,
produzindo maus odores e requerendo a utilização de equipamentos, adaptados
ao abdômen, como recipiente das eliminações. Nos primeiros momentos após a
cirurgia, quando o paciente toma conhecimento de sua nova condição, ele próprio
tende a decretar sua "morte civil", isto é, o fim de uma existência autônoma, pois o
que tem pela frente é uma forma de evacuação coletada por dispositivos, o que é
considerado por muitos colostomizados, vergonhoso e alienante, podendo conduzir ao isolamento social. Nota-se assim, que os colostomizados apresentam
modificações em sua fisiologia, causando variados sentimentos, dificuldades e
limitações no seu cotidiano, para o qual este fica impossibilitado de executar algumas tarefas, obrigando-se a desenvolver habilidades para poder estar convivendo naturalmente com o processo de ostomia. Dessa forma, a pesquisa objetiva
investigar a qualidade de vida de pessoas colostomizadas, usuárias de uma Instituição oncológica localizada no município de Salvador-BA. Trata-se de um estudo
de natureza qualitativa, devido ao caráter do estudo em apropriar-se da análise
indutivamente dos dados. A população estudada será constituída de indivíduos
colostomizados do sexo masculino e que se encontrem em idade de 40 a 70 anos.
Para compor a população amostral, serão contemplados 15 pacientes no estudo.
A coleta dos dados realizar-se-á a partir da aplicação de um questionário padrão
para Qualidade de Vida, o SF-36. Após coleta, será feito o teste SF-36 e posteriores análises dos resultados obtidos.
Palavras-chave: Colostomia; qualidade de vida; fatores intervenientes.

¹Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Doutoranda UFBA e Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza FAMAM e colaboradora da pesquisa. andréajsb@gmail.com
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QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DA (O) ENFERMEIRA (O) NO PRÉ-NATAL:
IMPORTÂNCIA NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA
Ana Carolina Barbosa Quaresma¹; Andrea Silva¹; Glauciene Nascimento dos Santos Santana¹; Maria Oliveira¹; Odarlan Sérgio Oliveira Conceição¹; Andrea Jaqueira da Silva Borges²; Rita de Cássia Velozo da Silva³
A maioria das mortes e complicações que surgem durante a gravidez, parto e
puerpério são preveníveis, e para isso é necessária a participação ativa do sistema de saúde. Muitas estratégias têm sido adotadas pelo governo brasileiro com a
finalidade de reduzir as taxas de mortalidade materna, sendo que um pré-natal eficiente é fundamental para a saúde materna e do bebê. A atenção à mulher na gravidez deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico
e tratamento adequado dos problemas que podem ocorrer neste período. Assim,
a assistência pré-natal deve ser organizada para atender às necessidades das
gestantes, utilizando os conhecimentos técnico-científicos existentes e os meios
e recursos disponíveis mais adequados para cada caso. Infelizmente, o que se
tem observado é que a valorização da quantidade de consultas pré-natal está
acima da busca pela qualidade da assistência a essas gestantes. Nesse sentido,
e reconhecendo a importância da consulta pré-natal para redução da mortalidade
materna, pretende-se investigar se a consulta pré-natal tem contribuído para a
redução da mortalidade materna nas unidades básicas de saúde do Município de
Cruz das Almas – BA. Será um estudo de natureza exploratória e descritiva, com
abordagem qualitativa e quantitativa, a partir de análise documental. A coleta de
dados será efetivada no 1º semestre de 2011. Espera-se que este estudo contribua com reflexões acerca do papel da (o) enfermeira (o) no pré-natal, além de destacar a importância da qualificação dos profissionais nessa área, e da necessidade de melhores recursos para oferecer uma assistência no pré-natal de qualidade.
Palavras-chave: Mortalidade materna; pré-natal; assistência de enfermagem.

¹Graduandos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM
²Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e colaboradora na Pesquisa.
³Profª do Curso de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora da Pesquisa.
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DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM UMA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Mariana Alves de Almeida Bomfim¹; Moacir Raimundo de Jesus Figueiredo1;
Selma Pereira da Silva1; Rita de Cássia Moreira1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Ana Paula Agizzio³
Os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) são todos os resíduos produzidos em qualquer tipo de estabelecimento de saúde de grande, médio e pequeno
porte, dentre eles: hospitais, clínicas médicas, postos de saúde, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, instituições de ensino e pesquisa, farmácias, laboratórios; entre outros. Estes possuem um risco potencial em função da presença
de materiais biológicos, produtos químicos perigosos, objetos perfuro-cortantes e
rejeitos radioativos. O descarte destes materiais feito de forma inapropriada
expõe as pessoas e o meio ambiente a riscos, além de produzirem um passivo
ambiental. Sendo assim, necessitam de cuidados especiais de acondicionamento, transporte, armazenamento, coleta interna e externa, tratamento e destinação
final. Considerando os produtos gerados por diferentes procedimentos nos Programas de Saúde da Família, surge à necessidade de conhecê-los. Este trabalho
é um estudo exploratório, descritivo e de natureza quantitativa e tem como objetivo geral identificar e quantificar os resíduos de serviço de saúde gerados nos
diversos setores de um PSF, situado na zona urbana do município de Cruz das
Almas-BA. Para obtenção dos resultados será feita a coleta dos resíduos e sua
identificação e classificação seguindo os critérios da ANVISA. Depois de separada cada classe de resíduos, estas serão quantificadas por pesagem. A gestão
adequada dos resíduos é uma preocupação atual em todas as esferas do governo, o que torna esta questão relevante para uma investigação. Neste contexto,
identificação e quantificação dos resíduos de saúde produzidos em um Programa
Saúde da Família (PSF) é um passo importante, para que futuramente o gerenciamento desses resíduos possa ser implantado na cidade.
Palavras-chave: Risco ambiental; saúde pública; produtos de saúde.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM. mari.a.a.bomfim@hotmail.com
²Doutoranda da UFBA e Profª de Metodologia Aplicada à Saúde da – Faculdade Maria Milza - FAMAM
e colaboradora no Projeto;
³Profª MSc da disciplina Genética da FAMAM e orientadora do Projeto.
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ATENÇÃO FARMACÊUTICA EM FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS DE
SALVADOR: DIFICULDADES E DESAFIOS
Márcia Rejane Rocha Faro Teijeira¹; Maíra Mercês Barreto²
Ainda é comum a idéia de que o farmacêutico é o profissional que estuda os medicamentos no que se refere ás suas características químicas e farmacológicas (farmacocinéticas e farmacodinâmicas), sem se envolver com sua aplicabilidade clínica. Mais modernamente, essa imagem vem sendo modificada, e a partir do início dos anos 90, surgiram publicações que propunham a necessidade de mudanças na prática profissional farmacêutica que culminou em artigos de tema central
à atenção farmacêutica sendo assim, conceitualmente a atenção farmacêutica
(AF), é uma filosofia de prática do profissional farmacêutico, cuja finalidade é
melhorar a qualidade de vida do usuário de medicamentos, acompanhando continuamente a sua terapia medicamentosa, de modo a alcançar resultados terapêuticos definidos, possibilitando que este usuário seja sujeito do seu tratamento, prevenindo reações adversas e interações medicamentosas. O exercício dessa prática acontece no ambiente das farmácias comunitárias, e são percebidas pelos
farmacêuticos algumas necessidades dos usuários em diferentes estágios,
desde uma orientação farmacêutica até ao exercício da atenção farmacêutica.
Para tanto é necessário que o usuário receba a informação correta, transmitida e
discutida sobre o uso dos medicamentos e se torne, com isso, um agente do seu
tratamento, pois, se administrados incorretamente podem causar danos diversos. As observações do cotidiano e as consultas às várias literaturas salientam
que o uso irracional de medicamentos é um significativo problema relacionado à
saúde pública brasileira, pois apresenta alto grau de morbimortalidade e grande
número de pessoas acometidas. Com base nos expostos, objetivou-se analisar a
importância do farmacêutico em possuir conhecimentos, atitudes, habilidades
em especial de comunicação, valendo-se de estratégias pedagógicas para estabelecer a comunicação, e conseqüentemente prover ao usuário, através do processo de atenção farmacêutica, todas as informações necessárias sobre o uso
do medicamento. Para tanto se realizou uma pesquisa descritiva, exploratório e
explanatório com abordagem qualitativa na área de abrangência das farmácias
comunitárias de Salvador. Os sujeitos da pesquisa foram compostos de farmacêuticos atuantes na farmácia comunitária. O instrumento de coleta de dados foi à
técnica do grupo focal onde trabalhado entre os participantes um roteiro de temas
– guia de tópicos, composto de questões abertas relacionadas com os objetivos
específicos da pesquisa, que conduzirá as discussões no grupo. Para a análise
dos dados será adotada a análise de conteúdo por meio da técnica de análise
temática. Os dados obtidos permitirão concluir tão somente constatações, mas,
¹Acadêmico de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Maria Milza - FAMAM
marciajanerocha@hotmail.com.br
²Coordenadora e Professora da Faculdade Maria Milza - FAMAM – maimba@hotmail.com
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uma discussão que deve ir além da categoria farmacêutica, levando a uma reflexão, para que um estabelecimento seja considerado de saúde, são necessários,
além de uma legislação, a estrutura física, os serviços e, principalmente, as competências e atitudes adequadas do profissional que lá atua, contribuindo para o
avanço de uma práxis centrada no ser humano.
Palavras-chave: Atenção farmacêutica; farmácia comunitária; dificuldades.
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PERFIL DE PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL TIPO 2
USUÁRIAS DO PSF NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
Rosenilda dos Santos Silva¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis
elevados de glicose no sangue (hiperglicemia). A insulina, o hormônio produzido
pelo pâncreas, controla o nível de glicose no sangue ao regular a sua produção e
armazenamento. No estado diabético, as células podem parar de responder a
insulina ou o pâncreas pode parar totalmente de produzi-la, levando a hiperglicemia, que pode resultar em complicações metabólicas agudas. Atualmente, no
mundo várias pessoas no estádio gestacional são acometidas pelo diabetes mellitus tipo 2, ou seja, a glicemia aumenta somente durante a gravidez e, quando a
criança nasce, o índice glicêmico, na maioria das vezes, volta ao normal. Sendo
que as gestantes tornam-se mais propensas a desenvolverem esse tipo de diabetes do tipo 2 após os 40 anos de idade. Assim, o estudo buscará descrever o perfil
sóciodemográfico de mulheres que desenvolveram diabetes gestacional usuárias do programa pré-natal desenvolvido nos PSF do município de Cruz das Almas
- BA, entre os anos de 2008 a 2010. Como procedimento metodológico, será realizado um levantamento de dados nos prontuários das gestantes, em que inicialmente, buscar-se-á identificar as gestantes com diabetes mellitus tipo 2, após a
identificação das fichas será feita as anotações quanto aos aspectos: idade, cor,
escolaridade, profissão, renda, peso e estado civil. Será utilizada, ainda, visita
domiciliar com auxílio do ACS para coletar os dados que não encontrem-se registrados nas fichas das gestantes. Após coleta, todas as informações serão tabuladas em uma planilha do Microsoft Excel para geração de gráficos, os quais serão
posteriormente interpretados e analisados. Assim, será possível visualizar o índice da patologia no município e assim, contribuir com a reavaliação da assistência
no PSF, principalmente quanto a orientações de prevenção.
Palavras-chave: Índice glicêmico; gestação; prevenção.

¹Graduanda de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª de Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora do projeto.
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A OSTEOPOROSE NA VISÃO DE PORTADORES E PROFISSIONAIS
DE SAÚDE
Juarez Menezes Oliveira Junior¹; Luísa Carvalho Matos de Oliveira¹; Camila Peixoto Cavalcante da Silva¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A osteoporose é a mais frequente das doenças osteometabólicas e a principal
causa de fraturas ósseas em mulheres após a menopausa e pessoas idosas em
geral. Trata-se de uma condição crônico-degenerativo e incapacitante, resultante
de uma fragilidade generalizada do esqueleto pela redução da quantidade de
osso e de um distúrbio da micro arquitetura esquelética a ponto de aumentar a vulnerabilidade em relação a fratura. O presente projeto de pesquisa tem por finalidade investigar o conhecimento de portadores de osteoporose e dos profissionais de saúde sobre esta patologia. Para execução deste projeto, a metodologia adotada será constituída por uma pesquisa exploratória e descritiva de abordagem
qualitativa. A coleta dos dados será feita por meio de uma entrevista semiestruturada a partir de um roteiro contendo cinco questões. Esta será aplicada em
duas etapas: primeiramente será feito um levantamento bibliográfico, em que
deverá se abordar a definição da osteoporose, o seu diagnóstico e o risco de fraturas provenientes, e na segunda etapa será realizada uma pesquisa de campo,
tendo como sujeitos 9 profissionais de saúde atuantes em 3 clínicas ortopédicas,
além de 20 pacientes, no total, com osteoporose nas referidas clínicas na cidade
de Cruz das Almas–Ba. Os dados coletados a partir das entrevistas deverão possibilitar agregar maiores esclarecimentos e informações a respeito da patologia e
de suas conseqüências, principalmente quanto à percepção de acometidos e dos
profissionais envolvidos no seu tratamento, tornará mais explícito os sentimentos
e conhecimentos desses quanto à osteoporose e permitindo assim, novas reflexões e discussões a respeito desta patologia e das pessoas acometidas por ela.
Palavras-chave: Doenças osteometabólicas; Saúde; vulnerabilidade a fraturas
ósseas.

