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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 IV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM DA 

FACULDADE RODOLFO TEÓFILO tem 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 ENFERMAGEM EM TEMPOS DE CRISE 

SANITÁRIA: A PRÁTICA, OS DESAFIOS E AS PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS, 

estando em sintonia com a 82ª Semana Brasileira de Enfermagem que, neste ano, por meio do 

tema “O trabalho em Enfermagem no contexto de crise”, reafirma a importância das 

trabalhadoras e trabalhadores em enfermagem na defesa da vida no contexto de aprofundamento 

da crise sanitária e recrudescimento das crises social, política e econômica presentes no Brasil 

e no mundo. A IV Semana Acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem teve o 

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

enfermagem diante do cenário de crise sanitária que estamos vivendo desde 2020. Foram três 

dias de evento com palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos científicos com 

publicação dos resumos em anais. 
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RENASCIMENTO DO PARTO: RELATOS DE CASOS ACERCA DA REALIDADE 

BRASILEIRA SOBRE O NÚMERO DE CESÁREAS FEITAS EM DETRIMENTO DO 

PARTO NORMAL 

 

Rawlison Pinto de Oliveira1 

Isabelle Cordeiro de Nojosa2 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: O parto é um mecanismo natural de concepção da vida conferido as mulheres 

no que pertine a perpetuação da espécie humana. Com o decorrer dos tempos verificou-se no 

manejo obstétrico muitas estratégias quando se sabe que no decorrer da história ocorria em sua 

grande maioria era intermediado por parteiras, que eram mulheres sem conhecimento obstétrico 

clínico, mas, que tinham habilidades naturais trazidas em sua bagagem ancestral a vivência de 

como se estruturar e realizar um parto sem interferência de profissionais da área até então; as 

intercorrências que porventura ocorressem no momento eram realizadas, de maneira rudimentar 

sem a menor preocupação quanto ao ambiente estéril eivado de contaminações por 

microrganismos desconhecidos. Nos dias atuais as mulheres têm sido vilipendiadas quanto a 

sua autonomia em serem, capazes de conduzir o seu próprio parto. O documentário 

renascimento do parto alberga relatos de casos, pertinentes a essa temática onde a utilização da 

tecnologia da medicina de utilização de medicações e artefatos médicos que tem tornado essa 

autonomia em mecanismo de persuasão profissional, na indução dos nascimentos por partos 

cesáreos sem grande necessidade na maioria dos casos avaliados clinicamente. OBJETIVO: 

retratar acerca do processo de relatos de casos acerca da realidade brasileira sobre o número de 

cesáreas feitas em detrimento do parto normal. METODOLOGIA: trechos de narrativas 

carreadas das entrevistas realizadas no documentário o renascimento do parto que vieram a dar 

subsídios quanto as cesarianas realizadas de maneira obsoleta em detrimento do parto normal. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: as intervenções obstétricas e medicalizações apesar de 

indicadas em alguns casos clínicos deverão ser ao máximo evitadas, no intuito de preservar a 

autonomia conferida a futura mãe assim como obstar que a instituição medicamentosa venha a 

fazer o papel fisiológico orgânico sem intervenções artificiais que subjuguem o estado natural 

do nascimento que são repletos de mecanismos agressivos e desconhecidos quanto ao corpo 

feminino. CONSIDERAÇÕES FINAIS: parto é um fenômeno natural decorrente das práticas 

de nascimento no decorrer do tempo, devendo ser protegido de qualquer situação que seja 

antinatural ao organismo, consistindo em um vínculo afetivo relacionado a mãe e filho, 

afastando intervenções de tecnologias médicas artificiais em sua grande maioria desnecessária 

no momento do desfecho natural da vida que é nascer. REFERÊNCIAS: Campos AS, Almeida 

ACCH, Santos RP. Crenças, mitos e tabus de gestantes a cerca do parto normal. Rev. 

 
1 Estudante de Enfermagem, graduando, Faculdade Rodolfo Teófilo, rawlisonoliveirap@gmail.com. 

2 Enfermeira Obstetra- Consultora Materno Infantil( Vida no Ventre). Doutoranda em Obstetrícia- DINTER 

UFC/UNIFESP. Mestre em Saúde Coletiva- PPSA/UECE. Especialista em Saúde Pública.  Docente da Faculdade 

Rodolfo Teófilo-FRT. Contatos (85) 99986-8271.  

mailto:rawlisonoliveirap@gmail.com
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Enfermagem UFSM  2014.  http://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/viem/10245/pdf. Acesso 

em 26/04/21. Paula E, Chauvet E. O Renascimento do parto [DVD]. Brasília: Master Brasil e 

Ritmo Filmes; 2013. (90 minutos).  

DESCRITORES: Parto; Parto natural; Medicalização; Obstetrícia.

http://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/viem/10245/pdf.%20Acesso%20em%2026/04/21
http://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/viem/10245/pdf.%20Acesso%20em%2026/04/21
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM À PESSOA COM DIABETES MELLITUS: 

EXPERIÊNCIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR. 
 

Rejane do Nascimento Almeida1  

Juliana Sena do Amaral2  

Liziane Rodrigues Sousa3  

Sabrina Rodrigues Alves4  

Marleide da Rocha Martins5  

Isabella Costa Martins6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não 

consegue empregar adequadamente a insulina que produz. No Brasil, há mais de 16,8 milhões 

de adultos (20 a 79 anos), com diabetes, isso representa 9,3% da população adulta. Em alguns 

casos, o diagnóstico demora, favorecendo o aparecimento de complicações. Assistir ao 

paciente vai além de controlar seus sintomas, e fazê-lo adaptar-se às mudanças sociais e 

psicológicas da doença. Por essas razões, o maior desafio consiste em ensinar a conviver e 

manejar a doença diante das situações vividas diariamente. Isso significa reeducá-lo para que 

as mudanças comportamentais aconteçam e se mantenham ao longo da trajetória da doença e 

da vida. OBJETIVO: Relatar a experiência da elaboração do plano de cuidados à pessoa com 

diabetes mellitus na assistência domiciliar durante a atividade interdisciplinar realizada por 

graduandos de Enfermagem. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência. Foi realizada uma atividade com um paciente portador de Diabetes Mellitus no 

domicílio, com o intuito de realizar a consulta de enfermagem para um plano de cuidados com 

foco na construção interdisciplinar, como parte da nota da disciplina de Práticas 

Interdisciplinares da 4ª série da graduação do curso de enfermagem de uma instituição de 

ensino privada. A atividade foi realizada no município de Fortaleza- CE, no mês de novembro 

de 2020. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A atividade permitiu articular saberes construídos 

de forma interdisciplinar da 4ª série da graduação de enfermagem que compõem o componente 

de “Práticas Interdisciplinares – Instrumentalização do Cuidar em Enfermagem”. Assim, os 

graduandos foram realizar a atividade no domicílio da pessoa escolhida pelo grupo. Para isso, 

os cuidados de enfermagem foram elaborados com embasamento do principal instrumento de 

Cuidado do Enfermeiro que é a Sistematização da Assistência de enfermagem (SAE), por meio 

da elaboração do Processo de Enfermagem (PE). Assim, esses instrumentam ajudaram a traçar 

ações que respondam às necessidades do paciente. Para atingir o objetivo da atividade, foi 

construído um plano de cuidado para uma pessoa portadora de diabetes mellitus com foco na 

mailto:rejane_10almeida@hotmail.com
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promoção da saúde e prevenção de agravamentos da doença. O plano focou nas orientações 

em relação a alimentação equilibrada, práticas de exercício e melhor adesão da medicação. As 

taxonomias NANDA, NIC e NOC. Foram aplicadas com as etapas do PE, como o Histórico 

de Enfermagem, Diagnósticos de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem, 

Implementação e Avalição de Enfermagem, objetivando com isso uma melhor assistência nos 

cuidados. Foram relacionados alguns diagnósticos, intervenções e resultados aplicados pela 

equipe referente a paciente citada. NANDA: Obesidade caracterizada por ADULTO: Índice 

de massa corporal (IMC) > 30 kg/m2 associado a distúrbio genético. NIC: Determinar o peso 

corporal ideal do paciente. NOC: Controle de peso/ Perda de peso. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Como acadêmicos ratificamos a importância da SAE e do Processo de Enfermagem 

na qualidade da assistência, pois o aprendizado possibilitou a aplicabilidade do conhecimento 

teórico na prática. Experiências como estas corroboram para uma formação de qualidade. Esse 

acompanhamento trouxe muitos benefícios para paciente e a equipe, como futuros 

profissionais. REFERÊNCIAS: BRANDÃO, Maria Girlane Sousa Albuquerque. Processo 

de enfermagem em paciente com pé diabético: relato de experiência. Rev. Rede cuid. Saúde. 

v. 14, n. 1 jul (2020). Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-

1116340. Acesso em 01 maio 2021. BULECHEK, Gloria M. et al. Classificação das 

intervenções de enfermagem - NIC. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. HERDMAN, T. 

Heather; KAMITSURU, S. Diagnósticos de enfermagem da NANDA I: definições e 

classificação 2018-2020. Tradução: Regina Machado Garcez. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2018. MOORHEAD Sue et al. Classificação dos resultados de enfermagem – NOC. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2016. SBD - Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Diabetes: 2019-2020. São Paulo: Clannad, 2019. Disponível em: 

https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019- 

2020.pdf. Acesso em 01 de maio de 2021 

 

DESCRITORES: Enfermagem. Cuidados de Enfermagem. Diabetes.

http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-
http://www.diabetes.org.br/profissionais/images/DIRETRIZES-COMPLETA-2019-
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CONSTRUINDO PORTFÓLIOS ACADÊMICOS DIGITAIS: EXPERIÊNCIA DE 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

Victoria Farias Ribeiro1  

Millían Souza de Carvalho2  

Rayanderson Lima Oliveira3  

Fernanda Rochelly Nascimento Mota4  

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A evolução tecnológica vem possibilitando novas formas de aprendizagem, 

sendo cada vez mais adaptadas para que haja maior acessibilidade, e com isso, maior 

rendimento dos acadêmicos. Os portfólios eletrônicos surgem como um método avaliativo 

poderoso no ambiente educacional, colaborando para a aprendizagem, além de estimular a 

criatividade dos estudantes. Essas ferramentas pedagógicas são potencialmente benéficas no 

ensino-aprendizagem de acadêmicos da área da saúde (FUENTES-ROJAS, 2017). 

OBJETIVO: Descrever a experiência de graduandos na construção de portfólios acadêmicos 

digitais para avaliação do ensino-aprendizado em uma disciplina de curso de Graduação em 

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

agosto a dezembro de 2020, nesse período houve a elaboração de um portfólio digital.  Esta 

ocorreu por ocasião de parte das atividades práticas da disciplina "Práticas Interdisciplinares: 

Bases para o Cuidar do Corpo Humano", ofertada no segundo semestre do curso de Bacharelado 

em Enfermagem de uma instituição de ensino superior do município de Fortaleza-CE. Exercício 

proposto pela docente da disciplina no primeiro dia de aula letivo, sugerindo a utilização da 

plataforma "Google sites" para elaboração dos portfólios de maneira digital, uma vez que o 

ensino presencial estava pausado por consequência da pandemia de Corona virus disease 

(Covid-19) e consequentes decretos de distanciamento social vigentes. Participaram 36 

acadêmicos, que foram divididos em seis equipes para a confecção dos portfólios. A proposta 

consistiu em registrar, através de imagens, textos e fotografias, as atividades e demais 

experiências vivenciadas pelos graduandos durante o semestre letivo. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A docente da disciplina apresentou a proposta de construção dos portfólios 

digitais no formato de site demonstrando, em aula teórica remota, como se procedia à sua 

criação. Os portfólios foram construídos pelos graduandos ao longo dos meses letivos, assim, 

foi necessária organização das equipes para planejamento do trabalho, fichamento de textos 

científicos, dentre outros. Ressalta-se, na construção dos portfólios, a ênfase na 

interdisciplinaridade, consonante a sua finalidade e proposta na disciplina. Os documentos 

eletrônicos contaram com relatórios, registros fotográficos de atividades práticas virtuais e 

laboratoriais realizadas, bem como com comprovações de publicações em redes sociais, 

realizadas com propósito de disseminar conhecimentos sobre temáticas abordadas na disciplina. 

É importante mencionar que, dadas as circunstâncias em os portfólios digitais foram propostos, 

referente ao distanciamento social imposto pela pandemia de Covid-19, mostraram-se 

facilmente exequíveis, possibilitando aos estudantes um fácil acesso ao material eletrônico e 

manejo na sua elaboração. Além disso, construir os portfólios estimulou a criatividade discente, 

tendo em vista sua autonomia para personalizar os trabalhos de acordo com suas preferências. 

Ademais, a experiência introduziu aos acadêmicos a importância do domínio de conhecimento 

acerca da utilização de ferramentas digitais, cada vez mais utilizadas por enfermeiros como 

tecnologias de trabalho. A experiência de construção dos portfólios digitais permitiu aos 

discentes edificar seu próprio conhecimento e protagonismo no processo de ensino-

aprendizagem (FUENTES-ROJAS, 2017). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência de 

construção dos portfólios digitais foi relevante para os discentes em Enfermagem, pois 
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contribuiu para o conhecimento autônomo, protagonismo no aprendizado, introdução ao uso de 

ferramentas virtuais de trabalho e exercício de criatividade. REFERÊNCIAS: FUENTES-

ROJAS, M. O portfólio como uma estratégia de aprendizagem na formação dos  profissionais 

de saúde. Temas em Educ. e Saúde, v.13, n.1, p. 59-73, 2017. 

