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APRESENTAÇÃO 

A Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT) é uma Instituição de Ensino Superior mantida 

pelo Instituto do Câncer do Ceará (ICC) que no seu projeto institucional, pauta-se em 

princípios que se constituem em referências para a consecução de ações focadas no 

fortalecimento de relações de respeito às diferenças e aos direitos humanos, assim como no 

compromisso institucional de democratização e acessibilidade ao saber, elementos decisivos 

no processo de construção da cidadania.   

Esse compromisso ainda se expressa na integração da FRT com a comunidade, por 

meio da ampliação da oferta de cursos, e da realização de programas e projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, que oferecem oportunidades de desenvolvimento socioeconômico, 

artístico, cultural, socioambiental, científico e tecnológico.  

Para tornar sua missão factível, a FRT cumpre o seu papel de participação na 

formação de profissionais competentes, comprometidos com as demandas sociais e capazes 

de, por meio de uma inserção comunitária, contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços prestados à população. 

Os princípios e objetivos da FRT articulam-se com o cenário de transformações 

ocasionadas pela emergência de um novo momento histórico, caracterizado por uma evolução 

rápida e contínua da sociedade moderna, especialmente no que se refere ao desenvolvimento 

das tecnologias, das novas exigências de qualificação profissional, dos novos padrões de 

organização da educação e, em especial, da exigência do compromisso social das instituições 

com a formação de quadros profissionais qualificados para atuarem em um mercado cada vez 

mais competitivo e globalizado. 

Neste contexto, a II SEMANA ACADÊMICA DO CURSO ENFERMAGEM DA 

FACULDADE RODOLFO TEÓFILO teve como objetivo divulgar as atividades acadêmicas 

de ensino, pesquisa e extensão, assim como favorecer a integração da comunidade acadêmica 

de Enfermagem.  

O evento teve como temática central A EQUIDADE NA ATENÇÃO À SAÚDE: OS 

DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA SOB A ÓTICA DA ENFERMAGEM, estando em sintonia 

com a 80ª Semana Brasileira de Enfermagem que, neste ano, por meio do tema “Os desafios 

da Enfermagem para a prática com equidade”, reafirma a importância de se entender a saúde 

como direito universal e compreender que se trata de uma condição que deve ser acessível 

para todos, respeitando-se as especificidades de cada um e garantindo o acesso de acordo com 



as necessidades específicas, significando, assim, equidade. Como parte da programação 

científica do evento ocorreu o I SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM DA FRT, que teve o 

objetivo de discutir, divulgar e disseminar experiências exitosas relacionadas à prática de 

enfermagem com equidade nos âmbitos da assistência, do ensino, da investigação, da gestão e 

em outros cenários de atuação da enfermagem.  
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EIXO TEMÁTICO:  

Assistência a pessoas com transtornos 

comportamentais 
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO: RELATO DE UMA 

ESTRATÉGIA EDUCATIVA EM SAÚDE 

 

Erica da Silva Alencar1 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota2 

Andrezza Lorew Verçosa Carneiro3 

Ana Maria Pessoa Studart Gurgel4 

Francisca Norma Marques da Silva5  

Maria Edila Vituriano da Silva6  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Transtorno de ansiedade e depressão são problemas de saúde mental 

comuns na atualidade. Costumam gerar angústia, sofrimento, incapacidades e até mesmo 

ideações suicidas nas pessoas acometidas1 . Objetivo: Relatar a experiência de graduandos de 

Enfermagem no desenvolvimento de uma estratégia educativa em saúde sobre ansiedade e 

depressão. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, de uma 

estratégia educativa em saúde sobre ansiedade e depressão para o público de estudantes de 

nível superior de Enfermagem e Fisioterapia de uma Faculdade privada de Fortaleza-CE. 

Grupo de seis graduandos do terceiro semestre de Enfermagem desenvolveram a atividade, no 

mês de março de 2019, turno manhã, sob orientação docente. O grupo planejou 

antecipadamente a atividade, a partir dos pressupostos educativos de Paulo Freire. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os participantes foram abordados durante seu intervalo de 

aulas, e convidados a escreverem em um papel seus sentimentos atuais através da 

identificação pessoal com as imagens expostas em dois cartazes (imagens de pessoas com 

sinais e sintomas de ansiedade e depressão, bem como imagens de pessoas felizes e 

tranquilas); os papéis, anônimos, foram colocados em uma urna fechada para posterior 

avaliação. Depois disso, o público respondeu, também anonimamente, a um questionário de 

sobre ansiedade e depressão (perguntas fechadas abordando sinais e sintomas, frequência, 

diagnóstico). Em seguida, o público recebeu informações e orientações de saúde mental, com 