¹Graduandos de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM . juarez__menezes@hotmail.com
²Profª da Faculdade Maria Milza – FAMAM e orientadora do projeto de pesquisa.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES DE
ENFERMAGEM
Bruno da Silva Bastos¹; Suiane Costa Ferreira²
O sono é um estado comportamental reversível de desligamento da percepção e
de relativa irresponsividade ao ambiente, sendo importante para manutenção da
saúde física e cognitiva. A privação do sono provoca perda da qualidade de vida,
disfunção autonômica, diminuição do desempenho profissional/acadêmico,
aumento na incidência de transtornos psiquiátricos e diminuição da vigilância,
com prejuízos na segurança pessoal e consequente aumento do número de acidentes. Os estudantes de enfermagem recém admitidos na universidade podem
estar sujeitos a alterações de seu padrão de sono em função das modificações
que o ingresso no curso de graduação confere ao seu estilo de vida. A necessidade de garantir a sobrevivência, trabalhando no turno oposto ao da faculdade,
pode representar um fator de influência no padrão do ciclo vigília/sono dos universitários. Por outro lado, a ausência de proximidade dos pais pode contribuir para
que o estudante adote um ritmo de vida desordenado, privando-se de horas de
sono para participar de eventos sociais, ou adquira hábitos de estudos irregulares
que invadem os períodos de descanso. Os estudantes que estão concluindo a graduação agregam ainda a sobrecarga dos estágios curriculares e a construção do
trabalho de conclusão de curso. Dessa forma, considerando que na população
dos estudantes de enfermagem observa-se padrão irregular do ciclo sono-vigília
e alta prevalência dos transtornos do sono, o presente trabalho se propõe a avaliar os hábitos do sono de estudantes da graduação de enfermagem do primeiro e
do sétimo semestre, da Faculdade Maria Milza de Cruz das Almas, possibilitando
identificar os principais fatores que afetam a qualidade do sono da amostra a ser
analisada. A pesquisa se constituirá de um estudo descritivo, de corte transversal
com abordagem quantitativa. A população de estudo se constituirá dos graduandos de enfermagem matriculados regularmente no 1º e 7º semestre, que voluntariamente aceitarem participar da pesquisa. A coleta de dados se realizará através
da aplicação do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) e da Escala de
Sonolência de Epworth (ESE), questionários autoaplicáveis, já traduzidos e validados para o português. Os dados coletados serão agrupados e analisados através da estatística descritiva e apresentados posteriormente na forma de gráficos
e tabelas. Este estudo configura-se ser de suma importância para analisar a interferência dos hábitos do sono na qualidade de vida dos graduandos de enfermagem e suas repercussões orgânicas e comportamentais, que os expõem a outras
comorbidades.
Palavras-chave: Estudantes de enfermagem; sono; qualidade de vida.
¹Graduando de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM brunololio@yahoo.com.br
²Enfermeira.Docente-orientadora da Faculdade Maria Milza - FAMAM Especialista em Terapia
Intensiva.
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MEDIDAS DE SOBREVIDA FACE AOS SINTOMAS PRODRÔMICOS
DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO PELO ENFERMEIRO
Bruno da Silva Bastos¹; Andréa Jaqueira da Silva Borges²; Suiane Costa Ferreira³
O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo. No Brasil, no ano 2007, o número de óbitos por IAM foi de 71.997,
correspondendo a 6,9% do total de mortes. Das pessoas que sofrem IAM, 60%
apresentam sinais e sintomas prodrômicos e a maioria das mortes ocorre dentro
de duas horas após o início dos sintomas. Para o IAM, a identificação prévia desses sinais prodrômicos antecipa o tratamento e beneficia o indivíduo, pois reduz a
possibilidade de arritmia e melhoria da função ventricular após o infarto. O enfermeiroa(o) atua no ambiente hospitalar como um dos profissionais da linha de frente no cuidado ao paciente, e para melhor atuar, o mesmo deve possuir conhecimento técnico e científico que subsidiem uma avaliação clínica criteriosa e o
desencadeamento de ações que visem a redução dos danos do evento isquêmico miocárdico. Assim, o trabalho objetiva propor conhecer quais as medidas de
sobrevida adotadas pelo enfermeiro diante de um paciente com sinais prodrômicos do infarto agudo do miocárdio em uma Instituição de Saúde do município de
Salvador-BA. Tendo como objetivos específicos: caracterizar a equipe de enfermagem com relação as características sociodemográficas; identificar o conhecimento das enfermeiras sobre os sinais prodrômicos do IAM e descrever as ações
de enfermagem empregadas diante dos sinais prodrômicos do IAM. Trata-se de
um estudo transversal, descritivo de abordagem qualitativa e quantitativa. A
população amostral será constituída pelas(os) enfermeiras(os) que trabalham na
Fundação Baiana de Cardiologia do município de Salvador, no setor de emergência. Como critério de inclusão será utilizado na pesquisa enfermeiras(os) que estiverem de plantão no período estabelecido no cronograma e que estejam, no mínimo, há seis meses trabalhando na referida instituição. A realização da coleta de
dados ocorrerá mediante a aplicação de um roteiro semi-estruturado, através da
técnica da entrevista. Após coleta dos dados, estes serão organizados, analisados e interpretados utilizando-se a estatística descritiva e análise de conteúdos.
O tema proposto configura-se ser de suma importância, pela possibilidade de trazer informações que venham subsidiar as intervenções da equipe de enfermagem mediante identificação da suspeita diagnóstica de IAM e dessa forma, contribuir na redução da mortalidade ou de seqüelas incapacitantes.
Palavras-chave: Infarto agudo do miocárdio; assistência de enfermagem; cuidar.
¹Graduando de Enfermagem da Faculdade Maria Milza – FAMAM brunololio@yahoo.com.br
²Doutoranda/UFBA. Profª de Metodologia Aplicada à Saúde, Metodologia da Pesquisa, Metodologia
Científica e TCC I e TCC II da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Colaboradora no trabalho.
andreajsb@gmnail.com
³Enfermeira. Docente-orientadora da Faculdade Maria Milza - FAMAM. Especialista em Terapia
Intensiva. Orientadora do projeto de pesquisa para conclusão de curso.
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MIÍASE HUMANA EM PACIENTES: DIRECIONANDO OLHARES
SOBRE O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
Ana Paula Souza Machado1; Carla Morgana Moreira Santos; Claudia Sales de
Jesus1; Queila S. de Aquino Bernardo1; Andréa Jaqueira da Silva Borges²
A miíase humana é uma doença parasitaria causada pela presença de larvas de
moscas em órgãos e tecidos de homem ou de outros animais vertebrados, pois é
sua nutrição para se desenvolver. Essa doença é uma ocorrência relativa comum,
e muitas vezes são constrangedoras para os pacientes e os médicos que atendem esses indivíduos. Essas larvas precisam desenvolver os estágios que são:
cutânea, que invade a derme e causa uma ferida infeccionando-a; a cavitaria, que
é onde ocorre o desenvolvimento da larva, penetrando na cavidade do corpo e a
intestinal que é quando ocorre a ingestão dessas larvas através de alimentos que
contenha ovos ou larvas de mosca. No ser humano ocorrem as seguintes manifestações: vermelhidão da pele, lesão modular, infecção com exsudado, respectivamente, ocasionando muitas vezes dor em fistulas, acompanhado de coceira
local. Ainda, é uma doença pouco conhecida muitos clientes que desenvolveram
a infecção demoram a recorrer uma assistência, progredindo levando a evolução
do estado. Existem tratamentos específicos retirando as larvas com pinças, quando não obtém a retirada total é necessário realizar uma incisão para aumentar o
orifício para que possa visualizar o local e retirar a larva para que assim, possa ser
feito o curativo asséptico. Os fatores de riscos são os pacientes acamados, idosos e pacientes com distúrbio psíquico, mas muitas vezes os seres humanos sadios são contaminados pelas larvas. Objetivo da pesquisa é verificar se os profissionais de enfermagem têm conhecimento sobre a doença e se estão capacitados
para o cuidado desses pacientes. A presente pesquisa será realizada na unidade
básica de saúde da cidade de Castro Alves - Ba, durante o ano de 201. A coleta de
dados será feita a partir da aplicação de uma entrevista semi-estruturada a toda a
equipe de enfermagem, contendo 10 questões. Estas serão categorizadas de
acordo com a análise de Bardin.
Palavras-chave: Doença parasitária; infecção; assistência de enfermagem.

¹Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e orientadora
da pesquisa.
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PERFIL CLÍNICO SÓCIODEMOGRÁFICO DE PACIENTES EM UTI
DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DE JESUS - BA
Lais Fonseca Campos¹; Daniela Borges Oliveira1; Fernanda Sales Medrado Moura1; Camila Torres da Paz1; Luiza Vacarezza Bouzas1; Andréa Jaqueira da Silva
Borges²
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local de grande importância para os
pacientes com insuficiências orgânicas críticas. Nesta, são realizados procedimentos de alta complexidade, por conter infra-estrutura adequada, tecnologias
avançadas e profissionais qualificados para uma assistência de qualidade de
acordo com a especificidade de cada caso apresentado pelos pacientes. Nas
UTI's a(o) profissional enfermeira(o) tem um papel assistencial fundamental,
supervisiona a ação da equipe, realiza o controle das medicações, controle dos
sinais vitais e os cuidados constantes com o enfermo. Os pacientes que se
encontram internados na UTI geralmente estão em situação grave, restrito ao
leito com perda de consciência necessitando de um tratamento e monitorização
contínua. Nessa perspectiva, o estudo buscará conhecer o perfil clínico e sóciodemográfico de pacientes em uma UTI de uma Instituição Hospitalar do município
de Santo Antônio de Jesus-BA, no ano de 2011. Assim, buscar-se-á desenvolver
uma pesquisa do tipo exploratória de abordagem quantitativa, em que será realizada uma coleta de dados a partir dos prontuários dos pacientes internados na
UTI durante os primeiros seis meses do ano de 2011. Em seguida estes dados
serão tabulados e processados em uma planilha do Microsoft Excel 2003 para
construção de gráficos que subsidiaram as análises e discussão dos resultados.
Palavras-chave: Saúde; cuidado; insuficiências orgânicas.

¹Graduandas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM.
²Profª MSc da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e
orientadora da pesquisa. andreajsb@gmail.com
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PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE PACIENTES QUE APRESENTAM
PÉ DIABÉTICO
Vivia Miranda dos Santos¹; Juliana de Oliveira Sampaio Brandão1; Victor Uchoa²
A Enfermagem dispõe de ferramentas importantes para prestar uma assistência
de qualidade na promoção do bem estar do paciente. Dentro do contexto da
assistência ao paciente que apresenta o pé diabético, e partindo do princípio de
que o cuidar na enfermagem exige um olhar na dimensão holística do ser, a profissional enfermeira deve estar atenta aos fatores que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento de tal patologia, para que se possa traçar estratégias para o efetivo controle através do cuidado. Diante disso, o conhecimento do
perfil sociodemográfico dessa população torna-se indispensável para a sistematização da assistência de enfermagem, garantindo assim, desenvolvimento de
ações no sentido de satisfazer necessidades referentes a saúde desses pacientes, uma vez que, o paciente diabético que apresentam úlceras nos membros inferiores, ou seja, a presença do pé diabético é uma ameaça não só da integridade
da perna, mas também da vida, pois reflete negativamente nos aspectos social,
conjugal e funcional do individuo, limitando e diminuindo a sua qualidade de vida,
além de lhe causar internações prolongadas e repetidas. Diante disso, a atenção
Básica, através de sua estratégia prioritária do Programa Saúde da Família, promove ações de prevenção do diabetes, tratamento e reabilitação aos acometidos
por tal afecção, por isso configura-se um imponente recurso na luta pelo controle
e redução da incidência e prevalência desta doença. Nesse contexto, o estudo
terá como objetivo geral descrever o perfil sócio-demográfico de pacientes com
pé diabético usuários dos PSF´s do município de Cachoeira-Ba, no ano de 2010.
Nessa perspectiva, será utilizada a pesquisa de natureza exploratória, contemplando uma abordagem quali-quantitativa. Para a coleta dos dados será utilizado
os prontuários existentes nos arquivo dos PSF de usuários portadores de lesões
nos membros inferiores caracterizada como pé diabético. Após coleta das informações, se processará a categorização e utilização da análise de conteúdo para
interpretação e discussão dos resultados. Assim, estudos focando o cuidado ao
sistematizado ao paciente, dentro das suas necessidades reais, contribuirá para
uma reavaliação de práticas que envolvem o trinômio (enfermeira/paciente/instituição).
Palavras-chave: Diabetes; úlcera em membro inferior; assistência de enfermagem.

¹Graduandas do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Maria Milza/FAMAM.
Viviamiranda.santos@gmail.com ;juliana.smp1@gmail.com.
²Profª. da disciplina Epidemiologia da Faculdade Maria Milza e orientador do trabalho.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E A INFORMALIDADE: O CASO DO
MICRO-EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NA FEIRA LIVRE
DE CRUZ DAS ALMAS
Edilma Tenório¹; Francisco Alves de Queiroz²
Este trabalho analisa a efetividade da política pública, o Simples Nacional, em
atingir aos seus objetivos de reduzir a informalidade e melhorar o ambiente de
negócios dos micro-empreendedores e empreendedores individuais. É um estudo caso numa abordagem descritiva no mercado da feira livre de Cruz das Almas
(BA). Discuti os conceitos de trabalho informal e produz dados sistemáticos do
objeto contribuindo para a análise do programa Simples Nacional. A pesquisa descreve a realidade de como se apresenta a atividade informal e as relações e percepções que este trabalhadores tem com as políticas publicas. O delineamento
da pesquisa será um estudo de caso desejando proporcionar uma visão global do
problema, estudar as características da população e identificar possíveis fatores
que influenciam e são influenciados na população alvo quanto a informalidade e o
Simples Nacional. O objeto será exposto em uma natureza empírico-teórica em
um tipo abordagem quali-quantitativa com o uso de recursos estatísticos, realizar-se-a um estudo amostral estratificado e aleatório. Por meio de pesquisa bibliográfica foram realizados estudos conceituais da informalidade com base nas correntes de cientistas sociais, sociólogos e economistas em livros e artigos contemporâneos sobre as temáticas; e concluiu-se a construção teórica com uma pesquisa documental da legislação sobre as políticas de inclusão social do trabalho
publicado nos diários oficiais. A primeira constatação da pesquisa é que a informalidade é algo inerente, integrado e necessário ao sistema capitalista, que os
governos precisam encontrar instrumentos de desenvolvimento e convivência ao
invés de procurar a erradicação, pois isto não é possível. Essa pesquisa apresentará 3 capítulos: Primeiro foi feito uma análise histórica e contextualizada do conceito de informalidade procurando as origens mais profundas do conceito.
Segundo procurou-se compreender a informalidade na feira livre, suas relações,
opções e caracterizou-se um perfil sócio econômico da população. Por fim apresenta os dados coletados nos formulários de forma sistematizada e as análises
que mensuram a efetividade do Simples Nacional na feira livre de Cruz das
Almas.
Palavras-chave: Trabalho; informalidade; política pública.

¹Graduando em administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM), calitamar@gmail.com.
²Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista (UEFS).
³Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza. franciscoqueirozz@gmail.com.
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AS IMPLICAÇÕES DO PRONAF NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO
RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE – BA
Antonia Sena¹, Robson Rui Cotrim Duete²
O Pronaf causou impacto considerável na agricultura brasileira na década de
1990 e também entre 2000 e 2005. Por esse motivo e por se tratar também de um
programa caro (em termos financeiros) para a sociedade, ele deve ser permanentemente revisto, avaliado e aperfeiçoado de forma a que não perca sua característica original de proteger de forma eficiente um segmento da população rural
que tem uma importante participação na vida nacional. Como as avaliações realizadas até o presente não são conclusivas, objetivou-se, através deste estudo,
avaliar os impactos deste programa no meio rural do município de São Felipe. O
estudo foi pautado nas técnicas das pesquisas qualitativas, através da aplicação
de questionários a 50 agricultores familiares cadastrados no Pronaf, residentes
nas comunidades de Boa-Vista, Caboclo, Mutum, Patiobinha e Andaiá da Pitinga.
Diante da necessidade de conhecer as implicações do Pronaf na vida dos pequenos agricultores familiares, os questionários continham 30 perguntas, as quais
foram divididas em 7 eixos com as seguintes questões: 1 – produção agropecuária e mercado; 2 – ocupação da mão-de-obra; 3 – renda; 4 – melhorias das condições de vida e avaliação do programa. Das 30 perguntas, 27 foram objetivas e 3
subjetivas. Os dados foram tabulados, apresentados e analisados com base em
algumas técnicas da estatística descritiva. Utilizou-se o calculo da percentagem
(%), pois o tratamento dos dados através de % é uma forma de atribuir sentido
numérico às características qualitativas e reduzir ou mais distribuições a uma
base comum, o que facilita muito as inferências comparativas entre os números
tabulados. No aspecto ampliação do tamanho da propriedade agrícola, o Pronaf
não promoveu incrementos para a maioria dos agricultores questionados. As alterações nas produções dos cultivos agrícolas e nas produções animais, respectivamente, foram pouco significativas. Observou-se, que o acesso ao crédito, via
Pronaf, também, não promoveu melhoria no uso de alguns fatores de produção.
Por isso, as produções pouco variaram. De maneira geral o acesso ao crédito
rural, na condição de Pronafianos, permitiu melhorias, pouco significativas, em
alguns indicadores avaliados, mas não em outros.
Palavras-chave: Crédito rural; geografia agrária; agricultura familiar.