DESCRITORES: Enfermagem; Estudantes de Enfermagem; Aprendizagem.
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EIXO TEMÁTICO:  

Enfermagem e a prática profissional 

no contexto de crise sanitária 
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ANSIEDADE EM MEIO A PANDEMIA POR COVID-19 NA POPULAÇÃO 

 

Ana Maria Pessoa Studart Gurgel1  

Francisca Norma Marques da Silva2  

Lara Rodrigues Magalhães3 

Tamires de Freitas Souza4  

Victória Rafaella Carvalho Lima da Silva5 

Cinthia Maria Andrade de Freitas6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Considerando a crise sanitária que se instalou mundialmente devido a 

pandemia do vírus Sars-Cov-2, mais conhecido como COVID-19, e devido a situação inusitada 

envolvendo tudo o que se refere a saúde, observou-se através de estudos que  uma das áreas 

mais afetadas foi a condição psicológica, tanto dos portadores que desenvolveram a doença em 

todas as suas formas, como das pessoas que vivenciam o momento, quer seja por conta das 

medidas restritivas, ou por perdas de parentes e ou profissionais da linha de frente (SILVA, 

SANTOS E OLIVEIRA, 2020). OBJETIVO: Abordar o tema ansiedade em tempos de 

pandemia e descrever intervenções para a promoção de saúde mental durante o isolamento 

social por COVID-19. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão 

integrativa, realizado no mês de Abril de 2021 com busca no portal BVS (biblioteca virtual de 

saúde), utilizando os descritores Pandemias OR Infecções por Coronavírus OR Ansiedade. Foi 

incluído 01 artigo disponível em português do ano de 2020 que abordou ansiedade na população 

durante a pandemia por Covid-19. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Desde o começo da 

pandemia pela infecção do novo coronavírus (Covid-19), autoridades sanitárias locais de 

diferentes esferas administrativas, usaram de estratégias de isolamento social para frear a 

infecção do vírus e diminuir a curva de contaminação, porém o isolamento social contribuiu 

para o aumento da ansiedade na população em geral. Com taxas de mortalidade superior a gripes 

periódicas já vivenciadas, a falta de imunização, a elevada propagação do vírus, o medo da 

morte, do desconhecido, hospitais e unidades de saúde em colapso, a incerteza de um futuro, e 

a crise na economia com desemprego cada vez maior, trouxeram também o adoecimento 

mental, e a ansiedade passou a ser constante na vida da população. Os resultados gerais que 

foram observados é que o impacto do Covid-19, gerou transtornos psicológicos e sociais, 

afetando a capacidade de enfrentamento da sociedade (SILVA, SANTOS E OLIVEIRA, 2020). 

Dessa forma deve-se enfatizar a importância de implementar estratégias que promovam redução 

da ansiedade populacional, como assistência psicológica, realizações de orientações sobre o uso 

adequado da máscara, lavagem das mãos e evitar aglomerações. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Nessa revisão bibliográfica, foi possível identificar os fatores que influenciam para o 

aumento de ansiedade na população brasileira, visto que essa problemática teve aumento 

significativo com isolamento social durante o período de pandemia por Covid-19. Desse modo 

identificou-se que preocupação de perder um familiar, futuro incerto relacionado às atividades 

acadêmicas e ao desemprego, fake news, métodos ineficazes e empíricos, falta de imunização 

e o acometimento do coronavírus SARS-CoV-2 em pessoas próximas, contribuíram para o 

desenvolvimento da ansiedade. REFERÊNCIAS: Silva HGN, Santos LES, Oliveira AKS. 
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Efeitos da pandemia no novo Coronavírus na saúde mental de indivíduos e coletividades. J. 

nurs. health.; v. 10(n.esp.) 2020 

 

DESCRITORES: Pandemias; Infecções por Coronavírus; Ansiedade. 
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BACTÉRIAS ISOLADAS EM URINOCULTURA E SUA SUSCETIBILIDADE AOS 

ANTIBIÓTICOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Francisco Anderson Abreu do Nascimento 1 

Samuel Furtuoso Freitas 2 

Maria Eduarda Melo Oliveira 3 

Kayan Lima Barbosa 4 

Ana Vitória da Silva Souza5 

Ana Paula Fragoso de Freitas 6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A infecção do trato urinário (ITU) é a segunda causa mais comum de 

infecção entre todas as doenças infecciosas em hospitais. Os resultados dos antibiogramas são 

necessários para manter o tratamento racional em pacientes com suspeita de ITU. As infecções 

do trato urinário, incluindo uretrite, cistite e pielonefrite são as infecções bacterianas mais 

comuns, acometendo milhares de pessoas em todo o mundo. Assim, a uroculutra associado ao 

antibiograma é uma importante ferramenta para uso efetivo de antimicrobiano evitando a 

resistência bacteriana. OBJETIVO: Identificar a bactérias mais prevalentes infecções 

urinárias e sua suscetibilidade aos antibióticos.  METODOLOGIA: Realizou-se uma 

revisão bibliográfica, durante o mês de abril de 2021, nas plataformas PubMed e SciELO. 

Utilizou-se os descritores: (“infecção bacteriana”), AND (“urina”), AND (“antibióticos”), 

resultando em 23 artigos. Foram selecionados 13 segundo os critérios de inclusão: artigos 

publicados em 2017-2020, em português e inglês, com textos completos online.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da leitura dos artigos foi possível identificar que 

as infecções do trato urinário (ITU) estão comumente associadas ao microorganismo 

Escherichia coli. A bactéria é a mais citada nos artigos selecionados desta pesquisa, e está 

associada em 90% dos casos de ITU principalmente em mulheres. Desde fatores anatômicos 

que favorecem para que esse uropatógeno devido a proximidade da vagina ao ânus, como 

também devido a fatores como a má higiene e relações sexuais também são relatadas, assim 

como as infecções secundárias. As bactérias gram negativas Proteus mirabilis, Klebsiella sp, 

Enterobacter sp, Pseudomonas aeruginosa são as mais comuns em resultados de 

antibiogramas. Foi encontrada alta resistência à cefalexina, ampicilina, cefuroxima, axidil, 

trimetoprima / sulfametoxazol, ceftriaxona e ciprofloxacina, e esses medicamentos são 

geralmente prescritos para o tratamento de ITU. Acredita-se que, em caso de infecção, a 

escolha empírica do antibiótico não deve ser ignorada para evitar o agravamento do paciente, 

assim como deve ser orientado a seguir corretamente a prescrição, uma vez que o tratamento 

acima do recomendado ou abaixo do esperado pode oferecer riscos ao paciente, fazendo a 

bactéria adquirir uma resistência ao fármaco. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constatou-se 

mailto:contatoabreu@outlook.com
mailto:samuelfurtuoso@gmail.com
mailto:me86002@gamil.com
mailto:kayan25.lima@gmail.com
mailto:vitoriaariev@gmail.com
mailto:paula.freitas@frt.edu.br
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que a resistência aos antimicrobianos está aumentando rapidamente em uropatógenos. Os 

motivos são desde o uso incorreto do antibiótico devido automedicação, e a capacidade de 

codificação e passagem de informação por plasmídeos da produção de uma enzima chamada 

betalactamase. O uso de antibióticos eficazes de forma consciente diminui o risco de 

resistência bacteriana e surgimento de            superbactéria,  bem como promove a recuperação 

do paciente. REFERÊNCIAS: HINES, Michelle C. et al. Resistance Patterns of Escherichia 

coli in Women with Uncomplicated Urinary Tract Infection Do Not Correlate with Emergency 

Department Antibiogram. J Emerg Med. 49(6), p.998-1003. 2015. HIRAKAUVA, Elizabeth 

Yukie et al. Incidence of Bacteriuria after Urodynamic Study 

with or without Antibiotic Prophylaxis in Women with Urinary 

Incontinence. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. 39(10), p.534-540, 2017. AGOSTINHO, Juliana 

Maria Avanci et al . Antibiotic resistance and virulence factors among Escherichia coli isolates 

from avian organic fertilizer. Cienc. Rural,  Santa Maria , 50 (2),  e20180849,    2020 . 

SHAH, Chhaya. et al. Virulence factors of uropathogenic scherichia coli (UPEC) and 

correlation with antimicrobial resistance. BMC Microbiol. 2;19 (1) p.204. 2019. 

DESCRITORES: Infecções; Urina; Antibióticos. 
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PROFISSIONAL DE SAÚDE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 
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Francisca Norma Marques da Silva2 

Maria Édila Vituriano da Silva3 

Carlos Mauricio Moreira Damasceno4  

Vitória Maria Menezes Lima5 

Cinthia Maria Andrade de Freitas 6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Ansiedade e Depressão são transtornos de humor que podem tornar muitas 

situações desafiadoras. Enquanto a ansiedade é caracterizada por sensações de medo, 

hiperventilação, excesso de pensamentos e outros, a Depressão se apresente como falta de 

ânimo, de vontade, tristeza e outros. A presença desses transtornos é bastante comum entre a 

população, porém a procura por tratamento ainda é bastante carente (BENETON, 2020).   

OBJETIVO: Relatar a experiência de graduandos de enfermagem na realização de um estudo 

de caso sobre depressão e ansiedade em profissional da saúde. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, de um estudo de caso sobre depressão e ansiedade. 

Participaram cinco acadêmicos de Enfermagem do sétimo semestre de uma Faculdade privada 

de Fortaleza-CE, orientados por docente. A atividade foi realizada em abril/2021. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participou do estudo um profissional de saúde atuante na 

área. Foi elaborado pelos acadêmicos um documento com os sintomas de depressão e de 

ansiedade, o participante foi orientado a circular os sintomas que sentiu nos últimos três meses. 

Ao analisar o resultado, os acadêmicos observaram uma grande concentração de sintomas 

característicos de depressão e ansiedade no participante, indicando níveis consideráveis de 

presença dos transtornos. Durante a contato com o participante, o mesmo relatou que tinha 

problemas com o pai e com o ex companheiro, que o agredia psicológicamente e fisicamente, 

além de criar o filho sozinho. Comentou que acredita que o surgimento da COVID-19 no final 

de 2019, causada pelo vírus de alta transmissão SARS-CoV-2, possa ter desencadeado 

sentimentos antigos e “traiçoeiros”, principalmente após contrair a doença, onde se preocupou 

com a possibilidade de morrer em decorrência da COVID-19 e seu filho ficar “abandonado”. 

Relatou, também, que com a agravação dos sintomas faz uso de cloridrato de paroxetina, 

clonazepam e mirtazapina. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os acadêmicos concluíram que o 

novo coronavírus foi o protagonista no ressurgimento das emoções vivenciadas pela 

participante. Notou-se a importância do entendimento das emoções e da procura por tratamento 

como método de enfrentamento e melhora de vida. A participação de acadêmicos nessa 

atividade contribui para um melhor desenvolvimento profissional, sendo de suma importância 
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durante a graduação, visto que a humanização é algo bastante enfatizado atualmente. 

REFERÊNCIAS: BENETON, Emanueli Ribeiro; SCHMITT, Marina; ANDRETTA, Ilana. 

Sintomas de depressão, ansiedade e estresse e uso de drogas em universitários da área da saúde. 

Rev. SPAGESP, Ribeirão Preto, v. 22, n. 1, p. 145-159, jun.  2021.  

 

DESCRITORES: Ansiedade; Depressão; infecções por coronavírus.
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 CUIDAR CLÍNICO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM COVID-19: UMA 

REFLEXÃO 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou 

pandemia após diversos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave de Coranavírus (SARS-

Cov-2). Nesse contexto, ficou evidente a importância do profissional de enfermagem no 

cuidado clínico dos pacientes acometidos pela doença. Entre as responsabilidades do 

enfermeiro, faz-se necessário que ele tenha conhecimentos e habilidades sobre a etiologia, 

fisiopatologia, manifestações clínicas e formas de tratamento, no intuito de avaliar e aplicar 

intervenções confiáveis. Ademais, vale ressaltar a importância da precaução padrão em 

identificar os meios de transmissão no objetivo de prevenir o agente conforme a sua forma de 

disseminação. Por ser considerada uma doença grave e de alta incidência mundialmente, torna-

se um assunto digno de discussão e reflexão na enfermagem. OBJETIVO: Provocar reflexões 

acerca da importância do cuidado clínico do enfermeiro frente ao indivíduo acometido por 

COVID-19. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, desenvolvida durante 

a disciplina enfermagem no processo de cuidar da saúde do paciente em condições clínicas em 

abril de 2021, do curso de graduação em enfermagem de uma instituição de ensino superior de 

Fortaleza-Ceará. Para tanto, as referências utilizadas na elaboração foram buscadas na 

biblioteca virtual de saúde. RESULTADOS: De acordo com a revisão bibliográfica, percebeu-

se que desde a formação acadêmica, o enfermeiro é orientado a ter um olhar clínico para a 

melhor tomada de decisão. O cuidado clínico é o ato de cuidar com responsabilidade, ética e 

compromisso social, prestado pelo profissional de enfermagem habilitado, através de 

conhecimento técnico-científico e olhar clínico, sendo utilizados o toque, a escuta atenta e a 

fala, de forma a atender às reais necessidades do ser cuidado, sempre com o cuidado de manter 
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o respeito à sua singularidade, história de vida e individualidade (MONTEIRO et al. 2015). No 

contexto da pandemia, a importância desse olhar clínico é reiterado e os conhecimentos teóricos 

e práticos proporcionados ao enfermeiro em formação. Devem fortalecer a prática clínica 

através de evidências científicas e formação crítico-reflexiva para uma atuação na área 

profissional mais humana e holística, voltada para as necessidades do paciente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: No contexto da pandemia de covid-19, o cuidado clínico de 

enfermagem deve ser ético e responsável, pautado em conhecimento técnico-científico e olhar 

clínico e individualizado para cada paciente, sendo estas habilidades incentivadas desde a 

formação a acadêmica do profissional. REFERÊNCIAS: LIMA, Layane da Silva et al. 

Processo de Enfermagem Para Pacientes com Manifestações Respiratórias da Covid-19. 