ênfase para a importância da busca por ajuda em casos de depressão e ansiedade. Na ocasião, 

esclareceram-se também as dúvidas do público sobre o assunto. Por fim, houve sorteio de 

brindes e divulgação dos horários de atendimento psicopedagógico na Faculdade. Verificou-

se boa adesão do público, cerca de 50 pessoas participaram. Observou-se que a garantia de 

anonimato encorajou os participantes. A interação com o público foi enriquecedora para os 

graduandos responsáveis pela atividade, permitindo experienciar na prática uma relevante 

abordagem educativa em saúde. CONCLUSÕES: A experiência de desenvolvimento da 

estratégia educativa em saúde foi relevante para o público-alvo, cujas respostas à dinâmica de 

imagens e ao questionário apontaram grande vulnerabilidade a transtornos de ansiedade e 

depressão. A atividade teve boa aceitabilidade e trouxe relevante contribuição à formação em 
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Enfermagem. REFERÊNCIAS: 1. WHO. Depression and other common mental disorders: 

Global Health Estimates. World Health Organization ed. Geneva 2017.  

DESCRITORES: Ansiedade; Depressão; Educação em saúde; Enfermagem. 
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2 Enfermeira graduada pela Faculdade Terra Nordeste. nandamartins1938@hotmail.com  
3 Enfermeira graduada pela Faculdade Terra Nordeste sabrina_duartedm@hotmail.com  
4 Enfermeiro graduado pela Faculdade Terra Nordeste. elliasdealmeida@gamil.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO:  

Assistência de Enfermagem nos Diversos 

Níveis de Atenção
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mailto:nandamartins1938@hotmail.com
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Dayanna  Cynthia Moura Melo1 

Amanda Martins Sousa² 

Antonia  Sabrina Duarte de Morais³  

Elias de Almeida Silva4 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O atendimento Domiciliar visa diminuir o número de internações 

hospitalares por causas agudas ou pelas cronicidades. Esta modalidade de assistência 

compreende desde as ações educativas ou assistências, desenvolvidas pelos profissionais de 

enfermagem no domicilio orientando ao paciente e seus familiares, objetivando diminuir os 

danos e promover saúde; corroborando assim com a filosofia de enfermagem que visa o 

cuidado integral do ser humano.  OBJETIVO: Relatar a atuação do Enfermeiro no ambiente 

domiciliar.  METODOLOGIA: Para amparo cientifico realizou-se pesquisa de artigos nas 

bases de dados Bireme e SCIelo, sendo utilizado artigos dos últimos cinco anos. Trata-se de 

um relato de experiência vivenciado em março de 2019 junto a uma empresa de serviço de 

homecare na cidade de Fortaleza. RESULTADOS: Observou-se que é essencial a presença 

do enfermeiro no domicilio, não apenas para ações assistências, como também para 

educacionais com a família, técnico de enfermagem e/ou cuidador, ações gerenciais no 

controle de entrada e saída de matérias e medicações, e no acompanhamento da evolução do 

paciente, e prevenção de complicações. Todas as práticas assistências do enfermeiro nessa 

área se demonstrou de forma autônoma, onde está equiparado legalmente, podendo assim 

viabilizar o processo de conforto e bem-estar para o paciente e suas pessoas significantes, 

promovendo o equilíbrio biopsicossocial.   CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se concluir 

que a quão valiosa é a assistência de enfermagem na atenção domiciliar para a prevenção de 

riscos e promoção do bem-estar da família e comunidade possibilitando o cuidado integral 

para a cura ou a diminuição de agravos. Referencias: Andrade A M, Silva KL, Seixas CT, 

Braga PP. Atuação do enfermeiro na atenção domiciliar: uma revisão integrativa da 

literatura. Rev. Bras. Enferm.  [Internet]. 2017  Fev [citado  2019  Maio  06] ;  70( 1 ): 210-

219. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

1672017000100210&lng=pt. Mello Al; Backes Ds; Dal B, Luiza W. Protagonismo Do 

Enfermeiro Em Serviços De Assistência Domiciliar – Home Care. Enfermagem em Foco, 

[S.l.], v. 7, n. 1, p. 66-70, abr. 2016. ISSN 2357-707X. Disponível em: 

http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/article/view/670/288>. Acesso em: 04 maio 

2019. doi:https://doi.org/10.21675/2357-707X.2016.v7.n1.670. 

DESCRITORES: Atendimento domiciliar; Cuidado; Enfermagem. 
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EIXO TEMÁTICO: 

Epidemiologia
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CAUSAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE IDOSOS DO MUNICÍPIO DE 

MARACANAÚ-CE. 