¹Licenciada em Geografia / FAMAM antonniasena@bol.com.br;
²Professor Adjunto e Orientador da Faculdade Maria Milza - FAMAM; Pesquisador da Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A;- EBDA.
Parte da monografia do primeiro autor, para obtenção do titulo de Licenciada em Geografia.
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CONHECIMENTOS E SATISFAÇÃO DE MORADORES DA
SAPUCAIA, DISTRITO RURAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS
ALMAS, REFERENTES AO SUS
Ligia Soraia N. A. Santos¹; Damares Vieira1; Hozana Vieira1; Maísa Silva1; Robson
Rui Cotrim Duete²; Romilson Calixto³
As diferentes situações de vida dos vários grupos populacionais geram problemas de saúde específicos, bem como riscos e/ou exposição maior ou menor a
determinadas doenças, acidentes e violências. Isto significa, portanto, necessidades diferenciadas, exigindo que as ações da gestão do sistema e dos serviços
de saúde sejam orientadas para atender a essas especificidades. Por isso, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), que é um sistema público, organizado e orientado no sentido do interesse coletivo, e todas as pessoas, independente de
raça, crenças, cor, situação de emprego, classe social, local de moradia, a ele têm
direito. Entretanto, como o SUS oferece o mesmo atendimento a todas as pessoas, algumas não recebem o que necessitam, enquanto outras têm além do satisfatório, o que aumenta as desigualdades. Neste sentido, objetivou conhecer a
autopercepçao e conhecimento de moradores da Sapucaia, distrito rural do município de Cruz das Almas, sobre o SUS. Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado com moradores do distrito Sapucaia e usuários da Unidade Básica
de Saúde pertencente àquele território. Essa população foi selecionada para realização do Projeto Inter Disciplinar do Curso de Bacharelado em Enfermagem da
FAMAM, em razão da sua alta vulnerabilidade social. A amostra de casuístas é do
tipo probabilístico, constituído por 58 deles, selecionados por critério aleatório.
Os dados foram coletados através de um questionário estruturado, com sete perguntas, sendo cinco objetivas e duas subjetivas. Os questionários foram preenchidos, durante a realização do evento. Os dados coletados foram tabulados e
analisados com o auxilio do software Excel 2000 e expressos pela estatística descritiva, em frequências relativas, com os resultados apresentados nas formas de
figura e quadro. A quase unanimidade dos populares conhece o Sistema Único de
Saúde, que relataram estarem cientes de uma diversidade de serviços de saúde
oferecidos pelo referido sistema; aproximadamente, 38% dos respondentes são
portadores de alguma patologia e, as mais mencionadas foram hipertensão, diabetes, doenças da coluna e do coração. A frequência de utilização dos respectivos serviços é sempre e às vezes. Por sua vez, 91% deles estão satisfeitos com a
assistência à saúde publica naquela localidade, enquanto, 43 e 41% dos respondentes, consideram muito bom e bom, respectivamente, o atendimento prestado
pelo Programa de Saúde da Família daquele distrito.
Palavras-chave: Saúde pública, SUS, enfermagem.
¹Graduanda em Enfermagem na FAMAM; ligiasoraia@hotmail.com
²Professor Adjunto da Faculdade Maria Milza - FAMAM, orientador;
³Professor Auxiliar da Faculdadae Maria Milza - FAMAM, co-orientador; Pesquisa associada ao
Programa de Iniciação Cientifica da FAMAM – PROINC.
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EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES
NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO
REGIONAL
Jozeane Vieira Sodré¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
Este trabalho faz uma análise do processo de formação da rede urbana no
Recôncavo Baiano e o papel dos transportes na consolidação de Cruz das Almas
no contexto regional, possibilitando a compreensão da atual configuração dos
transportes que contribuem na articulação dessa cidade com as demais da
região. Trata-se de um capítulo da pesquisa monográfica intitulada, Articulação
Regional de Cruz das Almas - BA e as Interações Espaciais do Transporte Alternativo, apresentada no curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Maria
Milza - FAMAM, em dezembro de 2009. O objetivo foi verificar os processos que
resultaram na formação de uma rede urbana e de transporte na referida região.
Para a realização da pesquisa, foram utilizadas fontes secundárias, como o
levantamento bibliográfico e cartográfico, o que permeou todas as fases da construção do trabalho; e fontes primárias a partir de entrevistas com ex-ferroviários,
taxistas antigos, moradores da cidade de Cruz das almas e motoristas e integrantes de associações e cooperativas de transporte alternativo. Por fim, foi feita análise e discussão dos dados relacionando-os com teorias estudas. A realização do
estudo permitiu considerar que a cidade de Cruz das Almas, desde seu estado
embrionário, já se situava em uma posição de entreposto que ligava fluxos vindos
de áreas interiores da Bahia para o porto de Cachoeira. No primeiro momento, a
partir das tropas de burros e caminhos de boiadas; no segundo momento, as
estradas de ferro; e no terceiro momento, verifica-se a chegada da BR-101 que,
ao passar por essa cidade, intensifica os fluxos de automóveis e, com esses, o
crescimento de bens e serviços e a integração com outras cidades regionais e
nacionais.
Palavras-chave: Rede urbana; transporte; Cruz das Almas.

¹Graduada em Geografia pela Faculdade Maria Milza – FAMAM. jozesodre@yahoo.com.br;
²Mestre em Geografia pela UFBA. Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM Orientador
Pesquisa em andamento.
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IMPLICAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA
O MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE – BA
Adilma Sena¹, Robson Rui Cotrim Duete²
Em São Felipe as culturas da mandioca e cana servem de matéria-prima para produção de subprodutos às quais foram agregados valores, o que de certa forma
favorece a comercialização, podendo ampliar a receita liquida do agricultor familiar. Entretanto, pouco ou nenhum estudo foi realizado naquele cenário, o que possibilitaria conhecer mais profundamente aquela realidade e, mais especificamente, o potencial e as limitações predominantes, para à partir destas informações
intervir de forma mais adequada, buscando corrigir um déficit histórico do poder
público com relação aos atores do processo foco deste estudo. Por isso, com o
objetivo de descrever e entender a importância socioeconômica da cana-deaçúcar, para parte dos agricultores familiares e para a comunidade saofelipense,
realizou-se o presente estudo. Refere-se a uma pesquisa documental e ao
mesmo tempo observacional, com caráter quantitativo e qualitativo. Parte do estudo foi realizada na zona rural do município de São Felipe, nas comunidades de
Barlavento, Caboclo, Patiobinha, Copioba-Mirim, Barro, Pitinga e Boa-Vista. As
demais atividades foram efetuadas em sites oficiais do Governo Federal, como o
do IBGE. Foram coletados dados à partir de entrevistas (sem a utilização de roteiros com perguntas) com funcionários da Secretaria de Agricultura Municipal,
Agente de Desenvolvimento do Banco do Nordeste do Brasil e Produtores Rurais.
As fontes dos dados foram: Documentos impressos à partir de sites disponíveis
na internet e, aqueles obtidos à partir das entrevistas, foram anotados em uma
caderneta de campo. Embora a cana-de-açúcar seja a segunda cultura mais cultivada naquele município (453 ha), ela apresenta um valor de produção próximo ao
da mandioca. Em algumas unidades agroindustriais que produz todos os subprodutos da cana, são produzidas 10 t / mês de rapadura, 2 t / mês de açúcar mascavo, melaço 5 t / mês de melaço e 1500 l / mês de cachaça de cana. Em outra agroindústria, especializada na produção de cachaça, produz-se 1000 l / dia de cachaça de melaço, embora em alambiques pequenos se produza até 300 l / dia de
cachaça de melaço. Porém, alguns aspectos nesta cadeia produtiva, são indesejáveis pois, os agricultores familiares que cultivam a cana e que não possuem
engenhos, revendem a sua produção naquelas agroindústrias, que fabricam o
melaço, e pagam ao fornecedor de cana, com metade do melaço produzido,
havendo engenhos que descontam, destes 50% de melaço pago ao produtor, o
custo com o transporte. Por outro lado, a maioria dos proprietários de engenho
revende o melaço produzido aos proprietários de alambiques, que adquirem tal
subproduto pelo custo de R$1,20 / litro (preço atual), enquanto a cachaça produ¹Licenciada em Geografia / FAMAM adylmasena@gmail.com.
²Professor Adjunto e Orientador da Faculdade Maria Milza – FAMAM; Pesquisador da Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola S.A – EBDA.
Parte da monografia do primeiro autor, para obtenção do titulo de Licenciada em Geografia.
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zida é comercializada no alambique por R$ 4,00 / litro e no comércio por R$ 5,00.
Há nesta cadeia produtiva uma relação desfavorável no que diz respeito agricultura familiar e agroindústria, havendo uma forte relação de dependência dos agricultores familiares, não proprietários de engenhos, que ficam a mercê das agroindústrias.
Palavras-chave: Agricultura familiar; cana-de-açúcar; cadeia produtiva.
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REVOLUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL UM NOVO
PARADIGMA PARA A COMPREENSÃO DAS FORMAS DE
COMÉRCIO ENTRE CRUZ DAS ALMAS E SANTO ANTÔNIO DE
JESUS
Salvador Santos Aguiar¹; Flavio da Silva Santos¹; Lucas da Silva Almeida¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
As cidades enquanto produções humanas são resultantes da relação sociedade natureza permeada historicamente pelo trabalho e assessorada pelo papel das
técnicas. Entendido aqui como o modo de fazer de um determinado contexto histórico e social. As técnicas servem como instrumentos sociais utilizados pelo
homem para produzir a vida e consequentemente criam formas espaciais. Na
dinâmica da mundialização da economia a técnica passa a ser assessorada pela
tecnologia produzida a partir da Terceira Revolução Industrial, e a ciência passa a
ter um papel decisivo na produção dessa tecnologia. Em decorrência desse contexto, esse período histórico é denominado Revolução técnico científicoinformacional que é a nova fase do capitalismo global. O referido estudo justificase pelo caráter intrínseco da cidade com as formas de comércio, sendo que as atividades comerciais fazem parte da essência do urbano. O comércio e a cidade
são elementos indissociáveis, a gênese da cidade está associada ao comércio
visto que, surge a partir dos excedentes do campo que passam a ser armazenados e comercializados na cidade. A cidade é um exemplo dessas formas, constituída de uma multiplicidade de outras formas menores que se materializam a partir de uma técnica aplicada como as redes de hipermercados e shopping centers;
feiras-livres, centrais de abastecimentos, lojas de eletrodomésticos entre outras.
As duas primeiras formas são modernas e as técnicas utilizadas são assessoradas pela tecnologia no intuito de produzirem espaços inteligentes, verdadeiras
catedrais do consumo em consonância com a lógica de acumulação do capital na
fase do hiperconsumismo. O objetivo desse trabalho foi analisar o papel da revolução técnico-científico-informacional para as diversas formas de comércio como
ênfase nas feiras-livres, supermercados, casas de eletrodomésticos, sapatarias
e shopping centers nas cidades de Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus. No
intuito de atingir os objetivos propostos, adotou-se uma metodologia composta
das seguintes fases: trabalho de campo nas respectivas cidades, com a finalidade de observar e contextualizar a evolução do comércio, tais como: feiras – livres,
supermercados, centrais de abastecimento, lojas departamentais e shopping centers e revisão bibliográfica com o intuito de compreende o tema abordado. Os
resultados demonstram o papel relevante das técnicas para a compreensão da
evolução das formas de comércio, implicando uma infinidade de diferenciações

¹Graduandos do curso Bacharelado em Administração da Faculdade Maria Milza – FAMAM.
²Prof. Ms. do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade Maria Milza – FAMAM.
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que vão desde os tipos de comércio, passando pelas estruturas físicas dessa atividade, até as estratégias de comercialização. Essas diferenciações implicam
conteúdos sociais que demandam esses espaços de forma e maneira diferenciada e que são influenciados pela estrutura social marcadas por acentuadas disparidades de renda. Contudo, a cidade de Cruz das Almas em comparação à Santo
Antônio, ainda não é marcada pela diversidade de estabelecimentos de comércio, em decorrência da menor complexidade das relações capitalistas nelas firmadas.
Palavras-chave: Cidade; técnica; comércio.
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GESTÃO PÚBLICA E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: O
CASO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Cláudio Itamar Neres Junior¹; Francisco Alves de Queiroz²
Este trabalho é uma pesquisa inicial que pretende avaliar as mudanças ocorridas
na Administração Pública do executivo municipal da cidade de Governador Mangabeira no estado da Bahia, a partir da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2001. Objetivando fazer uma apresentação científica do fenômeno políticoeconômico ocasionado pelas obrigações e implicações da nova legislação nos
municípios brasileiros, o método de investigação adotado será o estudo de caso
de natureza descritiva, em abordagem quantitativa - construção de séries estatísticas temporais utilizando os bancos de dados de institutos oficiais: Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Superintendência de Estudos Econômicos do Estado da Bahia
(SEI), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Confederação Nacional dos
Municípios (CNM). Estes dados e seus contextos serão dialeticamente interpretados com nuances analíticos de pesquisa qualitativa etnográfica. A construção
teórica permeará uma descrição conceitual e analítica da confecção e implantação da Lei no Brasil, em seus contextos políticos e sociais, complementarmente
será realizado um levantamento documental dos registros financeiros da contabilidade da prefeitura desde ano de emancipação do município, 1962, que instrumentalizará a contextualização histórica da execução das despesas públicas.
Por fim, comparar-se-á os perfis administrativos dos gestores pelas prestações
de contas dos exercícios financeiros antes com os exercícios financeiros depois
da implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os primeiros resultados da
pesquisa foram extraídos de uma observação do objeto de estudo sobre a atuação da Lei foi identificado em 3 aspectos: primeiro, a dívida pública municipal
parou de crescer progressivamente; segundo, o ganho de transparência, as contas públicas passaram a ser publicadas em jornais, no site da Superintendência
de Estudos Econômicos do Estado da Bahia (SEI) e na Secretaria do Tesouro
Nacional (STN); e terceiro o receio e a preocupação dos prefeitos em terem seus
direitos políticos cassados.
Palavras-chave: LRF; administração publica; Impactos.