Revista de Enfermagem UFPE on line, [S.l.], v. 15, n. 1, jan. 2021. ISSN 1981-8963. 

Disponível em: 

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/245345/37515>. Acesso 

em: 27 abr. 2021. doi:https://doi.org/10.5205/1981-8963.2021.245345. MOREIRA, Maria et al 

(org). O Cuidado clínico de enfermagem. Fortaleza: EdUECE, 2015. 

 

DESCRITORES: Assistência de Enfermagem; Coronavírus. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde elevou o estado 

de contaminação pelo novo coranavírus, o Sars-Cov-2, à pandemia. Até o momento são 

149.216.984 casos confirmados e 3.144.028 de mortes confirmadas em 223 países, áreas 

ou territórios com casos (WHO, 2021). O ritmo acelerado de disseminação do vírus na 

população e os sistemas de saúde estão pressionados em razão da demanda extra criada 

pela doença COVID-19 (WHO, 2020). Nesse cenário, a segurança de enfermeiros e outros 

profissionais de saúde nas linhas de frente tornou-se uma preocupação ética urgente, 

principalmente nos meses iniciais do estado de pandemia quando a prevenção e o 

tratamento dos enfermos era uma grande incógnita. OBJETIVO: Explorar os desafios 

éticos dos enfermeiros na pandemia de COVID-19 em pacientes hospitalizados. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi 

realizada nas bases eletrônicas de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

Web of Science e National Library of Medicine (PubMed/Medline) com os seguintes 

descritores controlados: “nurse”, “ethical challenge” e “COVID-19”. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Do total de dez artigos completos avaliados pela elegibilidade, quatro 

foram selecionados. Destes, dois foram realizados na China e os outros dois, no Brasil e 

em Israel. Os critérios de inclusão foram artigos completos de acesso livre e estudos 

originais qualitativos. Os resultados revelaram que os principais desafios éticos 

enfrentados pelos enfermeiros eram acerca dos direitos do pacientes, desigualdade, ética 

profissional e competência profissional. Foram comuns os relatos de preocupação com 

própria segurança e a dos colegas, receio de prestar os cuidados ao paciente com a 

pneumonia viral e sentimento de impotência. A sobrecarga de trabalho e o estresse 

profissional também foram relatados com frequência. Diversas foram as limitações 

iniciais, tais como o pouco conhecimento/habilidade e a dificuldade dos serviços em 

absorver a demanda. Foi relatado que pacientes tiveram seus atendimentos comprometidos 

em algum grau ou não foram atendidos. Alguns direitos prejudicados como o direito de 

escolher o tratamento, a falta de leitos e a falta do acompanhante. A natureza da  doença  

também  mudou  a  relação  enfermeiro-paciente  que  ficou  mais  distante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A pandemia Covid-19 destacou muitas das difíceis 
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questões éticas que os profissionais de saúde enfrentam ao cuidar de pacientes e famílias. 

As decisões que esses trabalhadores enfrentam nas linhas de frente apresentam muitas 

incertezas para todas as partes envolvidas. A pesquisa enfocou as implicações para os 

enfermeiros, que são a maior força de trabalho global da saúde, mas cujas perspectivas 

precisam ser consideradas para serem ainda mais reconhecidos e valorizados. 

REFERÊNCIAS: World Health Organization. Numbers at a glance. Disponível em: 

https://www.who.int/ emergencies/diseases. Acesso em: 29/04/2021. World Health 

Organization. Oxygen sources and distribution for COVID-19 treatment centres: interim 

guidance, 2020. 

DESCRITORES: Enfermagem; Pandemias; Ética. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O processo de cuidar da saúde da criança é uma atividade de fundamental 

importância em função da vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de vida (campos 

et al., 2011). Durante o processo de formação acadêmica do enfermeiro, uma das disciplinas é 

voltada para o ensino do processo de cuidar da saúde da criança, momento em que os alunos 

aprendem a prestar uma assistência sistematizada de enfermagem, de forma global e 

individualizada a essa parcela da população nos mais diversos níveis de assistência. 

OBJETIVOS: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem no cuidado a pacientes 

pediátricos nos diferentes níveis de atenção à saúde. METODOLOGIA: Estudo descritivo. 

Relato de experiência de graduandos nas atividades práticas assistidas vivenciadas na disciplina 

"enfermagem no processo de cuidar da saúde da criança e adolescentes", ministrada na 6ª série 

de uma instituição de ensino superior de fortaleza, em novembro de 2020. As vivências 

aconteceram em consultas de puericultura e sala de vacinas de unidades básicas de saúde; e em 

enfermarias pediátricas de uma instituição hospitalar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: As 

atividades práticas assistidas vivenciadas pelos acadêmicos de enfermagem oportunizaram 

aprendizagem teórica e prática, visto que os conhecimentos teóricos abordados em sala foram 

aplicados em diferentes cenários de atenção à saúde da criança. Nas unidades básicas de saúde, 

dentre as atividades realizadas pode ser citada a consulta de puericultura, momento em que foi 

possível avaliar os fatores nutricionais e analisar o cartão da criança e suas medidas 

antropométricas com observação do crescimento por medida do comprimento, medida do 

perímetro cefálico, torácico e abdominal. Ademais, a consulta de puericultura também permitiu 

a avaliação dos estágios de desenvolvimento, no intuito de identificar e prevenir problemas que 

possam retardar o crescimento infantil. Ainda no contexto de atenção básica, os acadêmicos 

tiveram a oportunidade de realizar procedimentos na sala de imunização, momento em que foi 

possível perceber a ligação da teoria com a prática, bem como a interdisciplinaridade presente 

no processo de imunização, visto que foram observados conhecimentos adquiridos nas 

disciplinas anatomia, fisiologia, imunologia e farmacologia no momento da administração das 

vacinas. No tocante ao cenário hospitalar, além do exame físico e evolução de enfermagem, 

também foram realizados procedimentos técnicos, tais como o cateterismo vesical de alívio e 

verificação de sinais vitais. Todas as atividades foram realizadas sob supervisão direta do 

professor da disciplina. Importante ressaltar que em todos os cenários foi possível perceber a 

importância do gerenciamento do enfermeiro nesse setor, com foco na segurança do paciente, 

indicadores de saúde e autonomia do enfermeiro na utilização da sistematização da assistência 

de enfermagem, evidenciando os diagnósticos de enfermagem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
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A experiência vivenciada pelos acadêmicos de enfermagem nos diversos níveis de atenção à 

saúde da criança contribuiu com a formação acadêmica e proporcionou aos discentes 

habilidades e conhecimento técnico científico, visto que os conteúdos ministrados em sala de 

aula e no laboratório foram aplicados no campo de prática assistida em diferentes cenários de 

atuação. REFERÊNCIAS: SA, Cristina dos Santos Cardoso de et al. Distanciamento Social 

Covid-19 no Brasil: Efeitos sobre a rotina de atividade física de famílias com crianças. Rev. 

paul. pediatr.,  São Paulo, v.39, e2020159, 2021. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

05822021000100438&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  27  abr.  2021.  Epub 11-Nov-2020.  

https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020159. VIEIRA, Alcivan Nunes; SILVEIRA, 

Lia Carneiro. O cuidado e a clínica na formação do enfermeiro: saberes, práticas e modos de 

subjetivação. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v.15, n.4, p.776-783, Dec. 2011. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script= sci_arttext&pid=S1414-81452011000400017 

&lng=en&nrm=iso>. access on 27 Apr. 2021. https://doi.org/10.1590/S1414-

81452011000400017. CAMPOS, Roseli Márcia Crozariol et al. Consulta de enfermagem em 

puericultura: a vivência do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família. Rev. esc. enferm. 

USP,  São Paulo, v.45, n.3, p.566-574, June 2011. Available from <http://www.scielo.br/ 

scielo.php? script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000300003&lng=en&nrm=iso>. access 

on  30  Apr.  2021.  https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000300003. 

 

DESCRITORES: Saúde da Criança; Coronavírus; Pediatria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020159
https://doi.org/10.1590/S0080-62342011000300003


29 

 

 

HUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO DO COVID 19 – ESTRATÉGIAS 

DESENVOLVIDAS POR ALUNOS DE ENFERMAGEM 

 

Cinthia Maria Andrade de Freitas 1 

Hérica Cristina Alves de Vasconcelos 2 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A assistência humanizada é hoje pauta que transcorre em todo mundo e nos 

últimos anos vem se destacando e ocupando cada vez mais espaço, principalmente entre os 

profissionais de saúde. O conceito de humanização ganha ênfase nos projetos de reconstrução 

das práticas de saúde no Brasil, reforçando os princípios de igualdade, integralidade da 

assistência e equidade (GOULART E CHIARI, 2010). Nesses últimos tempo, o mundo 

enfrentou um grave problema de saúde pública com o surgimento e disseminação da COVID-

19. Em meio a esta crise sanitária, a humanização passa a ser imprescindível no cuidado 

prestado nos estabelecimentos de saúde (PAIXÃO et al, 2021). OBJETIVOS: Descrever 

estratégias de humanização no contexto de COVID-19 desenvolvidas por alunos de 

enfermagem por meio de uma ferramenta online chamada Padlet. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, elaborado no contexto da disciplina de 

Práticas Interdisciplinares - Enfermagem no Ciclo Vital, ministrada na sexta série do curso de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade Rodolfo Teófilo. A atividade foi realizada em abril 

de 2021 onde os alunos deveriam criar estratégias de humanização na época da pandemia por 

COVID-19 direcionadas para pacientes, profissionais e/ou famílias, utilizando a ferramenta 

online padlet. RESULTADOS: Com a realidade que vivenciamos atualmente percebeu-se a 

necessidade de sensibilizar os discentes sobre a importância do cuidado humanizado 

direcionado a pacientes acometidos com COVID, bem como aos seus familiares e aos 

profissionais da linha de frente. A atividade foi desenvolvida individualmente por cada aluno e 

trouxe a possibilidade de reforçar a empatia e a humanização de cada um. Segundo Franzoi e 

Cauduro (2020), a pandemia pode ser considerada uma oportunidade de desenvolver e 

fortalecer competências dos alunos em processo de construção. Cartinha bate e volta, 

musicoterapia, lavagem das mãos para segurança do paciente, foram as estratégias criadas pelos 

alunos como forma de ofertar cuidado humanizado durante a pandemia. A ideia é 

posteriormente disseminar as estratégias criadas pelos alunos e se possível coloca-las em 

prática. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A vivência contribuiu para o aprimoramento do aluno 

no tocante a um dos processos de trabalho da enfermagem, a humanização, enriquecendo a sua 

formação profissional. Podemos considerar que a atividade proporcionou aos acadêmicos uma 

nova maneira de trabalhar e superar práticas da profissão e perceber a importância da empatia 

no cuidado ao próximo. REFERÊNCIAS: PAIXÃO, G.L.S; et al. Estratégias e desafios do 

cuidado de enfermagem diante da pandemia da covid-19. Brazilian Journal of Development, 

Curitiba, v.7, n.2, p. 19125-19139, fev, 2021. GOULART, B.N.G.; CHIARI, B.M. 

Humanização das práticas do profissional de saúde – Contribuições para reflexão. Ciência & 

Saúde Coletiva, v. 15, n. 1, p. 255-268, 2010. FRANZOI, M.A.H; CAUDURO, F.L.C. Atuação 

de estudantes de enfermagem na pandemia de covid-19. Cogitare enferm. 25: e73491, 2020. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a humanidade enfrenta uma pandemia de COVID-19, devido à 

proliferação do novo coronavírus humano (SARS-CoV-2). Nesse cenário, merece destaque as 

ações de Vigilância Sanitária (VISA), que de acordo com a lei orgânica da saúde é conceituada 

como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde¹. Sendo assim, os serviços de VISA em todas as 

esferas federadas, estão trabalhando arduamente no sentido de atender as necessidades e 

emergências do nosso país, regulamentando e fiscalizando medidas eficientes e eficazes que 

contribuam para a redução da contaminação pelo COVID-19². Diante desse contexto, insere-se 

o trabalho do enfermeiro fiscal de Vigilância Sanitária, que tem entre suas atribuições 

supervisionar e fiscalizar a aplicação da legislação sanitária, visando a promoção e proteção da 

saúde da população³. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, narrativo, do tipo 

relato de experiência, referente à atuação de uma enfermeira fiscal de Vigilância Sanitária do 

município de Fortaleza, Ceará, no período de maio a dezembro de 2020, durante a pandemia de 

COVID-19. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O campo de atuação da VISA envolve produtos 

e serviços utilizados rotineiramente, mas algumas pessoas ainda desconhecem ou não valorizam 

as atividades desenvolvidas por essa vigilância4. Contudo, após a instalação da pandemia, 

passou-se a perceber um aumento na preocupação da população em relação a importância da 

prevenção, da regulamentação e da proteção em saúde. Isso refletiu significativamente no 

trabalho do enfermeiro fiscal de VISA, que teve seu papel mais compreendido e aceito perante 

a sociedade. Percebe-se ainda que as atividades desenvolvidas pela VISA passaram a ser mais 

reconhecidas, pois houve aumento do número de denúncias realizadas pela própria população. 