 

Francisca Norma Marques da Silva1 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota2 

 Camila Cortez de Oliveira3  

Tamires de Freitas Sousa4 

Carlos Maurício Moreira Damasceno5 

Vinícius Wilder Mendonça Rodrigues da Silva6 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Maracanaú é um município da região metropolitana de Fortaleza, Ceará, 

cuja população de faixa etária idosa vem aumentando nos últimos anos1 . Conhecer a 

morbidade hospitalar de idosos do município é relevante para o planejamento de políticas 

públicas de saúde efetivas. OBJETIVO: Descrever o perfil de causas de internações 

hospitalares (IH) de idosos residentes em Maracanaú-CE, na última década. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, documental, retrospectivo. Analisaram-se as IH de 

idosos residentes em Maracanaú-CE na última década (2008-2018), a partir de consulta e 

coleta de dados no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(DATASUS)1 , em maio de 2019. Consultaram-se as informações "epidemiológicas e 

morbidade", do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS). Os dados foram 

organizados e analisados com auxilío do Microsoft Office Excel. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: o número total de IH de idosos residentes no município no período 

investigado foi de 21931. Verificou-se que entre 2008 e 2017, o número praticamente dobrou 

(2008: 1377/ 2017: 2591). Quanto aos principais grandes grupos de causas das IH, teve-se, de 

acordo com a Classificação Internacional de Doenças-10 (CID10), que as doenças do aparelho 

circulatório lideraram (5688 IH), em consonância com realidade de morbimortalidade da 

Região Nordeste do Brasil2 . Seguiram-se a estas, respectivamente: doenças respiratórias 

(3001IH), doenças digestivas (2730 IH), neoplasias (2636 IH), envenenamento e causas 

externas (1853 IH). Dentre as causas específicas das IH, prevaleceram a insuficiência cardíaca 

(1564 IH), pneumonias (1397 IH) e acidente vascular cerebral (1011 IH). CONCLUSÃO: As 

IH de idosos de Maracanaú-CE na última década tiveram número expressivo, incrementado 

especialmente pelas doenças do aparelho circulatório, com destaque para a insuficiência 

cardíaca. Diante disso, entende-se a relevância do planejamento e implementação de 

estratégias preventivas a doenças cardiovasculares entre a população adulta e idosa do 

município. REFERÊNCIAS: [1] Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de 

Saúde - DATASUS [homepage na internet]. Sistema de Informações Hospitalares [acesso em 

02 de maio 2019]. Dispoinivel em: http://www.datasus.gov.br/catalogo/sihsus.htm [2] 

Almeida S M A, Prado B S, Santos D M S. Análise Espacial e Tendências de Mortalidade 

Associada a Doenças Hipertensivas nos Estados e Regiões do Brasil entre 2010 e 2014. Int. J. 
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Cardiovasc. Sci. [revista em internet] 2018 maio. [acesso em 05 de maio de 2019; 31( 3 ): 

250-257. Disponmivel em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2359- 

56472018000300250&lng=en. 

DESCRITORES: Idoso; Hospitalização; Epidemiologia descritiva.  
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EIXO TEMÁTICO:  

Formação, ensino e pesquisa em 

Enfermagem 
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PROCESSAMENTO DE AMOSTRAS PARA PESQUISAS IMUNOLÓGICAS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Carlos Mauricio Moreira Damasceno1 

Viviane de Sousa Tomaz ² 

Tamires de Freitas Souza 3 

Lara Rodrigues Magalhães 4 

Maria ÉdilaVituriano da Silva 5 

Juliana de Souza Johnston 6 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os exames imunológicos são importantes na documentação de agente 

infeccioso, diagnóstico de distúrbio auto-imune e avaliação do nível de proteção da 

imunidade. O sistema de saúde depende cada vez mais de laboratórios de análises clínicas 

fidedignos, para decisões de multiprofissionais1. OBJETIVO: Narrar à experiência de 

graduandos de enfermagem em uma aula de Imunologia sobre Processamento de Amostras 

para pesquisa Imunológica em um setor de análises clínicas de uma Instituição de Saúde. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A visita técnica foi 

realizada em um hospital oncológico de referência na cidade de Fortaleza no dia 10 /04/2019, 

a estratégia da aula foi dividir a turma em dois grupos, onde era acompanhado pelo 

profissional do serviço, estagiários e docentes, foi explicado como funcionavam os tubos de 

coletas, era dividido por cores e também tiveram uma explanação dos significados de cada 

cor, bem como, exigências para coleta de exames imunológicos e como é realizado 

processamento destas amostras.  RESULTADOS: Teve como êxodo positivo, de acordo com 

os nossos conhecimentos e habilidades a docente passou uma incumbência para os discentes 

que era um relatório sobre a aula pratica, como era separado esses tubos de coleta. Outro 

enfoque importante que se relaciona diretamente com a enfermagem é o tempo mínimo de 

jejum para coleta, esse assunto foi explanado pelo Bioquímico responsável, foram discutidos 

pontos importantes sobre a temática, inclusive a não obrigatoriedade de jejum para pesquisas 

de IgG e IgM de Doença de Chagas, Citomegalovírus e Rubéola. A coleta é realizada nas 

enfermarias por uma Técnica de Enfermagem vinculada ao laboratório, para tanto utiliza-se o 

sistema de coleta a vácuo. Dentre os exames Imunológicos coletados, destacam-se as 

pesquisas de IgG e IgM para Doença de Chagas, Citomegalovírus e Rubéola, além do anti-

HIV (Detecção do vírus HIV), anti-H anti-HCV (detecta a Hepatite C) e anti-HBs (detecta a 