¹Graduando em administração pela Faculdade Maria Milza (FAMAM), calitamar@gmail.com
²Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista (UEFS).
Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza. franciscoqueirozz@gmail.com.
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POLÍTICA INDUSTRIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: O
CASO DO PÓLO CALÇADISTA DE CRUZ DAS ALMAS - BA
Robinson Hannecker¹; Francisco Alves de Queiroz²
Este projeto de pesquisa vai construir uma análise de políticas públicas industriais, especificamente o impacto da implantação do Pólo Calçadista de Cruz das
Almas (BA) no desenvolvimento econômico municipal quanto a geração de
emprego e renda. O objeto de estudo é o município de Cruz das Almas, setor
industrial produtor de calçados e bolsas composto por 6 empreendimentos,
implantado em 1996, cujo objetivo era a diversificação da atividade econômica
municipal e a ampliação da oferta de trabalho formal. O método de investigação é
um estudo de caso, de natureza empírica descritiva da política industrial em seus
contextos históricos conflitantes no município e do perfil social e econômico dos
trabalhadores empregados neste setor. A coleta de dados empíricos acontecerá
em uma pesquisa de campo junto ao setor de recursos humanos das empresas
instaladas. A formulação teórica conceitual se dará ao entorno da política industrial brasileira, fomentadas pelos governos dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva
e Fernando Henrique Cardoso, trazendo em suas dimensões constitutivas para o
contexto do município de Cruz das Almas. As constatações é que: Primeiro, a Política Industrial Brasileira é indefinida, conflituosa, no projeto atual do governo federal tem uma estrutura liberal e direcionada para produção de bens de alta produtividade, ciência e tecnologia (C&T), mas na prática é heterodoxa, paternalista às
empresas nacionais e fomenta a formação de empresas líderes nacionais fortes
capazes de proporcionarem competitividade externa - exportações; Segundo,
identificação das disparidades regionais, a grande maioria dos empreendimentos
industriais na Bahia, foram concentrados na região metropolitana de Salvador; E,
terceiro, as instalações industriais são condicionadas a subsídios, isenções de
impostos, doações de terrenos e garantias de mercado, um grande custo para os
cofres públicos. Assim, o questionamento gira entorno de investigar o retorno
social a comunidade destes investimentos.
Palavras-chave: Desenvolvimento; política industrial; emprego

¹Graduando em Bacharelado em Administração na Faculdade Maria Milza - FAMAM, rhannecker@hotmail.com
²Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista – UEFS;
Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza - FAMAM. franciscoqueirozz@gmail.com.
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SUSTENTABILIDADE, EMPREGO E RENDA ATRAVÉS DA COLETA
SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS - BA
Almir Rafael de Vasconcelos¹; Francisco Alves de Queiroz²
Este trabalho é uma pesquisa inicial que tem como objeto de estudo a população
de catadores de materiais recicláveis nas ruas da cidade Cruz das Almas no Estado da Bahia. Objetiva analisar em que medida há viabilidade econômica e social
na coleta de resíduos sólidos pelos badaneiros no município. Terá como pressupostos de pesquisa a geração de trabalho e renda de maneira sustentável numa
atividade alternativa de sobrevivência e a contribuição ecológica e estética para o
urbanismo municipal. Para apresentar o fenômeno social o método de investigação científica é um estudo de caso de natureza descritiva, em uma abordagem
quantitativa e qualitativa. Os dados empíricos serão extraídos em questionários
sócio-econômicos onde se obterá a caracterização da população. Os dados qualitativos serão extraídos de uma pesquisa etnográfica através de convivência com
os badaneiros em seus ambientes de trabalho, observando e interagindo com
seus hábitos, costumes e maneira de administrar os seus negócios, isto será um
levantamento de informações buscando compreender os mecanismos de gestão
e comercialização, para avaliar a viabilidade econômica e a geração de renda. O
tratamento teórico conceitual da temática sustentabilidade acontecerá visando a
confecção de um projeto de gestão viável social e economicamente. Os primeiros
resultados extraídos da observação do fato social é que: a coleta de materiais recicláveis é uma alternativa informal aos trabalhadores mal qualificados e desempregados da cidade; Contraditoriamente a situação de risco social dos trabalhadores, esta atividade proporciona um grande bem social e urbanístico ao município.
Palavras-chave: Coleta seletiva; viabilidade sócio-econômica; gestão.

¹Graduando em Administração na Faculdade Maria Milza - FAMAM. almir.vasconcelos@venergia.com.br
²Mestrando em Políticas Públicas (UNEB), Especialista em Políticas Públicas e Economista (UEFS).
Professor de Economia Brasileira da Faculdade Maria Milza. franciscoqueirozz@gmail.com.
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A INFLUÊNCIA DO PROGRAMA SAJ CITROS NO
DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTÁVEL DE SANTO
ANTÔNIO DE JESUS/BA: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA DA
AGRICULTURA FAMILIAR
José Wilton Fonseca da Silva¹; Rozenita Maria Rodrigues Santos²; Caliane Inacia
Santos³
A produtividade e o aumento do consumo de tecnologia têm proporcionado o discurso de modernização nos dias atuais. Assim a existência de propostas de fortalecimento da agricultura familiar voltadas para as demandas dos agricultores, que
devem ser sustentadas por um modelo de gestão social em parceria com agricultores familiares e suas organizações o que representa um grande avanço com
relação às políticas anteriores. O novo modelo de desenvolvimento sustentável
atribui um papel central na promoção do desenvolvimento econômico e na melhoria das condições de vida da população rural. Atualmente a agriculta familiar tem
sido uma forma de organizações dos meios de produção e um novo modelo de
vida fundamental para os agricultores familiares. A transcrição da agricultura tradicional para a agricultura familiar moderna vem transformando o modo de vida e
as atividades produtivas, principalmente pela evolução da tecnologia o que proporciona a modernização da agricultura a partir dos anos 1980, o que exigiu do
agricultor novas estratégias e alternativas econômicas e sociais. O Objetivo deste
trabalho é Analisar o programa Saj Citros como uma das políticas públicas voltada à agricultura familiar desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio
de Jesus-Ba e sua influência no desenvolvimento local e sustentável do município. Quanto à metodologia, será aplicada uma pesquisa exploratória com uma
abordagem quantitativa e qualitativa, por meio de aplicação de questionários e
entrevistas para conhecer como o Programa SAJ Citros vem contribuído para
melhorias das famílias beneficiadas no município. Como resultados parciais pode
se perceber a existência de políticas públicas para a agricultura familiar no município de Santo Antonio de Jesus, o que possibilita a viabilização econômica e
reprodução social da agricultura familiar local. Evitando assim o êxodo rural de
famílias e principalmente de jovens que saem do campo em virtude do pouco
investimento econômico, cultural e social e a escassez de políticas para a sua permanência no campo. Assim pode-se afirmar que se existe uma grande importância da agricultura familiar, pois através de estudos podem ser cessados dificuldades de implantação de políticas públicas na agricultura familiar local, que apesar

¹Professor do Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências EmpresariaisFACEMP, estudante do Programa de Pós graduação em Gestão de Negócios da Faculdade
Adventista do Nordeste – IAENE, Cachoeira-BA admwilton@hotmail.com
²Estudante do Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências EmpresariaisFACEMP.
³Estudante do Curso de Pós graduação em Gestão Pública da Universidade do Estado da Bahia.
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das dificuldades em determinadas áreas é visível a melhoria de qualidade de vida
do agricultor familiar, o que proporciona uma sustentabilidade nas comunidades
rurais que estará vinculada à capacidade dos agricultores familiares conservarem ou aumentarem sua qualidade de vida mantendo e garantindo recursos para
as próximas gerações.
Palavras-chave: Agricultura familiar; políticas públicas; desenvolvimento sustentável.
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ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS:
DESENVOLVIMENTO E PERSPECTIVAS
Weliton Antonio Bastos de Almeida¹; Claudio Ressureição dos Santos²; Denise
Pimenta da Silva;³ Flavio Silva Santos4; Lucas da Silva Almeida4
O momento atual vivido, marcado pela competitividade econômica no contexto
da globalização capitalista, impõe um conjunto de mudanças e transformações
no campo econômico, político, administrativo, cultural e ambiental que afetam
empresas, instituições e a sociedade civil como um todo. No caso específico do
Brasil, o Estado nas suas diversas esferas: nacional, estadual e municipal. No
que se refere às questões dos municípios no processo da globalização que
geram exclusão e ao mesmo tempo criam janelas de oportunidades (valorização
e revalorização dos fatores endógenos), faz-se necessário que esses municípios
criem estratégias e mecanismos para que possam cooptar os aspectos positivos
da globalização e eliminar os fatores negativos desse processo. Nessa perspectiva, o Programa de Iniciação Científica da Faculdade Maria Milza em parceria com
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas e com o apoio da Empresa
Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, elaboram o projeto para a construção do
primeiro Anuário Estatístico desse município, com o objetivo de levantar e organizar um amplo e complexo conjunto de informações acerca das potencialidades
endógenas do mesmo, permitindo uma melhor inserção de Cruz das Almas nos
circuitos positivos gerados pela globalização. A construção do Anuário Estatístico
de Cruz das Almas remete a uma pesquisa com abordagem de cunho quantitativo
sobre os diversos aspectos da vida do município. Dessa forma, foi pertinente realizar um resgate de diferentes métodos de procedimentos, a saber: estatísticocomparativo; estatístico-cartográfico; histórico-comparativo. A metodologia escolhida para atingir os objetivos constará das seguintes fases: num primeiro
momento, serão utilizadas as fontes secundárias, como o levantamento dos documentos cartográficos, através de mapas, cartas e imagens, a fim de permear todo
o período de desenvolvimento da pesquisa. Em um segundo momento, serão utilizadas fontes primárias, com aplicação de formulários e questionários, objetivando obter informação acerca dos diversos eixos temáticos que constituem o Anuário Estatístico. Paralelamente aos preenchimentos dos questionários e formulários, estará sendo montado o banco de dados e sistematizados em linguagem estatística. O Projeto de pesquisa para a construção do Anuário Estatístico de Cruz
das Almas contribuirá para o fortalecimento da pesquisa nas diversas Áreas do
Conhecimento de Base das Ciências Exatas, Biológicas e Humanas, o que possibilitará o envolvimento dos professores e alunos dos diversos cursos de gradua-

¹Dr. em Agronomia, pesquisador, Faculdade Maria Milza – FAMAM.
²Ms. em Geografia, pesquisador, Faculdade Maria Milza – FAMAM calsantos@hotmail.com
³Especilaista em Recursos Humanos, pesquisadora, Faculdade Maria Milza – FAMAM.
4
Graduandos em Administração, bolsistas PROINC, Faculdade Maria Milza - FAMAM
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ção e pós-graduação da Faculdade Maria Milza, bem como a parceria com outros
profissionais e instituições de fomento à pesquisa, a exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMPRAPA), e organizações nãogovernamentais, como a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas
(CDL), entre outras. O Anuário estatístico reunirá uma gama variada de informações sobre o município de Cruz das Almas de fundamental relevância para o
conhecimento do mesmo, o que permitirá um quadro de referências para subsidiar trabalhos de pesquisa de cunho acadêmico, mercadológico e, sobretudo, social, além de orientar a formulação de políticas públicas voltadas para o município
com o intuito de atender às carências dos diversos segmentos sociais que escolheram Cruz das Almas como local da produção e reprodução da vida.
Palavras-chave: Anuário estatístico; território; Cruz das Almas.

216

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

O TERCEIRO SETOR E AS OPORTUNIDADES
EMPREENDEDORAS: UMA ANALISE DO EMPREENDEDORISMO
SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA
José Wilton Fonseca da Silva¹; Rozenita Maria Rodrigues Santos²; Caliane Inacia
Santos³
O empreendedorismo está diretamente ligado à mudança nas concepções administrativas ocorridas a partir do século XX e mais especialmente nas últimas duas
décadas deste. Estas mudanças estão diretamente ligadas ao avanço tecnológico que exige um número cada vez maior de empreendedores qualificados e dinâmicos. Portanto, a ênfase em empreendedorismo surge muito mais como conseqüência das mudanças tecnológicas e sua rapidez, e não apenas um modismo.
Já o empreendedorismo social é coletivo, pois sua função é produzir bens e serviços para a uma determinada comunidade, seu maior foco é na busca de soluções
para os problemas sociais, visando resgatar pessoas da situação de risco social e
promovê-las. Sua medida de desempenho é o impacto social. No campo social,
surge o empreendedor social que assume uma atitude de inconformismo e crítica
diante das injustiças sociais existentes em sua região e no mundo e, dessa forma,
o Empreendedorismo Social vem conjugar esforços no sentido de aliar as práticas de mercado e a visão empresarial com o desenvolvimento humano, propondo
soluções para os problemas sociais. O objetivo deste trabalho é Identificar o perfil
empreendedor dos gestores envolvidos com organizações sem fins lucrativos na
cidade de Santo Antônio de Jesus-Ba. Quanto a metodologia, será aplicada uma
pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa e quantitativa, através de questionários e entrevistas com os gestores envolvidos com ONGs em Santo Antonio
de Jesus, o que possibilitará identificar o perfil empreendedor dos gestores e o
seu comportamento empreendedor no terceiro setor. Para mostrar o desempenho dos empreendimentos sociais na cidade de Santo Antônio de Jesus, optouse em realizar um censo das organizações não governamentais existentes na
cidade, o que pode ser feito em parceira com alguns órgãos da área social, possibilitando assim um resultado positivo na pesquisa. Como resultados parciais
pode se observar que os empreendedores sociais são mais capacitados para
ações novas, grandes e para definir contextos, enquanto o administrador está
mais voltado a organização dos recursos e tomar decisões no dia-a-dia. Uma
característica específica desses empreendedores é o conhecimento profundo do
negócio em que atua faceta de poucos. Nesse cenário o terceiro setor em Santo
Antônio de Jesus, vem ganhando espaço e se caracterizando como um conjunto
¹Professor do Curso de Administração de Empresas da - FACEMP, estudante do Programa de Pós graduação em Gestão de Negócios da Faculdade Adventista do Nordeste – IAENE, Cachoeira - BA
admwilton@hotmail.com
²Estudante do Curso de Graduação em Administração de Empresas da - FACEMP;
³Estudante do Curso de Pós-graduação em Gestão Pública da Universidade do Estado da Bahia.
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de organizações e iniciativas privadas sem fins lucrativos que visam à produção
de bens e serviços públicos, ganhando força como agente colaborador na busca
de soluções dos problemas socioeconômicos brasileiros.
Palavras-chave: Empreendedorismo social; terceiro setor; ONGs.
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A APLICAÇÃO DA LEI 11.645/08 NOS PLANOS DE CURSO DA
DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, NA REDE ESTADUAL DE
ENSINO DE CACHOEIRA/BA: REALIDADE E POSSIBILIDADES
Edcleideson Meirelles Pereira¹; Petry Rocha Lordelo²
A Lei Federal 11.645/08 (antiga 10.639/03), trata da obrigatoriedade do Ensino da
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no currículo oficial da rede de ensino.
O município de Cachoeira – uma das primeiras vilas a serem fundadas no Brasil –
foi inicialmente habitada por índios e, a posteriori, densamente povoada por
negros(as) africanos(as) que, como escravos(as), pra cá vieram enquanto força
de trabalho a ser explorada pelos europeus no período da colonização brasileira.
O sangue e o suor desses povos, fez deste território, localizado no Recôncavo da
Bahia, um dos mais significativos e expressivos – referência mundial – no que se
à história e cultura afro-brasileiras. Por outro lado, mesmo com a promulgação da
lei supracitada, nota-se que as instituições escolares e acadêmicas ainda encontram dificuldades no trato do conhecimento a que tal lei se refere. Nesse sentido,
o presente trabalho tem como objetivo estudar a realidade e apontar as possibilidades da aplicação da lei 11.645/08 nos programas da disciplina de Educação
Física (enquanto Cultura Corporal), na rede estadual de ensino do município,
defendendo, inclusive, o acesso a conteúdos como o samba de roda e a capoeira,
dentre outros ritos e ritmos, tanto no âmbito dos espaços escolares quanto nãoescolares de educação. Para isso, faremos uma análise crítica dos currículos das
escolas, dos programas e da prática pedagógica da disciplina de Educação Física, bem como entrevistas com os mestres das escolas e das culturas populares
cachoeiranas.
Palavras-chave: Lei 11.645/08; educação física escolar; Cachoeira - BA.