De uma forma geral, essas denúncias referem-se ao descumprimento das medidas sanitárias de 

enfrentamento à pandemia pelos diversos tipos de estabelecimentos. O enfermeiro fiscal de 

VISA realiza a fiscalização dos serviços de saúde e de interesse à saúde. Diante da pandemia, 

mailto:isabelle.nojosa@frt.edu.br
mailto:cremeilda.lobo@frt.edu.br
mailto:viviane.tomaz@frt.edu.br
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esse profissional deparou-se com uma nova realidade em sua rotina de trabalho. Além das boas 

práticas de saúde outrora observadas nos estabelecimentos inspecionados, passou-se também a 

verificar a existência de aglomerações, horários de funcionamento e atividades econômicas 

proibidas ou permitidas pelo poder público, dentre outras exigências regulamentadas para o 

combate à pandemia de COVID-19. A atualização contínua desses regulamentos e a 

necessidade de tomar medidas restritivas se configuram obstáculos na atuação do enfermeiro 

fiscal de VISA. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O contexto da pandemia de COVID-19 exigiu 

que o enfermeiro fiscal de VISA atualizasse diariamente seu arsenal jurídico e bagagem 

científica, o que acarretou grandes desafios para esse profissional. Entretanto, o maior 

reconhecimento do seu trabalho perante à população nos últimos meses, é um fator motivador 

para a continuidade de seu trabalho. REFERÊNCIAS: BRASIL. Lei n.8.080, de 19 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 18055 – 18059, 19 set. 1990. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm Acesso em: 11 abr. 2021. BRASIL. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. 

Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas 

durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) [Internet]. Brasília, DF,  2020. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br Acesso em: 11 abr. 2021. COSTA, E. A. M. Vigilância sanitária em serviços de saúde: os 

desafios da prática. Vigil sanit debate [Internet], v. 2, n. 2, p. 27-33, jul. 2014. Disponível em: 

https://visaemdebate.incqs.fiocruz.br/index.php/visaemdebate/article/view/148. Acesso em: 11 

abr. 2021. COSTA, E. A. org. Vigilância Sanitária: temas para debate. Salvador: EDUFBA, 

2009. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Nos últimos anos a atenção obstétrica e neonatal vem passando por inúmeras 

mudanças e a sua reestruturação requer a oferta de serviços de planejamento familiar, pré-natal, 

parto, pós-parto, além de leitos de UTI Adulto e neonatal, de berçário, bem como, a constituição 

de casas de apoio às gestantes de risco e à puérperas.  Vale ressaltar acerca da humanização do 

atendimento que é proporcionada através da sensibilização e atualização profissional das 

equipes do sistema de saúde como um todo. Em 2020 com a pandemia do Covid-19, algumas 

adaptações foram necessárias para garantir a segurança dos pacientes e profissionais diante do 

grande risco de contaminação. OBJETIVO: Relatar os desafios de ser enfermeiro 

obstetra/neonatal no contexto da pandemia do Covid-19. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado durante a pandemia do novo 

Coronavírus, entre os meses de janeiro a abril de 2021, sobre os desafios vivenciados por 

enfermeiras cujas especialidades de atuação compreendem a obstetrícia e/ou a neonatologia, no 

município de Fortaleza/CE. Por se tratar de um relato de experiência, não se fez necessária a 

emissão de parecer do CEP.  RESULTADOS: Diante do cenário pandêmico, a assistência 

obstétrica e neonatal passou por diversas restrições. Assim, as adaptações diante de tais desafios 

foram essenciais. No âmbito do pré-natal, consultas domiciliares em algumas situações foram 

substituídas pela consultoria online. No parto, o direito ao acompanhante manteve-se, no 

entanto, com a restrição de acesso e do número de profissionais contratados (filmagem e doula, 

por exemplo). Houve a necessidade de colocar a criatividade em alta a fim de superar o desafio 

de manter a humanização e qualidade da assistência. No pós-parto, o alojamento conjunto é um 

setor onde se sobressai à humanização, destacando-se a presença constante do acompanhante 

de livre escolha da paciente. No entanto, no contexto da pandemia, de acordo com as 

recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o número de 

acompanhantes  passou a ser restrito, bem como as visitas. Assim, os profissionais de saúde 

passaram a ser a única fonte de apoio para a paciente. A indicação do uso de máscara por 

pacientes nas unidades foi um grande desafio e nesses casos se fez necessário a implementação 

de ações de educação em saúde abordando a importância da mesma para prevenir a 

disseminação do vírus. Em relação ao cuidado com o recém-nascido observou-se que o 

sentimento de medo relacionado à transmissão da infecção por vezes bloqueou as puérperas em 

ações como o banho de sol e passeios no pátio externo, fato que motivou ações passeios guiados 

por profissionais e banhos de sol assistindo, com o intuito de evitar o não distanciamento social.  

Nessa perspectiva, as novas atividades de cuidado foram um desafio frente às dificuldades 
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enfrentadas no contexto da pandemia. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar das dificuldades, 

através da educação em saúde e adaptações nas ações de cuidado, além do conhecimento e 

criatividade, o profissional pôde desenvolver técnicas e alternativas que possibilitaram a 

manutenção do cuidado e as boas práticas no contexto da assistência do Binômio mãe/filho 

diante de um cenário de pandemia, promovendo assim o cuidado qualificado e a humanização 

da assistência obstétrica e neonatal. REFERÊNCIAS: ANVISA, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 07/2020. Orientações para 

prevenção e vigilância epidemiológica das infecções por SARS-COV-2 (COVID-19) 

dentro dos serviços de saúde – 17/09/2020. BACKES, M.T.S. et al. Desafios da gestão do 

cuidado de enfermagem para a qualidade da atenção obstétrica e neonatal em 

maternidades públicas brasileiras. Investigação Qualitativa em Saúde//Investigación 

Cualitativa en Salud//Volume 2. Atas CIAIQ2017. 

DESCRITORES: Enfermagem; Obstetrícia; Neonatologia; Coronavírus. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No final do ano de 2019 o mundo passou a ter o conhecimento de uma nova 

doença (Sars-Cov-2 ou covid 19) causada pela mutação do coronavírus (2019-nCoV). Os 

primeiros casos ocorreram na China, mas sua disseminação por todo o mundo ocorreu de forma 

rápida, fazendo com que no final de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

declarasse estado de emergência em saúde de caráter internacional e em março de 2020, uma 

pandemia. Repentinamente, a rotina dos serviços de saúde se transformou, inserindo os 

profissionais em uma realidade desconhecida, com jornadas exaustivas, ultrapassando limites 

de cansaço e repercussões emocionais (OLIVEIRA 2020). Entre todos os profissionais de 

saúde, a classe de enfermagem representa a maioria tanto nos serviços públicos como privados. 

Reconhece-se então, que enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem estão na linha de 

frente no atendimento ao COVID-19 (SOUZA E SOUZA, 2020). Outra classe afetada pela 

pandemia foram os docentes, ao redor do mundo, que nesse contexto de isolamento social 

tiveram que se reinventar e repensar o modelo de ensino para conseguir enfrentar os desafios 

nos tempos atuais. Em tempos de distanciamento social, com aulas remotas, foi necessário que 

os professores incorporassem novas metodologias de ensino (SOUZA,2020). OBJETIVOS: 

Relatar as dificuldades enfrentadas por enfermeiros que estão na linha de frente no combate ao 

covid-19 e que também são docentes em instituições do ensino superior atuantes nesta época 

de isolamento social. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, elaborado por enfermeiros docentes durante o enfrentamento à pandemia por 

COVID -19. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O enfrentamento ao desconhecido na 

pandemia por COVID-19 acarretou tanto para professores como para enfermeiros sentimentos 

como medo, excesso de autocobrança, alterações emocionais, entre outros. A exigência de se 

reinventar e superar questões até então difíceis de entender e/ou explicar levou a busca de novas 

estratégias de assistência e ensino. A substituição do ensino presencial para ensino remoto se 

deu de maneira quase que abrupta, o que impulsionou os docentes a buscarem novas formas 

pedagógicas para manter a rotina de seus alunos (GODOI et al, 2020). A experiência das autoras 

em relação ao ensino remoto, destacar como principais dificuldades a adaptação às novas 
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ferramentas de ensino, motivação e engajamento dos alunos no ambiente virtual, sobrecarga de 

trabalho e demandas institucionais. Como profissionais assistenciais, destacam-se 

principalmente o medo, a insegurança e o abalo emocional, causados pela exposição direta ao 

vírus, com risco de contaminação de si e de familiares, bem como pela convivência diária com 

o sofrimento de pacientes e familiares. Vale salientar que a experiência permitiu o 

conhecimento de novas técnicas e formas de cuidar, ponto positivo para a qualificação 

profissional. CONSIDERAÇÕES Finais: Apesar das dificuldades encontradas, a experiência 

tem proporcionado ao grupo superação e oportunidade de qualificação no processo de trabalho 

do enfermeiro tanto em nível de assistência quanto na educação, com os novos conhecimentos 

científicos adquiridos e com a utilização de novas metodologias de ensino, experiência que será 

fundamental e diferencial para a formação profissional de novos enfermeiros. 

REFERÊNCIAS: OLIVEIRA, A.C. Desafios da enfermagem frente ao enfrentamento da 

pandemia da Covid19. REME - Rev Min Enferm. 24:e-1302, 2020. SOUZA, L.P; SOUZA, 

A,G. Enfermagem brasileira na linha de frente contra o novo Coronavírus: quem cuidará de 

quem cuida? J. nurs. health.10(n.esp.):e20104005, 2020. SOUZA, E.P. Educação em tempos 

de pandemia: desafios e possibilidades. Caderno de ciências sociais aplicada. V. 17, N. 30 

jul./dez. 2020. SOUSA N., IGOR et al. Ensino remoto na enfermagem em meio a pandemia da 

COVID-19. Revista Científica de Enfermagem-RECIEN, v. 10, n. 32, 2020. GODOI, M. et 

al. O ensino remoto durante a pandemia de covid-19: desafios, aprendizagens e expectativas 

dos professores universitários de Educação Física Research, Society and Development, v. 9, 

n. 10, 2020. 

s da saúde. 

DESCRITORES: Pandemia; Educação; Enfermagem. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A estimativa mundial aponta que o câncer do colo do útero foi o quarto mais 

frequente em todo o mundo, com uma estimativa de 570 mil casos novos, representando 3,2% 

de todos os cânceres. Apesar de ser uma neoplasia com estratégias de prevenção/diagnóstico 

precoce bem definidas e com tratamento eficaz, o Brasil apresenta uma taxa de mortalidade 

bruta por câncer do colo do útero foi de 6,17/100 mil, com 6.596 óbitos, em 2019. 

OBJETIVOS: Analisar as tendências temporais da mortalidade por neoplasia de colo do útero 

no Ceará e regiões de saúde, no período 2000-2019 METODOLOGIA: Estudo ecológico de 

tendência temporal no qual serão avaliados os óbitos por câncer de colo uterino no Ceará e suas 

regiões de saúde, no período de 2000 a 2019. Os dados de mortalidade foram obtidos junto ao 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde e os dados 

populacionais do IBGE. Os óbitos foram corrigidos seguindo a metodologia de Mathers, que 

considera a distribuição dos óbitos totais, dos mal definidos e as causas externas de mortalidade 

para calcular um fator de correção. Foram calculadas as taxas de mortalidade ajustadas pela 

idade pelo método direto, segundo microrregião e macrorregião de residência e analisada a 

tendência pelo método joinpoint, utilizando o software joinpoint da SEER. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Pode-se observar através dos resultados obtidos que as taxas são bem variadas 

conforme a localização e tendem a oscilar bastante. Na macrorregião Norte (Acaraú, Tianguá, 

Sobral, Crateús, Camocim) em 2000 as regiões tinham taxas iguais a média cearense mas no 

fim de 2019, com exceção de Tianguá, todas estavam com médias maiores que a média 

cearense. No entanto, o oposto ocorre nas demais macrorregiões, que iniciaram o ano de 2000 

com taxas maiores que a média cearense e em 2019 estavam abaixo da média, com exceção de 

Juazeiro do Norte, Caucaia, Itapipoca e Baturité que tiveram taxas mais altas. Fortaleza também 

teve uma queda em 2019 depois de ter crescido em 2018. Em geral, observaram-se muitas 

oscilações mas uma tendência de estabilidade. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apesar do 

câncer cervical ter estratégias de prevenção e diagnóstico precoce bem definidas, as taxas de 

mortalidade são elevadas quando comparadas as de outras regiões brasileiras. A oscilação nas 

taxas pode ser devida a problemas na qualidade dos dados. Estes resultados sinalizam a 

importância de revisão e fortalecimento do programa de controle e rastreamento do câncer do 

colo do útero no estado do Ceará. REFERÊNCIAS: [1] AMERICAN CANCER SOCIETY. 

Cancer facts &amp; figures 2019. Atlanta: American Cancer Society, 2019ª. [2] ATLAS 

BRASIL http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/ [3] IBGE. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama [4] Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva. Integrador RHC Brasil https://irhc.inca.gov.br/RHCNet/. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/
https://irhc.inca.gov.br/RHCNet/
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A quimioterapia (QT) antineoplásica vem sendo amplamente utilizada nos 

tumores de cabeça e pescoço (TCP). Todavia, especialmente quando associada a radioterapia 

(RT) causa inúmeros efeitos adversos orais, dentre os quais alteração do paladar (disgeusia). 

OBJETIVO: Avaliar os quimioterápicos mais associados ao desenvolvimento de disgeusia em 

TCP. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo observacional, retrospectivo, transversal e 

quantitativo, no qual foram resgatadas as avaliações de escalas de toxicidade da Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0 para disgeusia (escore 0: em alteração 

no paladar, escore 1: paladar alterado sem interferência nos hábitos alimentares, escore 2: 

paladar alterado com interferência nos hábitos alimentares) em pacientes que realizaram QT 

para TCP no Instituto do Câncer do Ceará (ICC) no período de 01/01/2018 a 31/12/2019. Então, 

os prontuários foram resgatados para coleta do esquema de QT e histórico de RT para TCP. 