Hepatite C). Após a coleta o sangue é acondicionado em frascos apropriados com heparina, já 

no laboratório ocorre a identificação automatizada, centrifugação e congelamento das 

amostras para serem enviadas à outro laboratório onde provas imunológicas como pesquisa de 

anticorpos e sorologias são realizadas. CONCLUSÃO: A experiência vivenciada por 

acadêmicos de enfermagem trouxe percepções sobre a atuação da profissão de enfermagem, 

na participação da coleta, e na questão da leitura diagnostica, onde vai ter uma visão holística 

sobre o setor. REFERÊNCIAS:  1. Williamson AM. Wallach: interpretação de exames 

laboratoriais. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2016. 1. Autor (a) apresentador (a) 

do curso de Enfermagem da Faculdade Rodolfo Teófilo. 2. Autor (a) Acadêmicas do Curso de 
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Enfermagem da Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT) 3. Enfermeira. Docente do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT). 

DESCRITORES: Diagnóstico de Laboratório; Análise Clínica; Coleta de Amostras de 

Sangue.  
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2
Professor da Faculdade Rodolfo Teófilo. Mestre em Ciências fisiológicas-UECE 

  

DESPERDÍCIO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O USO DO BEBEDOURO 

ELÉTRICO DE PRESSÃO DA FACULDADE RODOLFO TEÓFILO - UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

 

Joélio Braga de Sousa1 

Felipe Crescêncio Lima2 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Durante uma aula da disciplina de Ciência do Meio Ambiente do Curso de 

Enfermagem da Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT), os alunos foram desafiados pelo professor 

a identificar um impacto ambiental e minimizá-lo ainda no semestre corrente. Diante do 

desafio surgiu a ideia de mensurar a quantidade de  água potável do bebedouro elétrico de 

pressão que escorria pela mangueira de esgoto. Tal bebedouro exige que o indivíduo segure 

um botão de pressão para a água sair e, enquanto a glote trabalha regulando a passagem para o 

esôfago, parte da água escorre para o ralo. Afinal quantos litros por dia serão direcionados 

para o esgoto com esse tipo de bebedouro? OBJETIVO: Mensurar quantos litros de água 

potável o bebedouro elétrico de pressão da FRT desperdiça por dia. METODOLOGIA: A 

medição foi feita durante 15 dias do mês de abril de 2019. Dois recipientes de vinte litros de 

água foram previamente marcados nos níveis de 5L, 10L e 15L. Em seguida foi direcionada a 

mangueira do esgoto para o recipiente em uso iniciado assim, o cronômetro e a coleta de 

dados a cada 24h. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram coletados aproximadamente 20L 

de água. Ou seja, em duas semanas de aula (segunda a sexta) foram desperdiçados 200L de 

água potável. Apesar desse número ser assustador, vale ressaltar que de acordo com a 

quantidade de alunos,  a vazão do bebedor, temperatura e a umidade relativa do ar,  a 

demanda por mais água pode aumentar, e com isso, o desperdício. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Diante do problema encontrado, uma solução imediata para minimizar o impacto 

ambiental seria a adoção de um copo ou garrafa para coletar a água antes de beber. Um 

experimento simples iniciado como um desafio de um professor em um microambiente foi 

capaz de nos provocar e de nos despertar para o quanto somos negligentes com os recursos 

naturais que nos permitem a vida. REFERÊNCIAS: CERQUEIRA, G. A. et al. A Crise 

Hídrica e suas Consequências. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

abril/2015 (Boletim do Legislativo nº 27, de 2015). Disponível em: 

www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 16 de abril de 2015. 

DESCRITORES: Desperdício de água; Consumo de água; Água potável. 
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ATIVIDADE EDUCATIVA EM SAÚDE SOBRE CÂNCER DE MAMA: 

EXPERIÊNCIA DE GRADUANDOS 

 

Juliana Bevenuto de Morais1 

Amália Flora Alves Cardoso Ratts2 

Antônio Carlos Rodrigues Lima Filho3 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota4 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é a neoplasia que mais acomete e mais mata mulheres 

em todo o mundo¹. A educação em saúde acerca desse problema é relevante, pois pode 

incentivar na prevenção dos fatores de risco modificáveis, bem como auxiliar no diagnóstico 

precoce da doença² OBJETIVO: Descrever a experiência de graduandos na realização de 

atividade educativa em saúde sobre o câncer de mama, e sua contribuição para a formação em 