¹Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM. Pesquisa de graduação, em
andamento. ederpereira_8@hotmail.com
²Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da
FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br
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AS CONTRIBUIÇÕES DOS HÁBITOS DOS PAIS, INATIVIDADE
FÍSICA, MERENDA ESCOLAR E A TV NO DESENVOLVIMENTO DA
OBESIDADE INFANTIL
Adriano Batista Souza¹; Fabrício Sousa Simões²
Essa pesquisa busca identificar e elucidar os principais fatores que contribuem no
desenvolvimento da obesidade infantil. Devido ao crescimento dos índices de
obesidade infantil nacional e internacionalmente, esta pesquisa traz como seu
objetivo geral: Investigar os fatores que influenciam o desenvolvimento e o excesso de peso em alunos das redes pública e privada nas séries do Ensino Infantil na
zona urbana do município de Governador Mangabeira - BA. Identificar quais contribuições como à inatividade física, hábitos dos pais, a alimentação nas escolas e
as propagandas de TV, colaboram no aumento desses índices? Assim destacar
os principais fatores acima descritos, favorecerá numa conduta eficaz de enfrentamento desses males, considerando sua forte influência em riscos posteriores
nesses futuros adultos. O hábito de vida saudável associado a pratica de atividades físicas diárias, sendo estimuladas ainda quando crianças trazem grande probabilidade que se perdure por toda vida. Por isso o estudo trará informações e
questionamentos para os pais, gestores e professores, sobre hábitos de vida saudável e a importância da pratica de atividade física. Estudos voltados à obesidade
infantil acontecem em todo mundo, mas há uma necessidade de um levantamento de dados aqui no recôncavo baiano que se tem pouco pesquisado sobre o
tema, e nenhum estudo ainda desenvolvido no município citado. A pesquisa é de
delineamento transversal. Serão pesquisados 80 alunos na faixa etária compreendida entre 4 e 7 anos de idade, de ambos os sexos, matriculados em escolas da
rede pública municipal e particular, do ensino infantil, do município de Governador
Mangabeira, Bahia. As crianças, bem como seus pais/responsáveis que concordarem com a participação no estudo, após serem devidamente esclarecidos, assinarão o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, confirmando a participação
e entendimento do propósito da pesquisa e, de seu desligamento a qualquer
momento da pesquisa quando assim desejarem, lembrando da existência e
emprego do sigilo de informações que possam identificá-lo. A amostra será selecionada aleatoriamente para compor uma amostra representativa desta população. Os dados serão coletados através de um questionário individual, padronizado e pré-codificado com questões objetivas e subjetivas, abordando as seguintes
variáveis: tempo diário gasto em frente a eletro-eletrônicos, pratica alimentar no
âmbito familiar e escolar e o questionário internacional de atividade física (IPAQ)
na sua versão curta para estimativa do nível de atividade física. Após o questionário, os estudantes serão submetidos a uma avaliação antropométrica, (Índice de
Massa Corporal, seguindo as recomendações da faixa etária estudada, para
¹Graduando em Educação Física da Faculdade Maria Milza edfisica.adriano@hotmail.com
²Professor Especialista Orientador do Curso de Lic. em Educação Física da Faculdade Maria Milza.
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ponto de corte da obesidade). Os dados serão catalogados no software Excel
2003, sendo avaliados, analisados e interpretados de acordo a estatística descritiva.
Palavras-chave: Obesidade infantil; prevalência; ensino infantil.
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FEIRA DE CONHECIMENTO - TEMA CONHECENDO O NOSSO PAÍS
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO SUBTEMA – EXPLORANDO AS
REGIÕES BRASILEIRAS NO CONTEXTO SOCIOCULTURAL DA
POLÍTICA E DA CIÊNCIA, NA ESCOLA MUNICIPAL DEUS MENINO –
GUAPIRA MARAGOJIPE – BA
Maria Cleuza Evangelista Ketty Caldas¹
O presente projeto aborda discurso histórico sobre a grande extensão territorial
do Brasil, os Estados que o compõem, as paisagens bastante diferenciadas:
Assim, nasceu a necessidade de se pesquisar as cinco grandes regiões: Sul,
Sudeste, Centro – Oeste, Norte e Nordeste. Suas riquezas e características próprias, que tanto contribuíram para o desenvolvimento do nosso País. O objetivo é
orientar os estudantes a fundamentar diante da realidade, da política, da ciência e
da aprendizagem. Explorando os aspectos geográficos, econômicos, políticos e
culturais de cada região. De forma que se amplie o conhecimento e a valorização
da diversidade cultural do povo brasileiro por meio da pesquisa. Público – alvo:
Estudantes, família, comunidade, professores e pesquisadores das áreas afins.
Tendo em vista as aplicações e realizações do projeto na Escola, o mesmo sinalizou uma ferramenta fundamental para trabalhar as ciências no Ensino aprendizagem, através da metodologia prazerosa, possibilitando a inovação, a prática pedagógica, contextualizando na Feira de conhecimento, os resultados abertos à participação pública, através de stands expostos, pôsteres, peças, cartazes, vídeos,
danças, etc. neste sentido concluímos que o projeto é satisfatório e está em sua
VI edição em Guapira – Maragojipe.
Palavras-chave: Ciência; Política; Pesquisa na Educação Rural.

¹Graduada em Pedagogia – UNOPAR. Pós graduada em Docência do Ensino Superior. ABEC/FVC.
Mestranda em Ciências Sociais – UFRB. Caldas@yahoo.com.br
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O FUTEBOL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DOS
EMPREGADOS DA EMBRAPA
Jorge Luiz Santos de Jesus¹; Edmar do Espírito Santo²
O projeto de pesquisa surgiu de observações e vivências obtidas dentro do projeto de escolinha de futebol da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
EMBRAPA, no município de Cruz das Almas/BA, para identificar como a prática
do futebol tem contribuído para o desenvolvimento sócio-afetivo das crianças e
adolescentes matriculados na Escolinha da AEE (Associação dos Empregados
da Embrapa), que tem o objetivo de proprocionar às crianças e adolecentes que
estejam em situação de risco, o acesso orientado de práticas da cultura corporal,
em especial, o futebol. Partindo deste pressuposto, hoje o projeto atende mais de
cem crianças e adolescentes de diversas camadas sociais, possibilitando a cada
uma, sua inserção dentro de um ambiente totalmente novo, que dentro do seu
subconsciente e de suas perspectivas, as levam a se sentirem mais valorizadas
na sociedade. Esse estudo torna-se pertinente para suscitar novas discussões e
meditações que poderão ser enriquecidas a partir dessas novas propostas, no
que diz respeito à inclusão social através do esporte, pois, com o advento da tecnologia, crescimento dos jogos eletrônicos e desenvolvimento das grandes cidades desencadearam um desaparecimento dos campinhos de peladas e dos campos de futebol, contribuindo de alguma forma para o desequilíbrio social dessas
crianças e adolescentes. Como procedimento metodológico, a pesquisa será descritiva e permitirá analisar, identificar, investigar variáveis que se apresentarem
no campo. Os sujeitos do estudo serão todas as crianças na faixa etária de 10 a
12 anos, escritas na Escolinha de Futebol da AEE. A abordagem quantiqualitativa irá fortalecer as variáveis descritas com vista na subjetividade das opiniões e informações colhidas em entrevista e na aplicação de questionário, aos
pais e/ou responsáveis pelas crianças, objetivando identificar como o futebol tem
contribuído na formação sócio-afetiva das mesmas. É importante deixar claro que
todos os participantes e pais serão informados sobre o objetivo do trabalho, em
que se explanarão todos os detalhes necessários, e será assinado um termo de
consentimento livre e esclarecido. Todos os participantes terão liberdade para
escolher se querem ou não fazer parte do estudo. Para as análises e discussão
dos dados acessíveis na coleta dos testemunhos, far-se-á uma articulação entre
a subjetividade dos atores que compuseram a investigação e os teóricos contemplados na revisão de literatura.
Palavras-chave: Escolinhas de futebol; sócio-afetividade; criança e adolescente.

¹Graduando em Educação Física da Faculdade Maria Milza Projeto de pesquisa de graduação.
jorgelsj@yahoo.com.br
²Professor Especialista do curso de Lic. em Educação Física da Faculdade Maria Milza (orientador).
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PROJETO CRUZARTES – CRUZADA CIRCULAR DE CULTURA E
ARTE: EXPERIÊNCIAS EM MOVIMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL
JOAQUIM MEDEIROS, CRUZ DAS ALMAS - BA
Zenivaldo C. Montes¹; Petry Rocha Lordelo²
O município de Cruz das Almas, no Recôncavo da Bahia, foi contemplado no mês
de julho de 2010 com o projeto Caravana do Esporte e Caravana da Música, uma
parceria do Instituto Esporte Educação, Instituto Sol da Liberdade, UNICEF e
ESPN/Brasil, integrando-se à rede de municípios outrora contemplados e
comprometendo-se em implementar os Planos Políticos Pedagógicos
construídos coletivamente durante o referido evento, em diversas escolas do
município. Pensando nisso, a Escola Municipal Joaquim Medeiros, com o seu
corpo docente – em especial a diretoria, a coordenação pedagógica e o professor
de Educação Física – resolveu aplicar o projeto CRUZARTES – Cruzada Circular
de Cultura e Arte, para as crianças matriculadas na instituição. Foi feita, junto com
o corpo docente, uma análise das problemáticas significativas de cada turma da
escola para, a partir dos resultados obtidos, elaborar propostas pedagógicas
envolvendo conteúdos como artes, música e expressões da cultura corporal
(danças, jogos, esportes e outras) a fim de enfrentar e superar, com as atividades
do projeto, as dificuldades encontradas no âmbito escolar, sobretudo no que se
refere ao trato do conhecimento da Cultura e da Arte brasileiras e aos processos
de ensino-aprendizagem. Utilizar-se-á como caminho metodológico a PesquisaAção e, através da observação participante e da utilização de questionários e
entrevistas com o corpo docente e direção, buscar-se-á fazer uma leitura crítica
da realidade e coletar os dados empíricos que possibilitem avaliar tal projeto e
apontar as possibilidades de sua ampliação para outras unidades escolares do
município, tanto na zona urbana, quanto na zona rural.
Palavras-chave: Cultura; arte; prática pedagógica.

¹Discente do Curso de Licenciatura em Educação da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Pesquisa em
andamento. zensporcultlar@hotmail.com
²Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da
FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br
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CONSEQUÊNCIA DO PESO DA MOCHILA NA POSTURA DE
ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2 NO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA
Fernando Teixeira Brito Neto¹; Roberta Gabriela de Oliveira Gatti²
Com a demanda de jornada de trabalho aumentada devido ao sistema capitalista
a partir do século XX, o qual levou os pais de família a passarem, mais tempo
ausentes de casa, bem como necessitando que as mães auxiliem na renda familiar, teve como conseqüência a adaptação das escolas para atender as crianças
desde muito cedo. Estas crianças passaram a usar mochilas precocemente,
além, de permanecerem por longos períodos, sentadas nas carteiras escolares.
Mas, é a partir do ensino fundamental II que as crianças necessitam transportar
mais materiais, os quais são carregados nas mãos ou em mochilas de uma ou
duas alças. Nesse sentido, o objetivo geral do estudo é identificar os efeitos do
peso da mochila sobre a coluna vertebral em escolares do ensino fundamental II,
no município de Conceição do Almeida – BA. Os objetivos específicos serão:
mensurar o peso das mochilas dos escolares; identificar o tempo de deslocamento para a escola com mochila nos ombros; o tipo e a forma de transportar as
mochilas; verificar se há relação entre o peso da mochila e desvios de ombro
entre os sexos e se existe diferença no peso das mochilas entre os estudantes de
escola pública e privada. Este trará informações sobre os malefícios do peso
(massa) da mochila para a coluna vertebral, proporcionando conhecimento aos
professores de Educação Física para melhor estruturar suas aulas buscando
conscientizar os alunos quanto a adoção de uma postura mais adequada e, para
os dirigentes é uma forma de reorganizar a quantidade de material que os alunos
devem levar para escola, pois devem se responsabilizar pela conscientização e
desenvolvimento de uma postura mais adequada de seus alunos. Esta é uma pesquisa de corte transversal, exploratória e experimental, com intenção de obter
uma amostra de 50 alunos entre 10 e 14 anos de 2 escolas do referido município.
Para a coleta de dados será utilizada uma balança, um estadiômetro, um semitrógrafo para avaliação da postura e também uma entrevista baseada em um questionário estruturado visando colher informações sobre os hábitos de uso, permanência e de deslocamento com a mochila escolar. Ao final, acredita-se que serão
encontrados excessos de peso nas mochilas que provocam os desvios posturais,
que haverá maior incidência de desvios nos ombros para aqueles que carregam a
mochila por uma única alça e que haverá diferença no peso das mochilas entre os
estudantes das escolas públicas e privadas.
Palavras-chave: Mochila; postura; educação física.

¹Licenciando em Educação Física na Faculdade Maria Milza – FAMAM, chancho_saj@hotmail.com
²Docente da Faculdade Maria Milza - FAMAM, MSc. Educação Física, gatti_roberta@yahoo.com.br
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A VILA E O CORONEL: MEMÓRIA E PODER LOCAL NA VILA DE
CABEÇAS – BAHIA (1920-1962)
Luis Carlos Borges da Silva¹
O propósito principal desse artigo é fazer uma análise acerca dos principais
aspectos que nortearam a história da Vila de Cabeças, a partir da origem do seu
nome, chegando ao seu apogeu econômico na década de 1920, muito em função
do trabalho de beneficiamento de fumo nos estabelecimentos fabris, conhecidos
como armazéns de fumo, instalados na sede desta Vila, favorecendo para a sua
transformação na cidade de Governador Mangabeira em 1962, nome esse criado
em homenagem ao ex-governado da Bahia Otávio Mangabeira. Essa emancipação foi motivada por uma pressão da elite política local e pelas mudanças no cenário político baiano. Também, perceber como se articulou a participação popular
nesse processo emancipatório. Paralelamente a essa análise, será enfatizada a
importância política, social e econômica do coronel João Altino da Fonseca para a
Vila no contexto histórico a ser pesquisado, inserindo o seu prestigio no contexto
socioeconômico da região do Recôncavo, especificamente na área fumageira.
Essa análise será fundamentada na perspectiva da relação memória e poder
local, principalmente na ótica das representações sociais e do imaginário popular,
evidenciados nos símbolos de poder usados pelo coronel João Altino da Fonseca, o homem de maior influência econômica da Vila, nesse momento histórico,
refletindo assim, práticas do coronelismo no Recôncavo. Para tanto, serão apresentados aspectos metodológicos fundamentados na relação memória e poder
local sendo, portanto, o recurso da história oral usada para entender e responder
diversos pontos da pesquisa a ser efetuada, além do instrumento historiográfico
da nova história, em especial as concepções acadêmicas elaboradas pela nova
história política, sobretudo os poderes, os saberes, as práticas discursivas e os
símbolos de poder.
Palavras-chave: Recôncavo, poder local e coronel.