Foram excluídos prontuários incompletos, doenças mieloproliferativas, doenças ocultas ou 

mestastática com sítio primário desconhecido e a análise estatística foi realizada utilizando 

testes qui-quadrado e regressão logística multinomial (p<0,05, SPSS 20,0). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: De um total de 486 pacientes avaliados, 140 (28,8%) apresentaram diseugia, 

sendo 91 grau 1 e 49 grau 2. A cisplatina (63,8%) e a carboplatina (27,8%) foram os 

quimioterápicos mais utilizados e RT de TCP foi realizada em 94,7% dos pacientes. A RT de 

TCP (p=0,017) e a cisplatina (p=0,001) foram os maiores fatores de risco a disgeusia graus 1 e 

2. Após ajuste multivariado à RT de TCP, a cisplatina aumentou em 3,20 (IC95% = 1,45-7,04) 

vezes o risco de disgeusia grau 2. Todas essas drogas são agentes citotóxicos assim os seus 

efeitos antiproliferativos interferem nas papilas gustativas, também podemos destacar que as 

combinações de agentes quimioterápicos e o uso de RT são importantes e podem potencializar 

o efeito citotóxico de drogas isoladas. Surpreendentemente, alguns anticorpos monoclonais 

(bevacizumabe e pertuzumabe) também mostraram aumentar o risco de disgeusia. Apesar das 

terapias atuais existentes, a maioria dos estudos não abordam especificamente as toxicidades 

orais ou incluiu um exame clínico oral, levando à subnotificação e subinvestigação das 

toxicidades orais. CONSIDERAÇÕES FINAIS: PORTANTO, compreendendo que a 

disgeusia é um efeito adverso da QT e está classicamente associada à diminuição da qualidade 

de vida do paciente durante o tratamento oncológico uma vez que a perda do paladar impacta 

na ingestão alimentar aumentando o risco de caquexia, desta forma, a identificação desses 

fatores de risco é crucial na adoção de condutas preventivas e melhores prognósticos aos 

pacientes. REFERÊNCIAS: [1] BRESSAN, V. et al. The effects of swallowing disorders, 
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dysgeusia, oral mucositis and xerostomia on nutritional status, oral intake and weight loss in 

head and neck cancer patients: a systematic review. Cancer treatment reviews, v. 45, p. 105-

119, 2016. [2] ISHIKAWA, M. et al. A randomized phase II/III trial of conventional paclitaxel 

and carboplatin with or without bevacizumab vs dose-dense paclitaxel and carboplatin with or 

without bevacizumab, in stage IVB, recurrent or persistent cervical carcinoma: Japan Clinical 

Oncology Group Study (JCOG1311). Japanese journal of clinical oncology, v. 48, n. 12, p. 

1096-1100, 2018. [3] JUST, T. et al. Confocal microscopy of the peripheral gustatory system: 

comparison between healthy subjects and patients suffering from taste disorders during 

radiochemotherapy. The Laryngoscope, v. 115, n. 12, p. 2178-2182, 2005. [4] STEINBACH, 

S. et al. Qualitative and quantitative assessment of taste and smell changes in patients 

undergoing chemotherapy for breast cancer or gynecologic malignancies. Journal of Clinical 

Oncology, v. 27, n. 11, p. 1899-1905, 2009. [5] WATTERS, A. L.; EPSTEIN, J. B.; AGULNIK, 

M. Oral complications of targeted cancer therapies: a narrative literature review 3 . Oral 

oncology, v. 47, n. 6, p. 441-448,2011. 

DESCRITORES: Quimioterapia; Disgeusia; Protocolos de Quimioterapia Combinada 

Antineoplásica.   
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa e endêmica. No Brasil 

é um grave problema de saúde pública, onde de 2015 a 2017 o Ceará ocupou a 7° colocação 

no ranking nacional. A TB possui impacto socioeconômico, tendo como problemática o 

desemprego e a baixa qualidade de vida. OBJETIVO: Esse estudo objetiva descrever a 

experiência vivenciada no 1° semestre do curso de enfermagem na disciplina de 

Epidemiologia, tratando-se da pesquisa e estudo de caso sobre a tuberculose. 

METODOLOGIA:     Relato de experiência elaborado por 5 integrantes acadêmicos de 

enfermagem, no ano de 2020, foi criado um grupo no whatsapp com intuito base de 

compartilhar ideias, notícias e artigos científicos que falassem sobre a mortalidade por 

tuberculose, nos homens e mulheres, mas com foco também em pacientes com doenças 

imunossupressoras. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A maneira escolhida para a 

apresentação do trabalho foi através de um banner eletrônico, onde buscamos ser mais 

objetivos e conclusíveis possível. Os resultados abordados tratavam-se de como a tuberculose 

havia tido uma queda de mortalidade considerável em ambos os gêneros estudados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Essa apresentação foi de suma importância para os acadêmicos 

participantes, não trouxe apenas dados e conclusões, mas também, aprendizado e 

conhecimentos acerca do perfil da mortalidade por tuberculose. REFERÊNCIAS: [1] 

HIJJAR, el al. A tuberculose no Brasil e no mundo. Bol. Pneumol. Sanit. [online]. 2001, vol.9, 

n.2 [2] SOUZA, et al. Vigilância da tuberculose em uma área endêmica do Nordeste brasileiro: 

O que revelam os indicadores epidemiológicos?. J. bras. pneumol. [online]. 2019, vol.45, n.2. 

Descritores: Mortalidade; Tuberculose; Gênero. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Estimam-se, para o Brasil, para cada ano do triênio 2020-2022, 13.360 casos 

novos de câncer de estômago entre homens e 7.870 nas mulheres. Esses valores correspondem 

a um risco estimado de 12,81 a cada 100 mil homens e 7,34 para cada 100 mil mulheres. No 

Ceará, é o segundo, entre os homens, e o quinto mais frequente entre mulheres. O Ceará 

apresenta diferenças importantes de desenvolvimento e acesso aos serviços de saúde, 

especialmente, os de tratamento de câncer que se concentram em três, das cinco macrorregiões 

de saúde do estado, e, fundamentalmente, na capital, o que pode se ver refletido na mortalidade, 

especialmente em neoplasias letais como as de estômago.  OBJETIVO: Descrever a evolução 

temporal da mortalidade por neoplasias de estômago, no Ceará e suas regiões de saúde. 

METODOLOGIA: Estudo ecológico de tendência temporal, no período 2000-2019. O 

Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) foi a fonte de dados para os óbitos e a população 

foi obtida a partir do Estudo de Estimativas Populacionais por município, idade e sexo - 2000-

2020, do IBGE, ambos obtidos através do DATASUS.  Os óbitos foram corrigidos seguindo a 

metodologia de Mathers, que considera a distribuição dos óbitos totais, dos mal definidos e as 

causas externas de mortalidade para calcular um fator de correção. Foram calculadas as taxas 

de mortalidade ajustadas pela idade pelo método direto, segundo gênero, microrregião e 

macrorregião de residência e analisada a tendência pelo método joinpoint, utilizando o software 

joinpoint da SEER. O joinpoint nos fornece a APCC ou percentual médio de mudança anual. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Observou-se uma tendência geral de queda da mortalidade 

por câncer de estômago em todas as macrorregiões e em ambos os gêneros, sendo a tendência 

significativa somente no caso das mulheres do Cariri (APCC=-3,0, IC95% (-5,7; -0,3)). A nível 

de micro, entre os homens, somente Russas (APCC=-3,9, IC95% (-5,4; -2,4)) e Juazeiro 

(APCC=1,3, IC95% (0,3;2,4)) mostraram tendências estatisticamente significativas, em 

sentidos opostos, já as mulheres, só apresentaram mudança significativa em Fortaleza (APCC=-

1,9, IC95% (-2,2; -1,5). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A mortalidade por câncer de estômago 

mostra uma tendência de queda no Ceará, no período de 2000-2019, especialmente nas regiões 

de Russas, entre os homens, e Fortaleza, entre as mulheres, no entanto, algumas regiões, como 

Juazeiro do Norte, mostram tendência significativamente crescente. O câncer de estômago é 

uma neoplasia frequente no Ceará, frequentemente letal, pelo diagnóstico tardio. Reduções na 

mortalidade podem ser consequência da melhoria da qualidade de vida da população cearense. 

mailto:juliana.morais.201800111@frt.edu.br
mailto:miren.arregi@frt.edu.br
mailto:beatriz.costa.201800030@frt.edu.br
mailto:juliana.amaral.201800221@frt.edu.br
mailto:marlon.porfiro.201900267@frt.edu.br
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Estudos mais detalhados serão úteis na compreensão dos fatores que levam às variações inter-

regionais encontradas. REFERÊNCIAS: [1] Bray, F, et al. Global Cancer Statistics 2018: 

GLOBOCAN Estimates of Incidenceand Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. 

CA: CancerJ Clin. 2018;68:394- 424. ATLAS BRASIL. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/ [2] IBGE. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama [3] Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva. – Rio de Janeiro: INCA, 2019. 120p.  [4] Ministério da Saúde 

(BR), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS. Banco de Dados 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM.  Brasília, DF: DATASUS; 2021. 

Disponível em: http://www.datasus.gov.br 

DESCRITORES: Câncer de estômago; Mortalidade; Epidemiologia.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer de ovário se apresenta de forma discreta e com sintomas não 

específicos o que leva a um diagnóstico tardio; é desproporcionalmente mortal porque carece 

de detecção precoce ou testes de triagem, o que implica que a maioria dos casos não são 

diagnosticados até que tenham atingido os estágios finais, por essa razão ele é o tumor 

ginecológico mais letal. (MULISYA ET AL. 2020) As taxas de mortalidade nos ajudam a 

entender a situação de saúde de uma região proporcionando informação preciosa para auxiliar 

os gestores de saúde no estabelecimento de estratégias e políticas de saúde que respondam às 

reais necessidades de saúde da população. (BIGONI ET AL. 2019) OBJETIVO: Descrever a 

evolução temporal da mortalidade por neoplasias de ovário, no Ceará e suas regiões de saúde, 

no período 2000-2019. METODOLOGIA: Estudo ecológico de tendência temporal no qual 

serão avaliados os óbitos por câncer de colo uterino no Ceará e suas regiões de saúde, no 

período de 2000 a 2019. Os dados de mortalidade foram obtidos junto ao Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde e os dados populacionais do 

IBGE. Os óbitos foram corrigidos seguindo a metodologia de Mathers, que considera a 

distribuição dos óbitos totais, dos mal definidos e as causas externas de mortalidade para 

calcular um fator de correção. Foram calculadas as taxas de mortalidade ajustadas pela idade 

pelo método direto, segundo gênero, microrregião e macrorregião de residência e analisada a 

tendência pelo método joinpoint, utilizando o software joinpoint da SEER. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Grande irregularidade nas taxas foi observada em todas as regiões de saúde, 

devida, em grande medida, ao número relativamente reduzido de óbitos, pois quando não há 

um número grande de óbitos e, provavelmente também ligada a qualidade dos dados dos dados 

do Sistema de Informação sobre Mortalidade. As taxas observadas estão no grupo de valores 

mais elevados quando comparadas com outras regiões brasileiras, porém, não foi observada 

tendência significativa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A letalidade das neoplasias de ovário 

e a ausência de estratégias de detecção precoce justificam o monitoramento. Neste trabalho 

não foram observadas diferenças marcantes entre regiões e a tendência foi de estabilidade. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Estima-se que mais de 1,8 milhões de novos casos de câncer de colorretal 

e 881.000 mortes ocorreram em 2018, sendo responsáveis por cerca de 1 em cada 10 casos de 

câncer e mortes. No geral, o câncer de colorretal ocupa o terceiro lugar em termos de incidência, 

mas o segundo em termos de mortalidade, se vem que estimativas até 2035, avaliam que o total 

de mortes por câncer de cólon reto mostram tendência crescente no que se refere a incidência e 

mortalidade. No Ceara, essa patologia é a quarta de todas as neoplasias que acometem a 

população cearense em ambos os sexos. A variação geográfica é uma característica marcante 

da mortalidade por este câncer no Brasil, tanto a nível de regiões, estados e regiões 

intermediárias. O Ceará é um estado com diferenças importantes em termos de 

desenvolvimento e acesso aos serviços de saúde, especialmente, os de tratamento de câncer que 

se concentram em três, das cinco macrorregiões de saúde do estado, e, fundamentalmente, na 

capital. OBJETIVO: Descrever a evolução temporal da mortalidade por neoplasias cólon- reto, 

no Ceará e suas regiões de saúde, no período 2000-2019. METODOLOGIA: Estudo ecológico 

de tendência temporal, O DATASUS foi a fonte de dados para os óbitos e a população foi obtida 

do IBGE. Os óbitos foram corrigidos seguindo a metodologia de Mathers, que considera a 

distribuição dos óbitos totais, do mal definidos e as causas externas de mortalidade para calcular 

um fator de correção. Foram calculadas as taxas de mortalidades ajustadas pela idade pelo 

método direto, segundo gênero, microrregião e macrorregião de residência e analisada a 

tendência pelo método joinpoint, utilizando o software joinpoint da SEER. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A tendência geral é crescente em todas as macrorregiões. Entre as mulheres, 

Cariri (APCC=4,2%; IC 95% 2,4;6,1), Fortaleza (APCC=12,5%; IC 95% 8,1;17,0) e região 

Norte (APCC=5,3%; IC 95% 3,1;7,5) apresentaram resultados estatisticamente significativos, 

já os homens apresentaram tendências crescentes com significância estatística nas cinco regiões 

do estado, (APCC=3,8%; IC 95% 0,8;6,9), Fortaleza (APCC=3,9%; IC 95% 3,1;4,7), Litoral 

Norte (APCC=11,2%; IC 95% 3,7;19,3), Norte (APCC=14,5%; IC 95% 4,1;26,0), Sertão 
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Central (APCC=7,4%; IC 95% 0,1;15,3). CONSIDERAÇÕES FINAIS: A mortalidade por 

câncer de cólon- reto está aumentando no Estado do Ceará e o aumento se reflete em todas as 

regiões. É necessário garantir diagnósticos precoce e tratamento para todos os pacientes, além 

de políticas de promoção de saúde que possam contribuir para a redução a incidência. 