Enfermagem. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. A 

vivência em questão trata-se de uma ação educativa em saúde para pessoas em tratamento 

oncológico abrigadas em uma casa de apoio, situada no município de Fortaleza-CE. A 

atividade desenvolvida por graduandos do primeiro semestre de Enfermagem integrou parte 

das práticas da disciplina “Práticas Interdisciplinares - as bases para o cuidar do corpo 

humano”. No período de agosto a outubro de 2018, percorreram-se as etapas de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A etapa de planejamento 

ocorreu em sala de aula, supervisionada por docente. Ademais, os graduandos visitaram 

previamente o local, a fim de conhecer a realidade e demandas do público-alvo. A atividade 

em si (etapa de desenvolvimento) ocorreu em 30 de outubro de 2018, no turno manhã, da qual 

participaram 80 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. Realizou-se um quiz sobre mitos e 

verdades do câncer, além disso foram distribuídos produtos de higiene pessoal e lenços para 

as mulheres que perderam os cabelos durante o tratamento. A etapa de avaliação ocorreu 

através de feedback verbal dos participantes, ao final da atividade, bem como através de 

análise crítica do grupo de discentes que realizou a atividade. A experiência permitiu aos 

graduandos perceber a relevância da atuação do enfermeiro como educador em saúde, bem 

como possibilitou reflexões acerca da humanização em saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A experiência da atividade educativa foi relevante para os graduandos de Enfermagem, afinal, 

vislumbrou-se na prática o valor da educação em saúde para o combate ao câncer de mama. 

REFERÊNCIAS: 1. Migowski A, Silva GA, Dias MBK, Diz MDPE, Sant’ana DR, 

Nadanovsky P. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II - Novas 

recomendações nacionais, principais evidências e controvérsias. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro 34(6) [Internet]. 2018. [acesso em 03 Mai 2019] Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2018000600502&lng=en 

DESCRITORES: Educação em saúde; Neoplasias da mama; Enfermagem. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2018000600502&lng=en
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GAME SOBRE A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: ESTRATÉGIA EDUCATIVA 

EM SAÚDE 

 

Lara Rodrigues Magalhães1 

Carlos Mauricio Moreira Damasceno2 

Tamires De Freitas Souza3 

Beatriz Lima Monteiro4 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota5 

Laurineide de Fatima Diniz Cavalcante6 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A gravidez impacta significativamente na vida da adolescente no contexto 

psicológico e social, além de poder acarretar complicações obstétricas importantes. Sua 

prevalência é expressiva nos jovens de baixa escolaridade da periferia, e associados com a 

fragilidade de conhecimento quanto ao uso de métodos contraceptivos, e orientação familiar. 

Dessa forma, a enfermagem desempenha papel importante na execução de ações educativas 

em saúde, promovendo prevenção de complicações  contribuindo para promoção da saúde da 

população. OBJETIVO:  Relatar a experiência de discentes de enfermagem na aplicação de 

um game educativo sobre gravidez na adolescência. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 

do tipo relato de experiência. A ação educativa em saúde foi realizada em uma escola do 

ensino médio de Fortaleza, em 02 de maio de 2019. Inicialmente, houve um planejamento 

prévio entre os discentes sobre desenvolvimento do tema, e a melhor abordagem sobre 

sexualidade. Na sequência foi decidido elaboração do game, e aplicado no dia da ação, com a 

finalidade de esclarecimento de dúvidas dos estudantes do ensino médio, promovendo a 

participação dos mesmos através de debates. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O game foi 

realizado em forma de Quis, realizado por acadêmicos de enfermagem, e aplicado em escola 

aos alunos de segundo e terceiro ano do ensino médio, com idade entre 15 a 17 anos.  Em 

sala, houve divisão em dois grupos de alunos. As regras do jogo eram selecionar um 

integrante da equipe para responder ás perguntas contido nas fichas que os mesmos iriam 

retirar, caso o participante escolhido não respondesse corretamente, testava sua habilidade 

mostrando na prótese peniana como colocar o preservativo de forma adequada. Observou-se 

que as meninas tinham mais conhecimento que os meninos, tanto na prática comum na teoria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ação educativa em saúde foi relevante no aprendizado dos 

alunos, possibilitando uma reflexão a importância da orientação a esse público. A experiência 

contribuiu para a compreensão dos adolescentes sobre importância da prevenção da gravidez 

de forma interativa. REFERÊNCIAS: Gurgel MGL, Alves MDS, Moura EJF, Pinheiro PNC, 

Rego RMV. Desenvolvimento de habilidades: estratégia de promoção da saúde e gravidez na 

adolescência. Revista Gaúcha Enfermagem 2010; 31(4):640-6. 

DESCRITORES: Gestação na Adolescência; Enfermagem; Prática Interdisciplinar.
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CONSTRUÇÃO DE MODELOS ANATÔMICOS DIDÁTICOS: O APRENDIZADO 

DE ANATOMIA SOB A PERSPECTIVA CLÍNICA -  RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Tamires de Freitas Souza1 

Carlos Maurício Moreira Damasceno2 

Lara Rodrigues Magalhães3 

Juliana de Souza Johnston4 

Iris Cristina Maia Oliveira5 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A metodologia ativa de aprendizagem tem como premissa envolver o aluno 

no processo ensino-aprendizagem. Através de métodos ativos, o conteúdo e as competências 

são discutidos e experimentados até que o aluno domine o assunto e possa ensiná-lo a seus 

pares. Esse referencial de ensino tem sido difundido em universidades estrangeiras e criado 

diferencial nas instituições do Brasil, principalmente em cursos de Ensino Superior da área da 

saúde1 OBJETIVO: Diante do exposto, visamos relatar a vivência de graduandos de 

Enfermagem no uso de metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem da disciplina 