¹Especialista em História Regional pela UNEB, professor do Colégio Estadual Professor Edgard
Santos – Governador Mangabeira – Bahia - www.borgeslc@hotmail.com

VII Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão - FAMAM

229

O ESCLARECIMENTO DOS JOVENS EM RELAÇÃO ÀS DROGAS:
TENDO COMO OBJETO DE ESTUDO O ENSINO MÉDIO DO
COLÉGIO PARTICULAR “X” E DO COLÉGIO PÚBLICO “Z” EM CRUZ
DAS ALMAS - BA¹
Rafaele dos Santos Barbosa²; Tanara Ribeiro2; Paloma de Souza2 Machado;
Karolyne Vieira da Silva Souza2; Brenda Beatriz da Paz Marques2; Danniel da
Cruz Melo Fonseca2; Max Williams Ribeiro Cardoso³
Ao longo da história da humanidade, quase todos os países e culturas tiveram problemas com o uso de drogas. Desde os primeiros tempos de que se têm registros,
as drogas têm sido usadas por diferentes razões como medicinais ou por prazer.
O álcool e o ópio, por exemplo, eram ambos bem conhecidos na cultura egípcia
antiga. A maconha era comumente usada em ritos e cerimônias hindus, assim
como na medicina indiana e chinesa. Os problemas relacionados com drogas não
são novos, eles apenas pioraram com o surgimento de drogas mais perigosas
como a cocaína e o crack. Segundo a Secretaria de Saúde do Município, o consumo de drogas na cidade de Cruz das Almas cresceu de forma avassaladora nestes últimos anos, com isso, o objetivo deste trabalho é investigar acerca da opinião dos jovens sobre o uso das drogas, bem como entender como este tema é tratado nos colégios público e privado. Com a finalidade de atingir o objetivo deste
trabalho exploratório comparativo, a metodologia de investigação constou de
duas etapas: no primeiro momento utilizaram-se fontes secundárias. Sendo
assim, o presente trabalho parte da revisão de literatura sobre o tema em discussão, adotando-se como aportes livros, artigos, teses, dissertações, revistas especializadas no contexto temático. No segundo momento, recorreu-se às fontes primárias, com a pesquisa de campo. Neste sentido, foram aplicados 60 questionários aos estudantes de ensino médio, sendo 40 na realidade pública e 20 na privada, mediante técnicas estatísticas que obedecem ao universo de pesquisa com
10% de amostra. Os resultados encaminham-se para a seguinte reflexão: as drogas tornam-se um sério problema para a cidade, e que precisa ser tratado urgentemente. Ressalta-se que este tema é abordado de forma transversal nos espaços escolares através das disciplinas da área Ciências Humanas, porém, sem
muito aprofundamento, necessitando urgentemente de conferências, manifestações teatrais, debates e oficinas práticas, que visem estimular o aprendizado e a
participação de toda a comunidade estudantil a não utilizá-las.
Palavras-chave: Educação, drogas, consciência

¹Trabalho de pesquisa desenvolvido no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM
²Estudantes do segundo ano do ensino médio do Centro Educacional Maria Milza - CEMAM
³Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Maria Milza – FAMAM e professor do
ensino médio no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM. maxwilliamsrib@yahoo.com.br.
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OS IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS: O CASO DA UTILIZAÇÃO
SUSTENTÁVEL DA MATA DE CAZUZINHA EM CRUZ DAS ALMAS-BA¹
Laina Maria Santana Jesus²; Lizandra Silva de Oliveira2; Ana Carolina Magalhães
de Almeida2; Tainara Bastos de Almeida Costa2; Maira Pereira Sodré2; Max Williams Ribeiro Cardoso³
O bioma de Mata Atlântica foi a segunda maior floresta tropical em importância na
América do Sul, em especial no Brasil, acompanhava toda a linha do litoral brasileiro. Em função do desmatamento, mais acentuado no século XX, encontra-se
extremamente reduzida, sendo uma das florestas tropicais mais ameaçadas do
globo ainda com grande biodiversidade. O Código Florestal (Lei no 4.771, de
15/09/65, alterada pela Lei no 7.803, de 8/08/93), no seu Artigo 2, define como
Áreas de Proteção Permanente locais onde devem ser mantidas todas as florestas e demais formas de vegetação natural. Estes locais foram definidos como de
proteção especial, pois representam áreas frágeis ou estratégicas em termos de
conservação ambiental, não devendo ser modificadas para outros tipos de ocupação. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é investigar se há sustentabilidade no modelo atual de utilização da Mata de Cazuzinha, bem como a opinião dos
moradores locais a respeito da interferência do governo municipal ao construir
um parque Florestal neste espaço. Com a finalidade de atingir o objetivo deste trabalho exploratório, a metodologia de investigação utilizada constou em duas etapas: no primeiro momento utilizou-se a fonte primária. Neste sentido, foram aplicados 40 questionários aos moradores próximos à Mata de Cazuzinha, mediante
técnicas estatísticas que obedecem ao universo de pesquisa com 10% de amostra para entender se há, por parte dos moradores, consciência ambiental sobre a
área estudada. Quanto aos dados secundários, o presente trabalho parte da revisão de literatura sobre o tema em discussão. Sendo assim, adotam-se como aportes livros, artigos, teses, dissertações, revistas especializadas no contexto temático. Os resultados encaminham-se para a seguinte reflexão: a Mata mesmo recebendo a atenção do poder público com a criação do Parque Florestal encontra-se
totalmente aquém da realidade de preservação ambiental, sendo necessário o
isolamento total da área em questão, transformando-a em APP - Área de Proteção Permanente. A pesquisa de campo demonstrou que embora os moradores do
entorno da Mata de Cazuzinha não tenham conhecimento acerca de questões
ecológicas, concordam em que a Área de Proteção Permanente - APP torna-se
de fundamental importância para a preservação ecológica.
Palavras-chave: Sustentabilidade; parque florestal; mata de cazuzinha
¹Trabalho de pesquisa desenvolvido no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM.
²Estudantes do segundo ano do ensino médio do Centro Educacional Maria Milza – CEMAM.
³Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Maria Milza – FAMAM e professor do
ensino médio no Centro Educacional Maria Milza – CEMAM maxwilliamsrib@yahoo.com.br
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO ALTERNATIVA DE
APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS
ESTUDANTES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO À DISTÂNCIA DA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
José Wilton Fonseca da Silva¹; Rozenita Maria Rodrigues Santos²; Caliane Inacia
Santos³
A educação à distância (EAD) surgiu com os cursos por correspondências e
assim foram avançando quando o rádio e a televisão se tornaram populares.
Com o avanço da tecnologia e novas informações, surgiu a internet, áudioconferência, videoconferência, etc, ferramentas importantes para a EAD e que muito
está se utilizando nos dias atuais, possibilitando a elaboração de cursos à distância com recursos de multimídia. A Educação a Distância vem sendo aplicada no
Brasil por intermédio de experiências brasileiras não só por iniciativas governamentais, mas como também pelas não governamentais, o que pode contribuir de
forma significativa para o desenvolvimento educacional de um país. O objetivo
deste trabalho é analisar a influência do método de Educação a Distância da Universidade do Estado da Bahia-UNEB no processo de aprendizagem/desempenho dos estudantes do curso de Administração. Para realização da
pesquisa, faz-se necessária à revisão de material bibliográfico sobre a Educação
à Distância, desempenhos e aprendizagem. Quanto à metodologia, será aplicada
uma abordagem de pesquisa exploratória, com característica de “estudo de caso”
por meio de observação e aplicação de questionários e entrevistas para conhecer
mais sobre o processo de aprendizagem/desempenho dos estudas do curso de
administração à distância da Universidade do Estado da Bahia, Campus V. Como
resultado parcial da pesquisa, foi observado que a metodologia aplicada de Educação a Distância tem a característica da separação física e temporal entre o professor e o aluno, e que essa separação pode propiciar ao estudante uma busca
constante de informações que as transforma em conhecimento. Assim, o desempenho dos alunos da EAD pode ser medido através de tarefas, trabalhos, notas
individuais ou em grupos, e diversas outras ações, como disciplina de estudo do
estudante, fazendo com que o aprendizado favoreça a construção do conhecimento. Parcialmente pode observar que a metodologia de EAD oferecida pelo
UNEB no curso de Administração, vem trazendo benefícios para os alunos que
estão constantemente em busca de informação e em seguida transformando-as
em conhecimento.
Palavras-chave: Conhecimento; informação; novas tecnologias.
¹Professor do Curso de Administração da FACEMP, estudante do Programa de Pós graduação em
Gestão de Negócios da Faculdade Adventista do Nordeste – IAENE admwilton@hotmail.com
²Estudante do Curso de Administração da - FACEMP.
³Estudante do Curso de Pós graduação em Gestão Pública da Universidade do Estado da Bahia.
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ANÁLISE SOCIOESPACIAL DO BAIRRO DA SANTA NA CIDADE DE
SERRINHA - BA
Andreson Andrade França¹; Edvaldo de Freitas Sousa Filho1; Raimundo Silva
Lima1; Raul Marciano Queiroz1; Valmir Oliveira Luiciano1; Claudio Ressurreição
dos Santos²
O espaço urbano resulta das transformações da natureza pela sociedade ao
longo do tempo. É através das técnicas, da utilização e produção que o homem
interfere e o transforma de acordo com seus objetivos. À medida que se dá o processo de produção do espaço urbano a cidade vai ganhando um novo arranjo
espacial. É nesse contexto que se revela o objeto de estudo desse trabalho, o bairro da Santa na cidade de Serrinha. O referido bairro é considerado um dos mais
importantes da cidade, conhecido nacionalmente por ser o local da realização da
procissão do fogaréu que ocorre todo ano na sexta-feira da Semana Santa. O surgimento do bairro e o seu crescimento esta atrelado, a essa questão religiosa que
atrai turistas de toda a região e aos poucos deu origem aos primeiros arruamentos desse bairro. O objetivo desse trabalho é analisar alguns indicadores socioespaciais como a infra-estrutura urbana e indicadores sociais, o que permitiu compreender alguns aspectos da qualidade de vida desses moradores. No intuito de
atingir os objetivos propostos, a metodologia desse trabalho baseou-se nas
seguintes fases: no primeiro momento a obtenção de fontes secundárias através
de levantamentos bibliográficos, cujo foco foi compreender os conceitos, critérios
e interpretações de leituras que trouxeram discussões acerca da produção da
cidade e de alguns Indicadores de Desenvolvimento Humano – IDH. Em um
segundo momento recorreu-se as fontes primárias como aplicação de questionários aos moradores do bairro, diretores de órgãos públicos como escolas e postos
de saúde além do Presidente da Associação de moradores. Os resultados encaminharam-se para os seguintes aspectos: no que se refere aos aspectos de infraestrutura do bairro, a quase totalidade das ruas não apresentam calçamento, o
que dificulta a coleta do lixo no bairro pelo difícil acesso as ruas, o saneamento
básico como esgotamento sanitário é bastante precário. Outros aspectos destacados referem-se ao baixo rendimento familiar e a precariedade dos serviços de
saúde e espaços de lazer e cultura segundo os questionários e entrevistas realizadas.
Palavras-chave: Qualidade de vida; espaço urbano; Serrinha

¹Graduandos do curso de Licenciatura em Geografia da UNEB, Campus XI.
²Prof.. Ms. do Curso de Licenciatura em Geografia da UNEB, Campus XI, e da Faculdade Maria Milza
– FAMAM. Orientador do trabalho. calsantos_fsa@hotmail.com.
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BULLYING – A VIOLÊNCIA PRESENTE NAS ESCOLAS: UM
ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SAPEAÇÚ/BA
Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo¹; Angelita da Conceição Silva1; Petry
Rocha Lordelo²
A violência é um fenômeno que cresce assustadoramente em nossa sociedade.
Ocorrendo em várias esferas, está presente nos setores públicos, na escola, no
trânsito e na família. De modo particular, na escola ocorre um tipo de violência que
merece destaque: o Bullying. Caracterizado por todas as formas de atitudes
agressivas, intencionais e recorrentes, praticadas sem motivação evidente por crianças e adolescentes, causa desconforto na vítima no ambiente escolar, podendo ter como consequência um baixo rendimento escolar da criança ou adolescente que sofre Bullying, como também isolamento social, agressividade e, em casos
extremos, o suicídio. Este trabalho objetivou identificar a ocorrência de Bullying
entre crianças e adolescentes matriculados na 5ª série do Ensino Fundamental
em um colégio público do município de Sapeaçu/BA. Para tanto, foi aplicado um
questionário contendo 08 questões para as crianças e adolescentes, investigando os tipos de ações de Bullying que ocorrem no colégio; os locais onde o Bullying
acontece; o sentimento das testemunhas, agressores e vítimas em relação a tal
violência; e os professores como participantes diretos e indiretos no fenômeno.
Constatou que no presente colégio ocorre o Bullying, na maioria dos casos, do
tipo psicológico (70%), incluindo xingamentos, difamações, críticas por estética e
condição financeira, perseguições, exclusão, sendo que os apelidos desagradáveis são mais freqüentes (32%). Principalmente em sala de aula, 9% dos alunos
disseram sofrer Bullying por parte dos professores e 36% presenciaram colegas
passar por tal violência. Percebe-se pelos relatos das crianças e adolescentes a
consequência do Bullying no ambiente escolar e, de acordo com os dados observados, conclui-se que no colégio investigado há uma incidência de Bullying entre
alunos-alunos e professores-alunos que desestrutura o ambiente escolar, fazendo da escola uma zona de perigo; perdendo a sua função social que deveria ser
educacional, prazerosa e harmônica. Cabe a escola, aliada à instituição familiar,
intervir em situações de Bullying para que nossas crianças e adolescentes desenvolvam a sua maturidade emocional, dizendo não à violência e procurando uma
forma pacífica para resolver os conflitos. Espera-se que a escola ofereça uma
educação voltada para a paz, formando pessoas com consciência de cidadania,
essencialmente humanas.
Palavras-chave: Bullying; violência psicológica; ensino fundamenta.
¹Discentes do curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM – Faculdade Maria Milza.
Pesquisa concluída, de graduação. paulinia_fs@hotmail.com
²Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da
FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br
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“CAPOEIRA É PRA HOMEM, MENINO E MULHER!”: A RELAÇÃO
ENTRE CAPOEIRA E GÊNERO NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS
ALMAS - BA
Angelita da Conceição Silva¹; Ana Paula Ferreira dos Santos Lordelo1; Petry
Rocha Lordelo²
A Capoeira, apesar de seu título como Patrimônio Cultural Brasileiro, de ser praticada em mais de 150 países, e de ter a sua potencialidade reconhecida tanto no
âmbito da Educação, quanto da Saúde, ainda é fruto de discriminações e preconceitos, sobretudo no que se refere à participação de meninas e mulheres no contexto de suas rodas. Nesse sentido, a presente pesquisa parte do histórico da
Capoeira no Brasil, passando por seus significados culturais e sua expressividade corporal; em seguida, aborda a chegada dessa manifestação cultural nas escolas, discutindo a sua realidade e as suas possibilidades na atualidade; e, por fim,
objetiva identificar as relações de gênero no universo da capoeira e a contribuição
da mesma nos processos de emancipação da mulher. Para isto, buscamos fazer
um estudo de caso com a Associação de Capoeira Regional Cobra-Can, na cidade de Cruz das Almas – Bahia, onde através de entrevistas e questionários semiestruturados, pudemos, dentre outros fatores, – principalmente através dos relatos das 20 mulheres participantes do grupo, escolhidas para participarem da
amostra, – destacar os motivos que levam as mulheres a não praticarem ou se
afastarem da capoeira, e levantar a percepção das mesmas acerca dos sentidos
e significados que a capoeira passou a ter em suas vidas. Assim, contrariando a
perspectiva machista de que “a mulher é sexo frágil”, as mulheres que estão hoje
inseridas no mundo capoeirístico, especialmente no grupo Cobra-Can, têm
demonstrado – tocando, cantando e jogando – coragem e determinação, graça e
beleza, lutando pelo reconhecimento e defesa da importância da capoeira na formação humana e para quebrar o “conceito” de que a mesma é uma manifestação
“tipicamente masculina”.
Palavras-chave: Capoeira; gênero; emancipação humana.