REFERÊNCIAS: Araghi M, et al.Global trends in colorectal cancer mortality - projections 

to the year 2035. Int J Cancer. 2019 Jun 15;144(12):2992-3000. Bray, F, et al. Global Cancer 

Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 

Cancers in 185 Countries. CA: Cancer J Clin. 2018;68:394- 424. IBGE. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/panorama). Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva. Estimativa 2020 : incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer 

José Alencar Gomes da Silva. – Rio de Janeiro : INCA, 2019. 120p Wong, MCS, et al. 

Differences in Incidence and Mortality Trends of Colorectal Cancer Worldwide Based on 

Sex, Age, and Anatomic Location). Clinical Gastroenterology and Hepatology 2020; (Article 

in press).  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A espiritualidade envolvendo a saúde individual, é uma temática cada vez 

mais frequente na comunidade social e em pesquisas de cunho científico. As observações 

apontam sua importância e resultados positivos são analisados no decorrer do processo saúde-

doença, provocando além do conforto ao paciente, também um prognóstico satisfatório. A 

realidade infelizmente é que muitos profissionais da saúde negligenciam ou têm dificuldades 

de abordar o tema com os pacientes, pois durante a sua graduação não houve ensino direcionado 

a essa temática (COSTA et al, 2019). Diante disso, abordar esse assunto no conteúdo 

programático nas universidades dos cursos da área de saúde, seria uma possibilidade de ações 

de pesquisa, extensão e cultura abrangendo tanto docentes como acadêmicos. OBJETIVO: 

Ressaltar a importância da espiritualidade na grade curricular dos cursos da área da saúde no 

Brasil. METODOLOGIA: Sob supervisão do professor, os alunos do 5º semestre de 

enfermagem realizaram uma pesquisa bibliográfica no banco de dados da Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS) por meio da Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e da  

Scientifc Eletronic Library Online (SciELO), por meio da combinação dos seguintes 

descritores: espiritualidade, educação médica e educação em enfermagem. Após aplicado os 

critérios de inclusão e exclusão, 05 artigos foram analisados.   RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Uma revisão sistemática sobre educação em enfermagem acerca da 

espiritualidade identificou programas com uma vertente prática, e afirmou que a educação 

espiritual é fundamental e possível (CALDEIRA, NARAYANASAMY, 2011). Lucchetti et al 

(2012) destacaram que apesar dos médicos e diretores de escolas médicas considerarem 

importante a abordagem da espiritualidade no ensino, poucas escolas de medicina no Brasil 

abordam este assunto em seus currículos. Na pesquisa observada, os autores relataram que era 

perceptível uma lacuna entre atitudes e expectativas sobre a relação de espiritualidade, saúde e 

religiosidade na formação profissional e na prática clínica de estudantes de medicina. Muitos 

estudantes acreditam que a espiritualidade influencia a saúde dos pacientes e pode ser inserida 

na prática clínica. Contudo, a maioria se sente despreparada, afirmando que na graduação não 

se oferta treinamento necessário para lidar com essa temática na prática profissional (COSTA 

et al, 2019). Segundo Jordan e Barbosa (2018), a perspectiva espiritual afeta positivamente a 

saúde de pessoas e deve ser considerada como parte importante na formação dos médicos e 

outros profissionais de saúde. Corroborando com essas pesquisas, Silva et al, (2020) em um 

estudo sobre a espiritualidade no processo dos profissionais da saúde, apontou que 57% dos 

entrevistados informaram que o tema foi abordado com pouca frequência pelos docentes, e 37% 
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nunca estudaram o tema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Há o reconhecimento teórico da 

relevância da espiritualidade na formação do profissional da área da saúde, porém há uma 

necessidade de implementar a temática de modo prático amplo e contínuo.  REFERÊNCIAS: 

CALDEIRA, Sílvia; NARAYANASAMY, Aru. Programa de educação em enfermagem acerca 

da espiritualidade: uma revisão sistemática. Rev. Cuidart. v.5, n.2, p. 123- 128, jul-dez. 2011. 

Disponível em: 
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%2c128.pdf. COSTA, Milena Silva; DANTAS Raphael Tavares; ALVES, Cecília Gomes dos 

Santos; FERREIRA, Eugênia Rodrigues; SILVA, Arthur Fernandes da. Espiritualidade e 

religiosidade: saberes de estudante de medicina. Rev. Bioét. v. 7, n.2, P. 350-358, Jan. 2019. 

Disponívelem: 

https://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/1907/2122 Acesso 

em: 01 de mai. 2021. JORDAN, Arturo de Pádua Walfrido; Barbosa, Leopoldo N F. Por que 

investir na abordagem da espiritualidade na formação de profissionais da área de saúde? Rev. 

Interagir. Ceará. v.14, n.102ª, p. 04-06. Abr/mai/jun 2018. LUCCHETYI, Giancarlo; 

LUCCHETYI, Alessandra Lamas Granero; ESPINHADA, Daniele Corcioli Mendes; 

OLIVEIRA, Leandro Romani de; LEITE, José Roberto; KOENING, Haroldo G. 

Espiritualidade e saúde nos currículos das escolas médicas do Brasil. Rev. BMCmedic. v. 12, 

n.78, p. 1-8. Ago. 2012. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186/1472-

6920-12-78.pdf Acesso em: 01 de mai. 2021. SILVA, Anaterra Araújo; LONGUINIERE, 

Agnes Claudine Fontes de La; SOUZA, Ianderlei Andrade; CAFEZEIRO, Amanda Sales; 

CUNHA, Ana Lúcia Gonçalves de Oliveira; YARID, Sérgio Sonha. A espiritualidade no 

processo de formação dos profissionais de saúde. Rev. Pró-univ. v. 11, n.2, p. 158-163. Jul/dez.  

2020. Disponível 

em:http://editora.universidadedevassouras.edu.br/index.php/RPU/article/view/2369 Acesso 

em 01 de mai. 2021. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Atualmente, o contexto social passa por mudanças impulsionadas pelas 

tecnologias que cada vez mais modificam as relações interpessoais, uma vez que as 

plataformas digitais estão inseridas na rotina diária, pessoal e profissional. Tendo em vista que 

as pessoas passam bastante tempo do seu dia em suas redes sociais, utilizá-las como ferramenta 

de ensino se tornou uma possibilidade nos meios acadêmicos, pois esse tipo de comunicação 

traz grande visibilidade para temas presentes dentro de instituições de ensino e são de grande 

interesse para toda a sociedade. Dessa forma, a administração de uma conta em rede social de 

longo alcance, pode ser utilizada como ferramenta de conhecimento e aprendizado. 

OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem na manutenção de um 

perfil de promoção da saúde na rede social Instagram e sua contribuição no processo de 

formação profissional. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, acerca de atividade prática virtual de educação em saúde através do uso da rede 

social Instagram, por meio de uma página criada por alunos do curso de Enfermagem na 

intenção de informar e conscientizar o público em geral sobre alguns temas pré-definidos 

durante os meses de agosto a dezembro de 2020. A experiência foi oriunda de parte das 

atividades práticas da disciplina de Ações Educativas na Enfermagem, no semestre letivo 

2020/2. A atividade virtual foi proposta pela docente como alternativa às práticas presenciais, 

impedidas de ocorrer devido ao momento de isolamento social decorrente da Pandemia de 

Covid-19. Participaram todos os acadêmicos de Enfermagem do terceiro semestre do curso de 

Bacharelado de uma instituição de ensino superior localizada em Fortaleza-CE. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A turma foi dividida em dois grupos, sendo que cada 

grupo definiu uma pessoa para ficar responsável pelas postagens na página sobre os seguintes 

assuntos: saúde mental e promoção da saúde, violência contra a mulher, saúde do homem e 

prevenção contra o câncer de pele. Foi definido o mínimo de quatro posts por semana, duas 

lives por mês e os stories ficariam para uso livre das equipes. Houve uma boa aceitação na 

participação da turma nos temas propostos e na interação dos mesmos através das ações feitas 

na página. Todos os alunos realizaram um trabalho de divulgação em suas redes sociais, 

aumentando o engajamento e conseguindo um crescimento de mais de 100% de seguidores 

para o Infoviver. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O trabalho desenvolvido mostrou-se positivo 
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para o público em geral, abordando temas sobre educação em saúde de forma clara e objetiva, 

possibilitando aos usuários das redes sociais informações de fácil entendimento, além de trazer 

aos alunos um resultado prático de educação em saúde dentro das condições possíveis na atual 

situação vivenciada nesse período e uma interação da equipe através das pesquisas feitas para 

a criação de conteúdos. Essa experiência pode demonstrar que os profissionais de enfermagem 

podem utilizar as redes sociais como mecanismo de aproximação com o seu público alvo, 

tendo em vista que a experiência vivenciada trouxe a percepção que a sociedade busca assuntos 

sobre saúde em suas plataformas virtuais. REFERÊNCIAS: Souza, Fábio Barbosa; Lopes, 

Maria Gabriela Quadros; Filho, Rivaldo Mendes de Lima, Redes Sociais na Aprendizagem 

em Odontologia: Opinião dos Estudantes de Uma Universidade Brasileira. Revista Cubana de 

Estomatologia, 2017;54 (2). Kakushi, Luciana Emi; Évora, Yolanda Dora Martinez, As Redes 

Sociais na Educação em Enfermagem: Revisão Integrativade Literatura. Revista Latino-

Americana de Enfermagem, 2016; 24:e2709. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: No Brasil em 2019, do total de 2.849.146 partos, 43,6% foi vaginal, 

enquanto que de parto cesariano foi 56,3%.¹ Isso corresponde a uma realidade que vem 

crescendo em todo mundo. Se por um lado, o avanço da obstetrícia melhora os indicadores de 

morbidade e mortalidade materna e perinatais, por outro concretiza um modelo que considera 

a gravidez, o parto e nascimento como doenças e não como expressões de saúde.² Muitas 

mesmo desejando parto normal têm seus direitos negligenciados, não fazem por influência e 

até imposição médica. O filme “Renascimento do parto” retrata um pouco dessa realidade. 

OBJETIVO: Relatar sobre as percepções quanto à escolha da via de parto pela gestante, 

indução ou autonomia, após assistir o filme Renascimento do Parto, durante a Disciplina de 

Ética Profissional em Enfermagem. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência baseado no filme Renascimento do Parto. Referente à atividade da Disciplina 

Ética Profissional em Enfermagem, do quinto semestre do curso de Bacharelado em 

Enfermagem de uma instituição de ensino superior do município de Fortaleza-CE. Onde 

participaram todos os acadêmicos da disciplina do semestre letivo 2021/1, em equipe de cinco 

acadêmicos, sob orientação de uma docente. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O filme “ O 

Renascimento do Parto” relata sobre uma realidade mundial e que reflete também a realidade 

brasileira, onde cada vez mais o número de cesáreas vem aumentando. Até que ponto a 

escolha da paciente está sendo respeitada? Até onde seus direitos estão sendo negligenciados? 

Visto que em inúmeros depoimentos, as gestantes estavam sendo desencorajadas a ter o parto 

normal e sendo induzidas a cesariana, onde a indústria do nascimento prevalece, onde se 

prioriza a decisão do médico. Essas intervenções na maioria desnecessárias, muitas vezes, 

trazendo prejuízos à mulher e a seu recém-nascido. O Programa de Humanização no Pré-natal 

e Nascimento fundamentam-se nos preceitos de que a humanização da Assistência Obstétrica 

e Neonatal é condição primeira para o adequado acompanhamento do parto e do puerpério. A 

humanização compreende pelo menos dois aspectos fundamentais. O primeiro diz respeito à 

convicção de que é dever das unidades de saúde receber com dignidade a mulher, seus 

familiares e o recém-nascido.³ Quando se fala em parto humanizado, nos remete a aplicação 

das boas práticas, onde o protagonista é o ser cuidado, a participação da gestante é decisiva, 

e que seja respeitada a sua vontade e que se sinta acolhida e que suas escolhas sejam 

respeitadas e apoiadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Infelizmente, esse acolhimento da 

mulher gestante ainda está distante de ser o ideal, muitas vezes por endurecimento das 
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instituições hospitalares que visam a parte financeira e os costumes padronizados de muitos 

profissionais. E por isso, rotineiramente ocorre a quebra do elo natural no primeiro encontro 

entre mãe e filho devido ao processo mecanizado. A humanização no parto para ser realizada 

se faz necessário colocar a gestante como protagonista fundamental no processo do 

renascimento, respeitando a sua individualidade, permitindo com que a sua vontade singular 

prevaleça, garantindo que a sua cultura, suas crenças e valores sejam 

priorizados.  REFERÊNCIAS: 1.  BRASIL, Ministério da Saúde. DATASUS: Tecnologia 

da Informação a Serviço do SUS. Sistema de informação sobre nascidos vivos - SINASC. 

Disponível em:  http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvuf.def. Acesso em 

04 maio 2021. 2. BRASIL, Ministério da Saúde. BIBLIOTECA VIRTUAL DE 

ENFERMAGEM. Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. Relatório de 

recomendação. CONITEC.  Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/wp- 

content/uploads/2016/10/Diretriz-Nacional-de-Assist%C3%AAncia-ao-Parto-Normal.pdf. 

Acesso em 04 maio 2021. 3. BRASIL, Ministério da Saúde. BIBLIOTECA VIRTUAL EM 

SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Humanização do parto: Humanização no 

pré- natal e nascimento. Publicações. Brasília. 2002. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parto.pdf. Acesso em 04 maio 2021. 
 