Anatomia Humana. METODOLOGIA: Os discentes foram instruídos a confeccionar 

modelos anatômicos didáticos que auxiliassem na compreensão da anatomia dos diferentes 

sistemas do corpo humano, associando a fisiologia e a aplicação clínica para dar significado 

ao aprendizado. O evento, intitulado I Mostra de Anatomia Clínica da Faculdade Rodolfo 

Teófilo, ocorreu no mês de dezembro de 2018. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os 

modelos anatômicos desenvolvidos representavam o Infarto do Miocárdio, a Endometriose, a 

Insuficiência Cardíaca, Varizes, Cálculo Biliar, Enfisema Pulmonar, Osteoporose, Asma e 

Fibromialgia. A construção da maquete sobre Cálculo biliar envolveu isopor, geleia artificial 

e pedras. O roteiro para explanação do tema incluiu: abordagem da anatomia, definição da 

doença, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia e tratamento. Os discentes mostraram-se 

satisfeitos com a dinâmica anatômica, principalmente com absorção do conhecimento e a 

aplicação clínica. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A atividade promoveu a estimulação da 

criatividade, trabalho interdisciplinar, motivação ao trabalhar com problemas reais, despertou 

o interesse, a investigação, o planejamento, a execução e construção do conhecimento. Este 

trabalho evidencia a importância das metodologias ativas no ensino superior para a construção 

de um ambiente favorável à aprendizagem. REFERÊNCIAS: Diesel A, Baldez AL, Martins 

SN. Os princípios das metodologias ativas de ensino. Revista Thema 2017;14(1):268-288. 

DESCRITORES: Anatomia; Peças Anatômicas; Metodologia Ativa. 
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ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: AÇÃO EDUCATIVA EM 

SAÚDE 

 

Vitória Maria Menezes Lima!  

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota2  

Laurineide de Fátima Diniz Cavalcante3 

Victória Rafaella Carvalho4 

Francisca Marisa Cunha Sousa5 

Beatriz Lima Monteiro6  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A adolescência é o período que marca a trajetória da infância a vida adulta, 

manifestada por mudanças físicas, de pensamentos e personalidade. Esta fase, por ser 

delicada, pode levar o jovem que ainda não possui responsabilidade suficiente a se deixar 

influenciar pelo consumo de álcool e outras drogas em sua busca por aceitação, prazer 

imediato, fuga ou aproximação com o mundo dos adultos, correndo sérios riscos de saúde e de 

vida.1 OBJETIVO: Relatar a experiência de graduandos de enfermagem na realização de 

estratégia educativa em saúde sobre álcool e outras drogas na adolescência. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, de uma estratégia 

educativa em saúde sobre álcool e outras drogas. Participaram quatro acadêmicos de 

Enfermagem do terceiro semestre de uma Faculdade privada de Fortaleza-CE, orientados por 

docente. A atividade foi realizada em maio/2019, em uma escola pública estadual de ensino 

médio em tempo integral situada em bairro periférico de Fortaleza. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Participaram cerca de 30 estudantes, adolescentes com média de 17 anos. 

Apresentou-se um panfleto, com quatro tópicos relativos ao tema da atividade, utilizado como 

roteiro de discussão com o grupo, que foi encorajado a expor seus conhecimentos prévios 

sobre os assuntos2. Os tópicos eram: “drogas lícitas e ilícitas”; “influências para o uso de 

drogas na adolescência”; “riscos e consequências das drogas”; “onde procurar ajuda”. Cada 

tópico foi apresentado, os participantes o discutiam, e em seguida, informações corretas sobre 

os mesmos lhes eram repassadas. Os adolescentes também esclareceram dúvidas sobre o 

tema; os tópicos de discussão “riscos e consequências das drogas” e “onde procurar ajuda” 

foram os que despertaram maior interesse do público para elucidação de dúvidas. Por fim, 

ofertou-se lanche a todos, como forma de confraternização. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

atividade educativa proporcionou positiva interação dos graduandos com os adolescentes, e 

aduziu novas informações ao conhecimento prévio do público sobre o tema. Ademais, foi 

possível perceber a importância da enfermagem na educação em saúde sobre álcool e outras 

drogas junto ao público adolescente, destacando a escola como ambiente propício para 

isso.REFERÊNCIAS: 1. Samyla C. Pedrosa, Deiziane V. da S. Costa, Maria do Carmo de O. 