¹Discentes do Curso de Licenciatura em Educação Física da FAMAM – Faculdade Maria Milza.
Pesquisa concluída, de graduação; angelitafraga@hotmail.com
²Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da
FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br
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“COISA DE MUITA VALIA”: O PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DA CAPOEIRA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE SAPEAÇU - BA
Rodolfo da Silva¹; Petry Rocha Lordelo²
O presente estudo partiu do afeto e da relação que estabeleço com a capoeira há
alguns anos, e da ciência de que a mesma, a partir de sua historicidade, de seus
significados culturais e de sua expressão corporal, pode ser um importante instrumento na luta pela emancipação humana. Nesse sentido, tendo em vista uma
série de problemáticas significativas no município de Sapeaçu, no Recôncavo da
Bahia – dentre as quais podemos citar, além das poucas opções de lazer para a
juventude, alguns estabelecimentos de ensino sucateados, com os professores
desvalorizados, os estudantes desestimulados e os currículos fragmentados e
desvinculados da vida, carentes de atividades que promovam a coletividade, a
cooperação, a sociabilidade, o respeito, a auto-estima, enfim, valores que possam contribuir na superação destas e de outras contradições –, propomos a realização de um projeto denominado Arkhé Camará, na Escola Municipal Antônio
Carlos Magalhães, para oportunizar o acesso à Capoeira e estudar as possibilidades desta manifestação cultural contribuir na formação dos jovens envolvidos
com as atividades do projeto, em sua relação com a escola, com a comunidade e
com a vida em geral. O projeto aconteceu todas as quartas-feiras, das 9 às 10
horas, no espaço físico da escola, tendo como conteúdos: história da capoeira,
canto, toque, jogo e roda, desenvolvendo a corporeidade, a criticidade e a coletividade dos alunos. Os participantes foram estudantes devidamente matriculados
na EMACM, na faixa etária de 12 a 15 anos. Buscou-se como forma de fazer uma
leitura crítica da realidade e de coletar os dados empíricos, a observação participante, registros densos de entrevistas semi-estruturadas (20 entrevistas), eventos e registros fotográficos, além de procedimentos próprios da investigação etnográfica e da pesquisa-ação. A partir destes instrumentos, pudemos avaliar o
nosso trabalho e colher alguns resultados positivos, tanto na afirmação da potencialidade da capoeira enquanto conteúdo pedagógico, quanto no que diz respeito
a um amadurecimento dos estudantes no trato consigo mesmo, com seus colegas, professores e comunidade.
Palavras-chave: Capoeira; prática pedagógica; emancipação humana.

¹Professor de Educação Física. Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura em Educação Física
da FAMAM silvarodolfo59@hotmail.com
²Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da
FAMAM (Orientador). petrylordelo@yahoo.com.br
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COMERCIALIZAÇÃO EM REDES DAS FONTES SUPRIDORAS DE
HORTALIÇAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DA CIDADE DE
FEIRA DE SANTANA – BA
Cláudio Ressurreição dos Santos¹
As hortaliças têm um papel relevante na dieta alimentar da população resultante
das descobertas recentes da medicina, apontando a prevalência das hortaliças
na alimentação como uma condição favorável à minimização da subnutrição da
população brasileira e, em especial, da população baiana, contribuindo, assim,
para o aumento da expectativa de vida. Emerge nesse contexto a valorização
alcançada pelos gêneros agrícolas, em especial as hortaliças, em decorrência
das mudanças dos hábitos alimentares, levam a um consumo ainda maior de produtos vegetais em mercados cada vez mais concentrados, como são os centros
urbanos. As áreas rurais próximas devem integrar-se às cidades, especializandose em determinados produtos que estão atrelados à distância e à presença dos
transportes. O objeto dessa pesquisa é o Centro de Abastecimento (CAF) da cidade de Feira de Santana – BA na perspectiva das redes de comercialização de hortaliças que abastecem essa central. O referido trabalho resulta da Dissertação
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal da Bahia e atividades de pesquisa desenvolvida na Faculdade Maria
Milza – FAMAM. Diante do exposto, foram identificadas e analisadas as interações espaciais em redes das fontes supridoras de hortaliças do CAF. A metodologia utilizada para atingir os objetivos propostos constou das seguintes fases: no
primeiro momento, utilizaram-se fontes primárias, com a realização de trabalho
de campo, no intuito de obter informações necessárias ao desenvolvimento da
pesquisa, No que se refere aos dados secundários, procedeu-se o levantamento
bibliográfico para a revisão da literatura sobre o tema em discussão. Esta pesquisa constatou que as redes de hortaliças do tipo batata-inglesa, chuchu, repolho e
tomate demandam interações espaciais mais longínquas, com fontes produtoras
da região de Jaguaquara e, recentemente, da Região da Chapada Diamantina.
Isto eliminou, em parte, a dependência do CAF em relação às fontes supridoras
de fora do estado, como: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás. No
que tange às fontes supridoras de alface, coentro e cebolinha, estas se localizam
no próprio município, a exemplo do distrito de Humildes, ou em cidades vizinhas a
Feira de Santana, como Conceição do Jacuípe e Santo Estêvão.
Palavras-chave: Interações espaciais; redes; comércio de hortaliças,

¹Prof.Ms.Faculdade Maria Milza – FAMAM. calsantos_fsa@hotmail.com
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EVOLUÇÃO DA REDE URBANA E O PAPEL DOS TRANSPORTES
NA CONSOLIDAÇÃO DE CRUZ DAS ALMAS NO CONTEXTO
REGIONAL
Jozeane Vieira Sodré¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
Este trabalho faz uma análise do processo de formação da rede urbana no
Recôncavo Baiano e o papel dos transportes na consolidação de Cruz das Almas
no contexto regional, possibilitando a compreensão da atual configuração dos
transportes que contribuem na articulação dessa cidade com as demais da
região. Trata-se de um capítulo da pesquisa monográfica intitulada, Articulação
Regional de Cruz das Almas - BA e as Interações Espaciais do Transporte Alternativo, apresentada no curso de Licenciatura em Geografia da Faculdade Maria
Milza - FAMAM, em dezembro de 2009. O objetivo foi verificar os processos que
resultaram na formação de uma rede urbana e de transporte na referida região.
Para a realização da pesquisa, foram utilizadas fontes secundárias, como o
levantamento bibliográfico e cartográfico, o que permeou todas as fases da construção do trabalho; e fontes primárias a partir de entrevistas com ex-ferroviários,
taxistas antigos, moradores da cidade de Cruz das Almas e motoristas e integrantes de associações e cooperativas de transporte alternativo. Por fim, foi feita análise e discussão dos dados, relacionando-os com as teorias estudadas. A realização do estudo permitiu considerar que a cidade de Cruz das Almas, desde seu
estado embrionário, já se situava em uma posição de entreposto que ligava fluxos
vindos de áreas interiores da Bahia para o porto de Cachoeira. No primeiro
momento, a partir das tropas de burros e caminhos de boiadas; no segundo
momento, as estradas de ferro; e no terceiro momento, verifica-se a chegada da
BR-101 que, ao passar por essa cidade, intensifica os fluxos de automóveis e,
com esses, o crescimento de bens e serviços e a integração com outras cidades
regionais e nacionais.
Palavras-chave: Rede urbana; transporte; Cruz das Almas/BA.

¹Graduada em Geografia pela Faculdade Maria Milza – FAMAM.
²Mestre em Geografia pela UFBA. Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador
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INTERAÇÕES ESPACIAIS ENTRE CRUZ DAS ALMAS E REGIÃO
ESTRUTURADAS PELA COOPERATIVA DE CONDUTORES
AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO RECÔNCAVO
MERIDIONAL (COOTAM)
Jozeane Vieira Sodré¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
Este estudo busca discutir a temática, Interações espaciais entre Cruz das Almas
e região estruturadas pela Cooperativa de Condutores Autônomos de Transporte
Alternativo do Recôncavo Meridional, sendo esta uma ampliação de um capítulo
da monografia, intitulada, “Articulação Regional de Cruz das Almas e as Interações Espaciais do Transporte Alternativo”, apresentada no curso de Licenciatura
em Geografia da Faculdade Maria Milza – FAMAM, em dezembro de 2009. O objetivo geral do trabalho consiste em analisar as interações espaciais do transporte
alternativo da COOTAM na região onde atua. Uns dos fatores da relevância
dessa pesquisa é o papel que esses transportes têm para as cidades onde atuam
e principalmente para Cruz das Almas, onde se localiza sua sede, visto que, todas
as atividades, não só de cunho econômico, mas também político, educacional,
cultural, entre outros, dependem do funcionamento dos transportes, e no caso de
Cruz das Almas e região, os alternativos da COOTAM se destacam, devido ao
seu grande número e flexibilidade. Sendo cabível, portanto, uma visão geográfica
sobre essa área, buscando entender como esse espaço está organizado e articulado a partir do funcionamento do transporte alternativo. Esse estudo permitiu concluir que a fluidez dos transportes alternativos da Cooperativa de Condutores
Autônomos de Transporte Alternativo do Recôncavo Meridional – COOTAM, por
via da BR-101 e suas conexões intermunicipais provoca interações espaciais
entre a cidade de Cruz das Almas e Governador Mangabeira, Muritiba, São Félix,
Cachoeira e Cabaceiras do Paraguaçu. Ao proporcionar o fluxo de pessoas, mercadorias e informações entre essas cidades, causam uma articulação entre elas
e contribuem para a formação de uma rede urbana. Estabelecendo assim, relações e trocas comerciais, sociais, culturais, existentes entre os municípios envolvidos nessa rede de transporte.
Palavras-chave: Transporte alternativo; COOTAM; interações espaciais.

¹Graduada em Geografia pela Faculdade Maria Milza – FAMAM.
²Mestre em Geografia pela UFBA. Professor da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador
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O SAMBA CHULA DE COR E SALTEADO EM SÃO FRANCISCO DO
CONDE/BA: CULTURA POPULÁ E EDUCAÇÃO NÃO-ESCOLÁ PARA
ALÉM DA(O) CAPITÁ
Petry Rocha Lordelo¹; Pedro Rodolplo Jungers Abib²
Este trabalho é fruto da convivência com os sambadores e sambadeiras do
Recôncavo da Bahia, especialmente aqueles situados no município de São Francisco do Conde. Partindo do levantamento de problemáticas significativas, decorrentes das crises estruturais do sistema capitalista – que seguem exterminando a
fonte de toda riqueza: o homem e a natureza – perguntamo-nos como o samba de
roda – dentro deste, o samba chula – conseguiu sobreviver em meio às adversidades e desigualdades sociais, chegando ao atual estágio de seu reconhecimento enquanto Obra-Prima do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –
UNESCO. Nesse contexto, buscamos discutir como se dão os processos de produção e transmissão de saberes no âmbito das instituições formais de ensino vinculadas à mercado-lógica do capital; bem como no âmbito dos espaços nãoescolares organizados sob a “lógica diferenciada” das culturas populares. Destarte, optamos por fazer um estudo de caso com o grupo de Samba Chula Filhos
da Pitangueira, onde, a partir dos contatos constantes, da observação participante, da memória, da oralidade e das rodas de samba, coletamos os dados que nos
permitiram acessar sentidos e significados que julgamos capazes de contribuírem com a formação humana numa perspectiva omnilateral, ou seja, para além
do capital. Sustentamos a hipótese de que a cultura popular pode inspirar de
forma significativa os processos de ensino-aprendizagem no universo das instituições escolares, fazendo com que esses espaços se tornem socialmente referenciados, assentados sobre um projeto histórico e uma teoria educacional/pedagógica que levem os currículos a assumirem e garantirem conhecimentos que levem ao desenvolvimento da humanidade em toda sua potencialidade. E
o samba de roda, enquanto um importante “complexo temático” (onde podem ser
discutidas questões referentes à História, à Geografia, à Literatura, à Cultura Corporal, ao Trabalho, ao Lazer, etc.), pode – inclusive com as possibilidades oferecidas pela implementação da Lei 11.645/08, “que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”” – ajudar e
muito neste processo.
Palavras-chave: Cultura popular; educação não-escolar; samba de roda.
¹Mestre em Educação. Coordenador e docente do Curso de Licenciatura em Educação Física da
Faculdade Maria Milza – FAMAM. Pesquisa de mestrado concluída.
²Pós-doutor em Ciências Sociais. Professor Adjunto da UFBA. Líder do Grupo de Pesquisa em Mídia,
Memória, Educação e Lazer da FACED/UFBA. (Orientador).
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AS IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DO LIXO URBANO NO
MUNÍCIPIO DE SERRINHA-BA: O LIXÃO NO POVOADO ALTO DAS
FLORES
Deuzimar da Conceição Souza¹; Elandvanda Oliveira da Silva¹; Josélia Neri da
Rocha¹; Maria Natalice Pereira¹; Marilsa Pinheiro do Rosário¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
A presente pesquisa tem como objeto de estudo o lixão situado no povoado do
Alto das Flores, no município de Serrinha-BA, e suas implicações socioambientais. O destino do lixo urbano é um dos grandes problemas ambientais presentes
nos centros urbanos atualmente. Torna-se relevante este estudo por se tratar de
uma grave situação enfrentada nas sociedades contemporâneas, urgindo soluções e informações quanto à origem e a destinação final dos resíduos sólidos que
são produzidos em ritmo acelerado e em grande escala no planeta. Neste estudo,
pretendeu-se analisar as implicações socioambientais do lixo urbano no município de Serrinha. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, onde
foram utilizados a entrevista e o questionário para a obtenção de informações. Os
resultados demonstraram que o serviço de limpeza urbana no município de Serrinha necessita urgentemente ser (re) avaliado, principalmente por conta da deposição final do lixo que se realiza de forma inadequada, em terreno sem o menor
controle sanitário para desenvolvimento de tal atividade, sendo os resíduos sólidos depositados no lixão do povoado Alto das Flores. Portanto, torna-se necessário a construção de um aterro sanitário pelo poder público, adequando-se à deposição correta de tais elementos. Dessa forma, para melhoria ainda das questões
relacionadas a esse tema, é imprescindível também a participação dos diversos
segmentos sociais atuando e colaborando com a limpeza pública urbana, acondicionando o lixo de forma correta e nos horários certos nos quais o transporte
passa para coletar o lixo, contribuindo para a manutenção de uma cidade limpa e
um meio ambiente harmonioso, equilibrado e indispensável para a manutenção
da vida.
Palavras-chave: Lixo; meio ambiente; Serrinha