DESCRITORES: Parto humanizado; Humanização da assistência; Cesárea. 
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OLHAR HUMANIZADO SOBRE O PARIR: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRE O FILME “O RENASCIMENTO DO PARTO” 

 

Juliana Sena do Amaral1  

Sabrina Rodrigues Alves2  

Rejane do Nascimento Almeida3  

Liziane Rodrigues Sousa4  

Gleyna Kelle Figueiredo5  

Isabelle Cordeiro de Nojosa Sombra6  

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: Parto é o termo dado ao momento que o bebê deixa o útero da mulher, 
finalizando o período de gestação, ao longo dos anos o parto e o nascimento vem sendo 
modificada de maneira progressiva. Desde a época onde os partos eram realizados em casa, 
com ajuda das parteiras. Hoje, muita coisa mudou. Houve desenvolvimento e a incorporação 
de tecnologias no que tange a medicina, que acabou por descaracterizar o parto. Atualmente, 
“nascer” passou a ser considerado um procedimento cirúrgico, realizado por médicos, em 
ambiente hospitalar, levando, a reduzir a ativa participação da mulher (mãe) como parte 
fundamental nesse processo. OBJETIVO: Descrever a experiência acerca da reflexão sobre o 
parto humanizado de acordo com o filme “O Renascimento do Parto”. METODOLOGIA: É 
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência com base no  documentário “O 
Renascimento do Parto”, realizado exposto durante a disciplina de Ética  Profissional em 
Enfermagem, do curso de graduação em Enfermagem de uma instituição  de ensino superior 
privada no mês de maio de 2021, em Fortaleza-CE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No 
documentário "O Renascimento do parto”, foi observado que o parto  cesariano é desnecessário 
em alguns casos, a gestante é submetida a um procedimento cirúrgico ou realizado antes do 
tempo, muitas vezes pelo medo da dor ou por comodidade  médica. Nos casos de complicações 
na gravidez, onde realmente é necessária a realização da cesariana para salvar vidas. O parto 
Cesário, se faz necessário na minoria dos casos. Entre os motivos que levam os médicos a 
optarem pelas cesarianas pode ser justificado por justa causa, em casos de necessidade real do 
procedimento, promovendo prováveis benefícios para a saúde do recém-nascido e da mãe. O 
desafio é lançado a sociedade e sobre a cultura de que a cesariana é um parto mais controlado, 
menos arriscado e que não traz nenhum risco ao bebê. A opção pelo parto humanizado, quando 
o corpo da mulher passa por todo o processo das contrações, na escolha do ambiente, posições 
mais favoráveis, utilização de métodos terapêuticos não farmacológico no alívio da dor, 
constroem um cuidado, saúde e compromissos éticos dos profissionais. Bem como, a mulher 
sendo protagonista, no trabalho em equipe e na segurança. Para os acadêmicos de enfermagem 
foi uma experiência positiva para perceber os benefícios do parto normal, é melhor para a mãe 
e o bebê, e o parto Cesário é indicado em situações de perigo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
A reflexão que a docente utilizou a partir do filme assistido em  aula remota com os acadêmicos 
de enfermagem foi imprescindível para crescimento ético  e profissional. Os acadêmicos de 
enfermagem compreendem o papel do enfermeiro na promoção do parto humanizado, e sua 
contribuição da forma indireta na assistência e segurança. O enfermeiro traz benefício para o 
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parto humanizado a inserção de boas práticas, como as diminuições das dores com métodos 
não farmacológicos proporcionam segurança, autonomia e a participação ativa da mulher 
durante todo o processo de parturição. Referências: 1. FRANKLIM, J.S.; BITTAR, C.M.L. A 
humanização do parto. Relatos de puérperas que tiveram parto normal em um hospital 
provado do município de Franca. Revista de Investigação. 2015. Disponível em: 
https://doi.org/10.26843/investigacao.v14i2.865.  Acesso em: 04 maio 2021. 2. Paula E, 
Chauvet E. O Renascimento do parto [DVD]. Brasília: Master Brasil e Ritmo Filmes; 2013. 
(90 minutos). 3. VICENTE, A.C.; LIMA, A.K.B.S.; LIMA, L.B. Parto cesáreo e parto 
normal: uma abordagem acerca de riscos e benefícios. Temas de Saúde. João Pessoa. 2017.  
Disponível em: https://temasemsaude.com/wp content/uploads/2018/01/17402.pdf. Acesso  
em: 04 maio 2021.  
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A MONITORIA ACADÊMICA DE FISIOLOGIA HUMANA EM TEMPOS DE 

COVID-19: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A monitoria acadêmica é uma ferramenta de ensino na qual o discente, sob 

supervisão docente, dedica-se ao estudo de uma disciplina e auxilia os colegas no processo de 

ensino-aprendizagem em encontros presenciais. Mas em 2020, devido a pandemia pelo novo 

coronavírus SARS-COV2 e às medidas de distanciamento social, a monitoria passou a operar 

de modo remoto (CEARÁ, 2020). Então, a fim de manter a qualidade do projeto de monitoria, 

alunos e professores recorreram às ferramentas digitais. OBJETIVO: Relatar a experiência 

sobre o uso de ferramentas digitais durante a monitora da disciplina Fisiologia Humana. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. O trabalho foi 

desenvolvido no primeiro semestre de 2020, com vinte alunos matriculados na terceira série 

do curso de bacharelado em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior em Fortaleza-

Ceará. Os encontros virtuais ocorreram via Google meet. Para revisão de conteúdos foram 

utilizados o googleforms e as plataformas de aprendizagem Kahoot e Mentimeter. Para 

fomentar o interesse pela disciplina, quadros-resumos com fisiopatologias específicas foram 

disponibilizados através do grupo de Whatsapp associados a vídeos didáticos. Então foram 

trabalhados os assuntos, como por exemplo: Miastenia gravis e Esclerose múltipla dentro do 

contexto da Fisiologia motora e, Pneumotórax, após a aula de Mecânica Respiratória. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A adesão inicial dos alunos foi baixa. As justificativas da 

baixa adesão foram: incompatibilidade de horário, sobrecarga de atividades virtuais, estresse e 

adoecimento do aluno ou familiar. Diante disso, as dicas e quadros- resumos publicados via 

Whatsapp ajudaram a chamar a atenção dos alunos e envolvê-los com situações clínicas 

comuns. E assim, os discentes utilizaram o conhecimento em Fisiologia no entendimento de 

situações clínicas especiais. As falas dos alunos ao longo do projeto de monitoria destacaram 

a importância das atividades extraclasse no desempenho nas provas e seminários. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: a monitoria acadêmica faz a diferença para o ensino-

aprendizagem dos discentes e do discente-monitor e, apesar da crise sanitária e do estresse 

psicológico relacionado à pandemia, foi possível envolver parte da turma e consolidar sua 

participação nos encontros com a utilização de ferramentas digitais. REFERÊNCIAS: 

CEARÁ. Secretaria de Saúde do Ceará. “Boletim Epidemiológico Novo Coronavírus 

(COVID-19)”. IntregraSUS Transparência da Saúde do Ceará [2020]. Disponível em: 

https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/ . Acesso em: 23 de abril de 2021. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O profissional de saúde deve exercitar as metodologias de ensino prático 

exigidas durante a sua formação. A experiência oportuniza que o aluno desenvolva habilidades 

essenciais para o seu aprendizado, além da elaboração da expertise clínica, aproximação da 

realidade objetiva para aprimorar o conhecimento geral e específico, e agregar a teoria à 

prática. A prática em laboratório é imprescindível, um espaço importante de formação, como 

mediador do processo ensino-aprendizagem e, sobretudo, como espaço de (re)construção e 

(re)significação dos saberes e práticas essenciais ao exercício profissional responsável, ético e 

socialmente comprometido. Ademais, as aulas práticas em bioquímica cultivam, além da 

técnica, o desenvolvimento do profissional de saúde integralmente. OBJETIVO: Relatar 

experiência em aula prática de proteínas - atividade enzimática em laboratório de bioquímica 

do curso de enfermagem na Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT). METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. A vivência foi durante a aula prática na 

FRT, ocorrida no segundo semestre do ano de 2020. Esta integrou parte das atividades da 

disciplina de Bioquímica do curso de bacharelado em Enfermagem. A aula prática escolhida 

foi sobre proteínas - atividade enzimática. Foram formadas equipes de quatro alunos para 

melhor compreensão da aula prática. Dois mililitros de catalase foram adicionados em cada 

tubo de ensaio com três diferentes substratos, tais como: pedaço de batata (reação 1), cenoura 

(reação 2) e fígado (reação 3) (fontes de peróxido de hidrogênio - H2O2) e, em segundo 

momento, em diferentes concentrações e meio reacional (por exemplo fígado submetido ao 

aquecimento). Em cada meio reacional foi observado o que acontecia. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Durante a aula prática foi possível aprender a reconhecer a atividade enzimática 

da catalase no metabolismo humano e suas propriedades, juntamente a velocidade de ação, 

energia de ativação e tempo de reação em diferentes substratos e meios reacionais, tais como 

calor e concentração. Foi possível verificar que a reação 3 foi de forma mais célere que as 

demais e que o calor afeta substancialmente tal atividade. Cada equipe apresentou seus 

resultados e o professor direcionou a ampla discussão envolvendo patologia humanas em que 

as atividades das enzimas podem ser alteradas envolvendo abordagem clínica e incluindo 

construção de gráfico nos diferentes meios de substratos. Portanto, a catalase como uma enzima 

catalisadora biológica contribui para o bom funcionamento do corpo humano ou gera 

consequências de acordo com os fatores envolvidos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

experiência de compreender, de modo prático, a atividade enzimática da catalase contribuiu de 
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forma positiva para a integração dos conhecimentos bioquímicos e ampliação da visão dos 

alunos acerca do assunto. REFERÊNCIAS: BRITO, FMM, ROZENDO, CA, MELO POC. 

Nursing laboratory and critical education of nurses: approaches and distances. Scielo, 2018. 

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

71672018001001500. Acesso em: 03/05/2021. FIGUEIREDO, A. Laboratório de 

enfermagem: estratégias criativas de simulações como procedimento pedagógico. Revista de 

Enfermagem da UFSM, 2014. Disponível em: 

https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/11474/pdf. Acesso em: 03/05/2021.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Curso de Graduação em Medicina da Universidade Federal do Amapá 

(UNIFAP) utiliza metodologia ativa e é desenvolvido por meio de eixos temáticos. Um desses 

eixos é o morfofuncional, composto pelo ensino de anatomia, fisiologia, histologia, 

microbiologia, farmacologia e imagenologia. A Anatomia Humana é a ciência que estuda a 

constituição dos seres humanos. De acordo com a American Association of Anatomists, seu 

estudo envolve não só a análise da estrutura biológica, mas também sua correlação com a 

função e com as modulações de estrutura em resposta a fatores temporais, genéticos e 

ambientais. Assim, o ensino da Anatomia é de suma importância para os estudantes da área da 

saúde. Uma das formas de ensino dessa disciplina é a monitoria, em que é definida como uma 

atividade complementar na qual o aluno-monitor auxilia outros alunos na situação ensino-

aprendizagem. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada na monitoria acadêmica da 

disciplina de Anatomia Humana no curso de Medicina da UNIFAP. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado a partir da vivência discente 

na monitoria da disciplina de Anatomia Humana tendo como foco o sistema respiratório, 

cardiovascular e linfático vinculada ao curso de graduação de medicina da UNIFAP. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  A monitoria fornece subsídios para o acadêmico 

desenvolver responsabilidade, autonomia e conhecimento aprofundado da disciplina. Ademais, 

visto que o monitor tem que transmitir conhecimento para outros alunos, há o desenvolvimento 

de habilidades técnicas por meio das práticas, assim como o desenvolvimento de habilidades 

de comunicação ao contextualizar o assunto, sanar possíveis dúvidas dos alunos e buscar 

intervenções didáticas para o ensino e aprendizado. A monitoria também proporciona uma 

experiência de contato com a docência acadêmica e fomenta uma melhor relação aluno-

professor, visto que o orientador tem sua responsabilidade docente compartilhada com o 

monitor. O programa de monitoria da UNIFAP ocorreu por meio de ministração de aulas e 

acompanhamento das atividades realizadas pela docente orientadora. Uma das aulas 

ministradas nessa monitoria foi sobre o sistema linfático. Cabe destacar da dificuldade na 

abordagem do estudo do sistema linfático, seja pela falta de peças anatômicas sintéticas 

precisas, seja pela difícil visualização dos vasos linfáticos em peças cadavéricas. Dessa forma, 

a acadêmica monitora utilizou além dos métodos convencionais de ministração de aulas, 

aplicativos e softwares (como o Human Anatomy Atlas) que possibilitaram a demonstração 3D 

das diversas estruturas anatômicas linfáticas. Ademais, salienta-se que ao final do semestre os 

discentes alcançaram excelentes resultados nas provas da disciplina. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A monitoria mostrou-se de extrema importância para o fomento de diversas 

habilidades e competências necessárias e fundamentais para o desenvolvimento de 

conhecimento médico. Ademais, com essa experiência, foi evidenciado que aplicativos e 
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softwares podem ser potenciais ferramentas de ensino, principalmente em assuntos sem peças 

anatômicas disponíveis para análise. REFERÊNCIAS:  MATOSO, L. M. L. A importância 

da monitoria na formação acadêmica do monitor: um relato de experiência. 2014. 