Citó, Izaildo T. Luna, Patrícia Neyva da C. Pinheiro. Educação em saúde com adolescentes 

acerca do uso de álcool e outras drogas. R. Enferm. Cent. O. Min. 2015 jan/abr; 5(1):1535-

15412. Viero Vanise dos Santos Ferreira, Farias Joni Marcio de, Ferraz Fabiane, Simões 

Priscyla Waleska, Martins Jéssica Abatti, Ceretta Luciane Bisognin. Educação em saúde com 
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adolescentes: análise da aquisição de conhecimentos sobre temas de saúde. Esc. Anna Nery 

[Internet]. 2015 Sep [cited 2019 May 05]; 19( 3 ): 484-90. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452015000300484&lng=en. 

 

DESCRITORES: Adolescente; Educação em saúde; Enfermagem. 
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EIXO TEMÁTICO:  

Promoção da Saúde  
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ACIDENTES NA ESCOLA E PRIMEIROS SOCORROS POR PROFESSORES: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ÓTICA DA ENFERMAGEM 

  

Elias de Almeida Silva1 

Francisca Jandiannina do Nascimento Ferreira2 

Dayanna Cintya Melo3 

Ramyla Siqueira Gomes4 

Deivid dos Santos Dias5 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: No processo de aprendizado a escola é onde se passa maior parte da vida 

estudantil, buscando através dos professores condições para que se aprenda e desenvolva o 

raciocínio crítico. Na fase infantil é onde marca a nossa entrada na escola e tendo essa 

perspectiva, o ambiente escolar é palco de grande número de acidentes. A prevenção desses 

eventos e o atendimento adequado às vítimas são importantes para redução de suas 

consequências físicas, emocionais, sociais e econômicas. OBJETIVO: Relatar sobre o 

conhecimento dos professores acerca dos primeiros socorros em acidentes na escola. 

METODOLOGIA: Para o embasamento realizou-se pesquisa nas bases de dados LILACS e 

SCielo com os descritores: Escola, primeiros socorros e Enfermagem. Este trabalho consistiu 

em um relato de experiência que descreve aspectos vivenciados pelos autores, na 

oportunidade de uma vivência prática na disciplina de Suporte Básica de Vida em uma Escola 

Municipal na cidade de Caucaia de ensino infantil e fundamental. Trata-se de um olhar 

qualitativo, que abordou a problemática desenhada a partir de métodos descritivos e 

observacionais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se nos discursos dos 

professores que comumente presenciam fatos como quedas, fratura de membros, convulsões, 

porém eles (as) não sabem como intervir nestas ocorrências. Medo, ansiedade e insegurança 

também fazem parte do discurso explanado por eles em seu ambiente de trabalho diante das 

questões supracitadas. A partir das intercorrências demonstradas pelos professores foi 

explanado quais as condutas e como proceder diante da situação; isso viabilizou o diálogo em 

que muitos professores relataram sobre o quanto foi esclarecedor e necessário o conhecimento 

sobre os primeiros socorros e a necessidade de adquirir mais conhecimentos nessa área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Pode-se observar que o profissional da educação durante sua 

graduação não possui preparo/conhecimento dos primeiros socorros para possíveis 

intercorrências no âmbito escolar.REFERÊNCIAS: 1. Fioruc B, Molina AC, Vitti Junior W, 

Lima S. Educação em saúde: abordando primeiros socorros em escolas públicas no 

interior de São Paulo. REE [Internet]. 4º de maio de 2017;10(3). Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/fen/article/view/46619 

Boaventura AP, Mandl SRM, Moraes ES dos S, Simões C, Gaspar AR, Vedovato C. 

Primeiros socorros no ambiente escolar: relato de experiência na Divisão de Educação Infantil 

e Complementar da Universidade Estadual de Campinas. Rev. Saberes Univ. [Internet]. 30º 

de setembro de 2017 [citado 6º de maio de 2019];2(2):147-58. Disponível em: 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/saberes/article/view/7596 

DESCRITORES: Escola; primeiros socorros; Enfermagem. 
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CÂNCER DE MAMA: PROJETO DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Juliana Sena do Amaral 1 

Laurineide de Fátima Diniz Cavalcante2 

Maria Magem do Nascimento3 

 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada 

de células do tecido mamário. (INCA, 2019). Esse processo gera células anormais que se 

agrupam, formando um tumor. É o tipo câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no 

mundo, e, quando descoberto e tratado precocemente, tem-se melhora substancial 

no prognóstico (INCA, 2019). OBJETIVO: Conscientizar a população sobre a importância 

do diagnóstico precoce no processo de tratamento e cura do paciente. METODOLOGIA: O 

modelo estudo descritivo, do tipo relato de experiência, apresentado como proposta de 

educação em saúde preventiva do CA de mama. A vivência iniciou-se a partir de pesquisa na 

literatura vigente acerca da prevenção do CA de mama. Na sequência o estudo será 

apresentado no formato de banner, contemplando os fatores de riscos 

modificáveis, conscientização da comunidade acadêmica sobre a importância da prática de 

atividades físicas; manutenção de peso corporal adequado; evitar ingestão de bebidas 

alcoólicas; manter uma alimentação equilibrada; evitar o uso de hormônios sintéticos, como 

anticoncepcionais e terapias de reposição hormonal; dentre outros. O banner será apresentado 