¹Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI. Pesquisa concluída.
²Prof.Ms. do curso de Licenciatura em geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador - calsantos_fsa@hotmail.com.
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CALCADÃO ARAÚJO PINHO SERRINHA – BA: UMA ANÁLISE DOS
DOIS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA
Camila Oliveira Carneiro¹; Denise Barreto de Souza¹; Maria Aurea Oliveira da
Costa filha¹; Sofia Cudignoto¹; Valquirea Barbosa de Araújo¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
Neste trabalho é abordado o Calçadão Araújo Pinho, na cidade de Serrinha – BA,
sob a perspectiva dos Dois Circuitos da Economia Urbana dos Países Subdesenvolvidos. O Capitalismo proporciona um desenvolvimento desigual e combinado:
pode-se inferir que haverá uma produção, distribuição, circulação e consumo de
bens e serviços diferenciados, o que resulta no âmbito do consumo os dois circuitos, dando origem a uma multiplicidade de formas de comércio, para que possa
atender sociedades com acentuadas desigualdades nos níveis de renda, como
observado nas cidades brasileiras entre elas, a cidade de Serrinha. Esta pesquisa objetivou analisar a dinâmica das atividades econômicas do referido Calçadão
a partir da existência e interrelação dos dois circuitos (superior/inferior). A metodologia da pesquisa utilizou uma abordagem in locu, de caráter quantitativo/qualitativo, por intermédio da aplicação de questionários e entrevistas com os
comerciantes e vendedores ambulantes. Os resultados indicaram uma relação
de complementaridade e contradição entre os dois circuitos da economia: de um
lado, as lojas fixas, representadas pelos comerciantes inseridas no circuito superior da economia, que se sentem “incomodados” com a presença dos comerciantes informais que armam barracas e atrapalham as vendas, dificultando o flanar
dos consumidores. E de outro, os membros do comércio informal, que se sentem
beneficiados com o circuito superior que ajuda a atrair mais clientes para seus
comércios. Desta forma, percebe-se, na prática, que o circuito superior e inferior
da economia elucidados por Santos (2004), não são sistemas isolados e sim
interligados e integrados, formando um único sistema econômico.
Palavras-chave: Circuito superior; circuito inferior; produção do espaço.

¹Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI. Pesquisa concluída
²Prof.Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador - calsantos_fsa@hotmail.com.
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CATEGORIAS ANALÍTICAS DO ESPAÇO: UMA LEITURA DA PRAÇA
MIGUEL CARNEIRO EM SERRINHA - BA
Eliane Silva de Queiroz¹; Jackeline Santiago de Souza¹; Layanne Oliveira Silva¹;
Lindinalva de Queiroz Santos1; Mariluze de Carvalho Campos¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
Este trabalho foi elaborado para uma melhor compreensão das categorias analíticas do espaço – forma, função, estrutura e processo -, amplamente discutido no
âmbito da Geografia, bem como dos conceitos de praça e espaço público, tendo
como objeto de estudo a Praça Miguel Carneiro, na cidade de Serrinha-BA.
Nesse sentido, foi de suma importância identificar os processos que foram incorporando mudanças nesse recorte espacial, suscetível a constantes transformações, que somam elementos novos e ocultam elementos mais antigos. A metodologia aplicada para se chegar a tais fins foi uma revisão bibliográfica com base em
livros e artigos científicos; além de observações em visitas de campo. A partir dos
resultados da pesquisa, foi possível constatar o seguinte aspecto, acerca da produção do espaço da praça: é temporalmente situada, havendo processos que
atuam gerando transformações e empreendendo mudanças ou criando formas
espaciais que são justificadas pelas funções que desempenham, sendo que algumas formas antigas podem permanecer condicionando novas ações e práticas
sociais. Nesse sentido, por intermédio da intersecção das quatro categorias de
análise do espaço da Praça Miguel Carneiro, entende-se que a mesma é constituída de forma que desempenham funções específicas e diversas, as quais mudaram/mudam ao longo do tempo, de acordo com os processos engendrados, influenciados pela estrutura que rege a sociedade. Isso leva à compreensão de que o
espaço é uma acumulação de eventos do passado que se fazem presentes na atualidade, na busca de reproduzir certas ações para um futuro almejado: é, assim,
uma condição para a produção e reprodução da sociedade sob uma lógica capitalista.
Palavras-chave: Categorias do espaço; espaço público; praça.

¹Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB,
Campus XI. Pesquisa concluída.
²Prof.Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia - UNEB,
Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador. calsantos_fsa@hotmail.com
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ESPACIALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA PRAÇA MORENA BELA NA
CIDADE DE SERRINHA - BA
Antonio Aldo Ferreira de Oliveira¹; Antonio Sena Lisboa¹; Fernando de Souza
Nunes¹; Jaiane Carneiro¹; Taíse Santos¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
A violência é um fenômeno antigo na história da sociedade global. Ela acontece
em todos os povos e culturas de formas diversas, seja urbana, familiar, coletiva e
em diversos lugares, tais como: escola, casas, rua, praça. Esse tema deve ser de
responsabilidade de diversos segmentos: o poder público, movimentos sociais e
demais agentes da sociedade. Dessa forma, o presente artigo propõe uma discussão teórico-conceitual da espacialização da violência urbana na Praça Morena Bela, localizada na cidade de Serrinha - BA. A Geografia vem contribuir nesta
pesquisa, pois é uma ciência importante para a compreensão da violência por ser
capaz de estudar o homem enquanto ser social, sendo mediada e estruturada por
um espaço. Para que a construção desse trabalho alcançasse o seu objetivo, foi
utilizada a seguinte metodologia: levantamento bibliográfico, dados obtidos juntamente ao 16º Batalhão da Polícia Militar e pesquisa de campo com os diversos
agentes que fazem uso da Praça Morena Bela, como proprietários de lanchonetes, de pontos comerciais diversos, estudantes e gestores de órgãos públicos que
se localizam naquela praça. Conforme os dados coletados no 16° Batalhão da
Polícia Militar do ano de 2009 e da pesquisa feita in loco em 2010, foi constatado
um grande número de ocorrências policiais na referida Praça. A pesquisa revelou
que a maioria das ocorrências aconteceu no mês de setembro, por conta da
vaquejada (festa ocorrente todos os anos na cidade). Sendo assim, há na cidade
uma grande concentração de pessoas tanto local quanto regional atraídos pela
festa. Na praça, é importante salientar, também acontecem eventos paralelos à
festa, em boa parte frequentados por aqueles que possivelmente não têm condições de pagar os altos preços para entrarem nos parques de vaquejada. Dessa
forma, conforme a pesquisa, as ocorrências policiais mais freqüentes nesta praça
em 2009, foram furtos (21%), seguido de agressão física (16%). Já em 2010, em
entrevista com moradores e comerciantes que trabalham no espaço, apontam-se
o vandalismo e a tentativa de homicídio como os tipos de violência mais frequentes (50% das ocorrências). No entanto, aparece também violência sonora, pornográfica e furtos ou roubos.
Palavras-chave: Espaço público; violência; Serrinha.

¹Graduandas do curso de Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI. Pesquisa concluída
²Prof.Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador calsantos_fsa@hotmail.com.
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O BAIRRO DA ESTAÇÃO COMO UM RECORTE ANALÍTICO NA
PESQUISA GEOGRAFICA: O PAPEL DA FERROVIA PARA O
PROCESSO DE PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE
SERRINHA – BA
Ana Bárbara Lima de Araujo¹; Daniela da Silva Santana Lima¹; Julyend Silva Mendes¹; Tiago Santiago de Carvalho¹; Wellington de Almeida Lima¹; Claudio Ressurreição dos Santos²
Ao aceitar a cidade como foco de inúmeros temas para o desenvolvimento de
estudos geográficos, este trabalho se constitui numa tentativa de compreensão
das implicações inerentes ao espaço urbano da cidade de Serrinha - BA, em especial, as questões voltadas à formação, crescimento e funcionamento da produção
do espaço do bairro da Estação. Esta pesquisa apresenta-se como importante
contribuição, para a produção do conhecimento de Serrinha, além disso, o
mesmo vem preencher uma lacuna teórica no que diz respeito aos estudos geográficos dessa cidade. O objetivo deste trabalho foi analisar os processos de produção do espaço do bairro, a partir da Estação Ferroviária, e as implicações para
a esta cidade. Os resultados oriundos da investigação são frutos das fontes primárias, a exemplo da observação, entrevista e pesquisa documental. As fontes
secundárias a partir de levantamentos bibliográficos como artigos, livros, jornais
entre outros. Tais resultados apontam para a existência de um bairro calcado em
processos históricos, onde a Estação Ferroviária exerce o papel de principal elemento para sua materialização, sendo durante a efervescência do transporte ferroviário que o bairro em análise surgiu e se manteve em apogeu: era a dinâmica
da Ferrovia Leste Brasileiro que mantinha tanto a morfologia, quanto as relações
sociais presentes neste espaço. Depois da decadência do transporte ferroviário e
da emergência do transporte rodoviário, algumas formas foram abandonadas,
outras ganharam novas funções, e o bairro da Estação perdeu sua importância
para Serrinha e para as áreas circunvizinhas, as quais se beneficiavam da circulação de mercadorias, pessoas e informações pelos trilhos do trem.
Palavras-chave: Bairro; ferrovias; planejamento urbano.

¹Graduandos do Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI. Pesquisa concluída
²Prof.Ms. do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Campus XI, e da Faculdade Maria Milza – FAMAM. Orientador. calsantos_fsa@hotmail.com.
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AVALIAÇÃO DA MARCHA HEMIPARÉTICA APÓS REABILITAÇÃO
COM EXERCÍCIO AERÓBIO
Renata de Sousa Mota¹; Jamille Santos Bittencourt²; Núbia Cristina R. Passos³;
Iris Lima e Silva4; Fabrício Bruno Cardoso5; Heron Beresford6
As doenças cerebrovasculares apresentam altas incidências no Brasil sendo a
hemiparesia uma das seqüelas mais incapacitantes. A marcha hemiparética é
caracterizada pela baixa velocidade, padrões assimétricos, déficit de equilíbrio,
propriocepção, força muscular e um alto custo energético. O treino da
deambulação em indivíduos vitimados de acidente vascular cerebral (AVC) é um
dos primeiros alvos da reabilitação. O objetivo desse estudo foi quantificar a
distância da marcha hemiparética de 14 indivíduos vitimados de AVC após
reabilitação através de exercícios aeróbios. Este estudo foi desenvolvido por
intermédio do desenho ou modelo experimental de pesquisa que permitiu avaliar
a capacidade funcional da marcha através do teste de caminhada de seis
minutos. A distância percorrida foi o parâmetro selecionado e analisado com
auxílio dos recursos da estatística descritiva, sendo estabelecido o índice de
significância (á=0,05). Foi observado como resultados valores superiores da
distância percorrida, indicando melhora no ganho funcional da marcha destes
indivíduos.
Palavras- chave: AVC; marcha; hemiparesia; reabilitação; exercício aeróbico.

¹Fisioterapeuta. Docente da Faculdade União Metropolitana de Educação e Cultura – Salvador/BA, e
do Instituto Baiano de Ensino Superior – Salvador/BA. Mestranda em Ciência da Motricidade Humana
pela Universidade Castelo Branco-RJ natamota@hotmail.com
²Fisioterapeuta formada pelo Instituto Baiano de Ensino Superior –
Salvador/BA.millesb17@hotmail.com
³Enfermeira. Docente da Faculdade Maria Milza – Cruz das Almas/BA. E-mail:
nubiapassos@gmail.com
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Professora de Educação Física. Mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade
Castelo Branco-RJ; Pesquisadora do LABFILC – Laboratório de Temas Filosóficos em Conhecimento
Aplicado da Universidade Castelo Branco. irislimaucb@yahoo.com
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Professor de Educação Física. Mestre em Ciência da Motricidade Humana pela Universidade
Castelo Branco-RJ; Pesquisador do LABFILC – Laboratório de Temas Filosóficos em Conhecimento
Aplicado da Universidade Castelo Branco. fbc@bmrio.com.br
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Professor de Educação Física. Doutor em Filosofia pela Universidade Gama Filho; Prof. Titular do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Motricidade Humana da Universidade
Castelo Branco– RJ; Prof. Adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ .
Coordenador de Pesquisas no LABFILC – Laboratório de Temas Filosóficos em Conhecimento
Aplicado. E-mail: heronberesford@gmail.com
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NHÔ GUIMARÃES, DE ALEILTON FONSECA: UMA
ANÁLISE DO PROCESSO DE ESCRITURA DO ROMANCE
Adna Evangelista Couto dos Santos; Rita de Cássia Ribeiro de Queiroz
A proposta desse trabalho é, através da Crítica Textual, fazer a edição crítica da
obra “Nhô Guimarães”, de Aleilton Fonseca, destacando assim as características
do autor, e consequentemente fazendo com que o leitor conheça o perfil desse
escritor tão importante para a literatura brasileira, e mais especificamente para a
valorização da literatura baiana. Objetiva ainda, mostrar um recorte da edição do
capítulo 2, O sertão vem a mim, indicando assim o labor do escritor e o processo
de escritura de uma obra literária.
Palavras-chave: Literatura baiana; crítica textual; Aleilton Fonseca.

¹Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Diversidade Cultural pela Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS). Professora da FAMAM; adnacouto@gmail.com
²Professora Titular da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS. Coordenadora do Núcleo
de Estudos do Manuscrito – NEMa. Orientadora. rcrqueiroz@uol.com.br
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HOMONÍMIA X POLISSEMIA: FENÔMENOS CAUSADORES DE
AMBIGUIDADE
Gustavo Ferreira Soares Pereira; Inérzia Kaliane Torres Leite; Joana Gomes dos
Santos Figuereido
Palavras polissêmicas e homônimas estão sempre presentes no nosso dia a dia.
Mesmo sem saber a origem nem mesmo a diferença entre esses fenômenos,
utilizamo-los constantemente. Esses termos são causadores da famosa
ambiguidade – fenômeno semântico provocado ora inconscientemente ora
propositadamente. O texto escrito é o maior instrumento de comunicação oficial
no mundo, portanto requer atenção durante o processo de criação para que o
sentido seja clara e seguramente transmitido. Há uma necessidade de buscar
uma escrita que não permita interpretações variadas, sobretudo em documentos
(sejam eles de setores administrativos, empresariais, escolares, científicos, que
tenham abrangência no campo da medicina, da informática, da indústria
farmacêutica, dos recursos jurídicos, sociais, trabalhistas e políticos), para que
esses tenham o verdadeiro a função bem desempenhada. É com essa
preocupação que pesquisamos num campo ainda pouco explorado, o da
homonímia e o da polissemia, ilustrando para os produtores e leitores de textos
em língua portuguesa possam fazer uso das ambigüidades e dos valores
semânticos das palavras de nossa língua com segurança, e ainda que a variação
de sentidos possa estar servindo aos interesses do escritor, não o colocando em
situações constrangedoras, duvidosas ou equivocadas.
Palavras-chaves: Polissemia, homonímia, ambiguidade, contexto linguístico.