aos docentes e discentes da faculdade. As orientações dessas questões viabilizarão meios para 

conscientização dessa população acerca da importância da prevenção. Além da apresentação 

do banner, serão distribuídos folhetos que ajudarão no processo de construção do pensamento 

preventivo sobre a doença. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O planejamento do banner foi 

idealizado na disciplina de oncologia básica, sob orientação da professora. Foram feitas várias 

pesquisas, com dados atualizados sobre a prevalência e a incidência da doença. Após 

divulgação através de roteiro de prática, o banner será apresentado em atividade de 

workshop aos discentes e docentes da instituição, com foco nas orientações preventivas 

do CA de mama e demais dúvidas que venham surgir. A expectativa é que a comunidade 

acadêmica saia dessa experiência mais esclarecida sobre o valor da prevenção no processo de 

combate ao câncer mamário. CONSIDERAÇÕES FINAIS A vivência dessa atividade 

prática proporcionou aos discentes contribuir de forma significativa com conscientização 

acerca de medidas preventivas para o combate ao câncer de mama. 

REFERÊNCIAS: 1. Instituto Nacional do Câncer [Internet]. Rio de Janeiro: Ministério da 

Saúde; 2019. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-de-mama 

 DESCRITORES: Educação em saúde; Neoplasias da mama; Enfermagem. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Políticas públicas de saúde são o conjunto de procedimentos, programas e 

ações criados pelo governo para a prática de serviços de saúde de interesse público, sendo o 

Sistema Único de Saúde (SUS) considerado a mais importante política de saúde do Brasil1 

Discutir sobre a trajetória de construção do SUS e sua relevância no contexto brasileiro é 

relevante, pois permite reflexões indispensáveis á compreensão do cenário atual de saúde no 

Brasil, bem como á busca pelas transformações necessárias para seu melhoramento contínuo. 

OBJETIVO: Refletir sobre a trajetória histórica da construção do SUS. METODOLOGIA: 

Estudo qualitativo, de reflexão teórica, sobre a evolução histórica das políticas de saúde no 

Brasil, a partir de análise crítica do filme: “Políticas de Saúde no Brasil: um século de luta 

pelo direito á saúde”, obra da Tapiri Cinematográfica Ltda., do ano 20062. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: o documentário apresenta como se articulou a saúde à política brasileira, 

mencionando o contexto histórico de cada tentativa de implantação de políticas de saúde no 

país, desde a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão até a construção do SUS. No 

âmbito da definição de saúde pública e de ações correlatas, teve-se, como um dos fatores 

motivadores para a busca de tal definição, a necessidade de se manter a população sadia, para 

produzir e trabalhar, com vistas às atividades econômicas do país. A criação do SUS, na 

perspectiva de reforma do sistema de saúde então vigente, foi fruto de luta incansável de 

diversos grupos, incluindo os integrantes do Movimento da Reforma Sanitária e lideranças 

populares. Tal luta culminou com a realização da 8º Conferência Nacional de Saúde, em 

1986, que resultou na elaboração de um conceito de saúde diretamente vinculado aos direitos 

de cidadania. Os princípios formulados nesse grande evento, que teve a participação de 

representantes do governo, usuários, gestores e profissionais de serviços de saúde pública e 

privada foram consolidados oficialmente em documento oficial em 1988, com a promulgação 

da Constituição Federal. A partir daí, tem-se que as políticas de saúde brasileiras devem ser 

balizadas pelos princípios da universalidade, equidade, integralidade, bem como pela 

descentralização e participação da comunidade. Em 1990, com a regulamentação da primeira 

Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080), tem-se a real definição do que é e de como deve funcionar 

o SUS. Aludindo-se a isso no cenário histórico atual, quase 30 anos após regulamentação da 

Lei 8080, quando se vivenciam precariedade de serviços, insatisfação de população e má 

gestão da saúde pública, reflete-se sobre o quanto o SUS tem avançado, como política 

pública, e o quanto é necessário que a luta histórica que garantiu sua criação, décadas atrás, 

permaneça existindo, a fim de garantir sua manutenção como elementar e indispensável 

política de saúde do país. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Faz-se necessário avançar nas lutas 
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históricas para a manutenção do direito á saúde consolidado pela criação do SUS. Novos 

séculos de luta por tal direito devem se efetivar, a fim de que o SUS, enquanto política pública 

em contínua construção possa evoluir temporalmente para o efetivo cumprimento de seu 

papel de promover o atendimento integral à saúde da população brasileira.  REFERÊNCIAS: 

1. Luchessi, P. Políticas públicas em saúde pública. São Paulo: BIREME/OPAS/OMS, 2002. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Universidade Federal Fluminense. Organização Pan-

Americana da Saúde. Políticas de saúde no Brasil: um século de luta pelo direito à saúde 

[DVD]. São Paulo: Ministério da Saúde; 2006. 

DESCRITORES: Políticas públicas de saúde; Sistemas de Saúde; Comentário. 

 

 

  

 