Disponível em:<https://repositorio.unp.br/index.php/catussaba/article/view/567/461>. Acesso 

em 01 de maio de 2021. American Association of Anatomists. Disponível em: 

<https://www.anatomy.org/>. Acesso em 01 de maio de 2021. Projeto Pedagógico do Curso 

de Medicina. 2015. Disponível em: <https://www2.unifap.br/medicina/files/2015/05/ppc-

atual.pdf>. Acesso em 01 de maio de 2021. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O cenário mundial de Pandemia de Covid-19 (Corona virus disease) tem 

imposto inúmeros desafios ao setor da educação superior no Brasil. Nesse ínterim, a oferta de 

ensino de qualidade tem sido preocupação constante, convidando docentes a se reinventarem, 

criando estratégias inovadoras e interativas de ensino-aprendizagem, coerentes com o 

momento de distanciamento social vivenciado (LIRA, 2020). Na formação em Enfermagem, 

os conhecimentos acerca do exame clínico de saúde são indispensáveis, uma vez que é 

sustentáculo da prática assistencial do enfermeiro (MELO, 2017). Destarte, a aproximação do 

aluno com situações reais de cuidado é insubstituível, devendo existir mesmo que de maneira 

alternativa, apesar da atual situação de impossibilidade de práticas hospitalares. OBJETIVO: 

Descrever a experiência de realização de práticas domiciliares para aprendizado de exames 

clínicos de saúde por acadêmicos de Enfermagem, e sua contribuição para a formação 

profissional. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Referente à 

vivência de atividades de práticas domiciliares de realização do exame clínico de saúde na 

pessoa adulta, proposta por docente da disciplina Bases Semiológicas da Assistência de 

Enfermagem, ofertada no quarto semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem de uma 

instituição de ensino superior do município de Fortaleza-CE. Experiência vivenciada por todos 

os acadêmicos matriculados na disciplina no semestre letivo 2020/2, nos meses setembro a 

dezembro/2020, sob supervisão docente. As práticas foram realizadas individualmente por 

cada estudante, em seu próprio domicílio, junto a umfamiliar de idade adulta. Os registros dos 

exames clínicos preservaram o anonimato dos familiares, e constituíram uma das atividades 

práticas da disciplina para atribuição de nota. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os exames 

clínicos fundamentam a prática do enfermeiro e consistem em um método sistematizado que o 

enfermeiro utiliza para a prestação de cuidados ao cliente (MELO, 2017). Verificou-se que as 

práticas domiciliares de exame clínico otimizaram o aprendizado, expandindo a percepção 

sobre a disciplina e revalidando a sua importância como instrumento essencial de abordagem 

e diagnóstico, tendo o paciente como protagonista. A estratégia de utilização do domicílio dos 

estudantes como cenário de prática semiológica amenizou dificuldades relativas à teoria-

prática no momento de distanciamento social pandêmico. Totalizaram-se oito práticas 

domiciliares ao longo do semestre letivo, referentes ao exame clínico dos principais sistemas 

orgânicos humanos. Aspráticas domiciliares ocorreram sempre após aulas práticas em 

laboratório com a docente, e estas, antes de aulas teóricas. As atividades domiciliares foram 

mailto:marleide_rm@yahoo.com.br


65 

 

  

desafiadoras, uma vez que não havia supervisão direta da execução dos exames clínicos, 

despertandocerta insegurança. Entretanto, tal limitação não impediu o aprendizado prático 

discente fundamental acerca da realização de anamnese e execução dos métodos propedêuticos 

de exame físico na pessoa adulta, conforme proposta da disciplina. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A experiência fortaleceu o aprendizado sobre o exame clínico de Enfermagem na 

pessoa adulta. Apesar da limitação de ausência de supervisão direta, pela inviabilidade do 

momento pandêmico, a experiência de práticas domiciliares foi positiva, contribuindo para o 

engrandecimento acadêmico e para o futuro exercício profissional de Enfermagem. 

REFERÊNCIAS: LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho et al. Educação em enfermagem: 

desafios e perspectivas em tempos da pandemia COVID-19. Rev. Bras. Enferm., v. 73, supl. 

2, e20200683,   2020. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672020001400407&lng 

=en&nrm=iso. Acesso em 01 maio 2021. Epub Out 26, 2020. MELO, Gabriela de Sousa 

Martins et al. Semiologia e semiotécnica da enfermagem: avaliação dos conhecimentos de 

graduandos sobre procedimentos. Rev. Bras. Enferm., v. 70, n. 2, p. 249-56, 2017. Disponível 

em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034- 

71672017000200249&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em 01 maio 2021 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente estamos vivenciando momentos de isolamento social e 

restrições de mobilidade como meio de prevenção à infeção do novo coronavírus (SARS-COV-

2). Esta condição repercute diretamente na saúde mental dos indivíduos diante desta crise 

sanitária. Com a adoção do ensino remoto, é necessário compreender como os estudantes estão 

se sentindo, seus medos, anseios e demandas de apoio que interferem no cotidiano destes. 

OBJETIVO: Identificar os principais sentimentos dos acadêmicos de enfermagem no ensino 

remoto diante da pandemia. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 

revisão bibliográfica, realizada no mês de abril de 2021. Para a busca, foram utilizadas as bases 

de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo. Foram encontrados 17 artigos, 

continuando com a mesma quantidade após adição dos filtros de inclusão “texto completo” e 

“português”. Para elaboração da pergunta norteadora, utilizou-se a estratégia PICO (P= 

paciente ou problema; I: Intervenção; C: Comparação; O= desfecho), que formulou a seguinte 

pergunta “Quais os sentimentos dos acadêmicos de enfermagem no ensino remoto durante a 

pandemia do novo coronavírus?”. RESULTADOS E DISCUSSÕES: No decorrer do período 

pandêmico foram identificadas várias alterações no bem-estar psíquico dos universitários, 

como sentimento de tristeza, medo, irritabilidade, opressão, desamparo e raiva, além de 

insônia. Estudo aborda os fatores que associam o sofrimento psíquico dos estudantes: 

preocupação com seus familiares em contraírem a Covid-19. Além de outras reações 

emocionais, tais como: estresse, ansiedade, luto e culpa. Comparando o período normal aos 

tempos pandêmicos. Foram encontradas em outro estudo, diferenças significativas nos níveis 

de ansiedade, depressão e estresse entre os acadêmicos, preocupações econômicas e atrasos 

nas mensalidades e medo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Foi possível identificar que os 

universitários compartilham sentimentos como a insegurança, medo, sensação de perda e 

mudanças de humor comparado aos outros períodos. Observa-se que os efeitos negativos 

causados pela pandemia deixaram sequelas, como a constante incerteza da formação 

acadêmica, saúde física e psíquica dos estudantes e seus familiares. Assim, intervenções para 

a redução deste sofrimento psíquico devem ser adotadas, como orientações por partes das 
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autoridades de saúde e estratégias de enfrentamento dessas condições pelas instituições de 

educação. REFERENCIAS:  Gundim VA, Encarnação JP, Santos FC, Santos JE, 

Vasconcellos EA, Souza RC. SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. Rev. baiana enferm. 2021;35:e37293. MAIA, 

Berta Rodrigues; DIAS, Paulo César. Ansiedade, depressão e estresse em estudantes 

universitários: o impacto da COVID-19. Estud. psicol. (Campinas),  Campinas ,  v. 

37,  e200067,    2020 .  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O diagnóstico de enfermagem é a base para os cuidados de Enfermagem pelos 

quais o enfermeiro tem responsabilidades (NANDA, 2018). Consiste na tomada de decisão 

clínica sobre respostas humanas, relacionadas à pessoa, família ou comunidade, e que requerem 

intervenções de Enfermagem (NANDA, 2018; BARROS, 2016). A aprendizagem do raciocínio 

diagnóstico é elementar na formação de enfermeiros, uma vez que se trata de elemento do 

processo de Enfermagem fundamental na definição de assistência efetiva. Oportunidades de 

realização de exames clínicos de saúde e inferência diagnóstica têm potencial relevância no 

processo de formação profissional de nível superior em Enfermagem. OBJETIVO: Descrever 

a experiência de discente de Enfermagem na identificação de diagnósticos de Enfermagem em 

pessoa idosa durante realização de exame clínico no domicílio. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência. A vivência foi oriunda de atividades práticas 

domiciliares de realização do exame clínico de saúde e indicação de diagnósticos de 

Enfermagem, conforme proposto na disciplina Bases Semiológicas da Assistência de 

Enfermagem, no semestre letivo 2020/2, ofertada para estudantes do quarto semestre do curso 

de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior, localizada no município 

de Fortaleza-CE. O exame clínico foi realizado por discente de Enfermagem, em novembro de 

2020, utilizando formulário de anamnese e roteiro de exame físico, indicados pela docente da 

disciplina. Após coleta dos dados subjetivos e objetivos/ elaboração do histórico de Enfermagem, 

definiram-se os diagnósticos de Enfermagem, com auxílio da Taxonomia NANDA-I (NANDA, 

2018). Ressalta-se que o exame clínico foi realizado após expressa concordância da pessoa 

avaliada, e que sua privacidade e anonimato foram integralmente respeitados. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Síntese do histórico de Enfermagem: sexo feminino, 82 anos, diabética, 

cardiopata, antecedente pessoal de hospitalização recente por dificuldade respiratória. Referindo 

inapetência alimentar, mal-estar. Deambula com dificuldade, relatando medo de cair. Insone e 

com “dificuldade para urinar”. Ao exame físico: altura 1,54m, peso 54kg, IMC 22,7kg/m2; 

frequência cardíaca 95bpm, frequência respiratória 22 irpm. Apresentando baqueteamento 

digital, tórax cifótico, respiração de Kussmaul. À avaliação dos ruídos vocais na ausculta 

respiratória, detectou-se egofonia. Os principais diagnósticos de Enfermagem identificados 
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foram: Padrão respiratório ineficaz, caracterizado por padrão respiratório anormal, relacionado 

a fadiga da musculatura respiratória; Deambulação prejudicada, caracterizado por capacidade 

prejudicada de andar uma distância necessária, relacionado a medo de quedas e equilíbrio 

prejudicado; Baixa autoestima situacional, caracterizado por subestimar a capacidade de lidar 

com a situação, associado a doença física; Eliminação urinária prejudicada, caracterizado por 

retenção urinária, relacionado a múltiplas causas; Insônia, caracterizado por alteração no padrão 

de sono, relacionado a higiene do sono inadequada. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A 

experiência permitiu a percepção de que a interação adequada com o cliente na anamnese 

possibilita a criação de vínculo de confiança, facilitando a condução do exame físico e 

identificação dos diagnósticos de Enfermagem. Ademais, a vivência oportunizou exercitar 

habilidades de propedêutica semiológica, bem como o raciocínio diagnóstico, fundamentais à 

assistência ofertada pelo enfermeiro à pessoa idosa. REFERÊNCIAS: NANDA 

INTERNACIONAL. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 

2018-2020. Porto Alegre: Artmed, 2018. BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: 

avaliação diagnóstica de enfermagem no adulto. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2016 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Amostras biológicas humanas acondicionadas com metodologias criteriosas 

e associadas a informações clínicas são recursos indispensáveis para a evolução das pesquisas 

no mundo. Baseando-se nessa necessidade, surgiram os biobancos que apresentam cada vez 

mais oportunidades de descobertas e benefícios, principalmente na área da saúde. Pensando 

nesse contexto, é fundamental realizar uma avaliação dos profissionais que atuam nessa área 

com o intuito de aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado. Para isso foi desenvolvido um 

instrumento que viabiliza a coleta de dados com base no conhecimento sobre o setor, nas 

atitudes diante dos desafios profissionais e nas práticas desenvolvidas. OBJETIVO: Construir 

e validar um questionário para avaliação de Conhecimentos, Atitudes e Práticas (CAP) de 

profissionais de biobancos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de validação 

metodológica que envolve a construção de um questionário baseado nas variáveis do inquérito 

CAP. A pesquisa foi realizada no Instituto do Câncer do Ceará com nove especialistas na área 

de biobanco no período de outubro a novembro de 2020, após aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Dentre os nove participantes, três eram 

médicos e seis pertenciam a outras classes profissionais. Quatro deles atuavam em biobancos 

há cinco ou mais anos e dois não possuíam atuação direta na área. Foi elaborado um 

questionário inicial contendo 36 questões divididas nas variáveis CAP com o intuito de permitir 

a verificação da adequabilidade do Conhecimento, da Atitude e da Prática dos profissionais 

que lidam com processos relacionados à biobancos. Para garantir a confiabilidade e 

consistência dos indicadores foi aplicado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e o Alfa de 

Cronbach, permitindo  ao final da avaliação a aprovação de um instrumento contendo 29 itens. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo possibilitou a construção e validação de um 

questionário do tipo CAP, uma tecnologia de rastreamento, para avaliação de profissionais de 

biobancos. REFERÊNCIAS:ALEXANDRE, N. M. C.; COLUCI, M. Z. O. Validade de 

conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. Ciência & 

Saúde Coletiva, v.16, n.7, p.3061- 3068, 2011.  BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho 

Nacional de Saúde (CNS). Resolução nº 441, de 12 de maio de 2011 .   Diretrizes para análise 

ética de projetos de pesquisas que envolvam armazenamento de material biológico humano ou 

uso de material armazenado em pesquisas anteriores. Diário Oficial União. Brasília, 2011; 

Seção I, p. 60-61. <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2011/Reso441.pdf.>   BRASIL. 

Ministério da Educação. Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação. Manual do 

aplicador do estudo CAP. Brasília, 2002. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de 
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Saúde (CNS). Biobancos autorizados pela CONEP. Brasília, 2020. Disponível em: 

<http://conselho.saude.gov.br/o-que-e-rss/92-comissoes/conep/normativas-conep/647-

biobancos-conep>  CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of test. 

Psychometrika, v. 16, n. 3, p. 297-334, 1951.  LIMA, A. B. C. et al. Construção e validação do 

questionário de conhecimento, atitude e prática na doação de órgãos. Enferm. Foco, v.10, n.7, 

p. 90-95, 2019.  

 

DESCRITORES: Bancos de Tecidos; Conhecimentos; Atitudes e Práticas em saúde; 

Inquéritos e questionários.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A simulação com recursos da dramatização é uma ferramenta do  processo 

de ensino- aprendizagem, amplamente utilizada na formação e no  aprimoramento de 

profissionais da área da saúde, (ROC,2015). O tribunal do júri veio  estimular o aprendizado 

entre a defesa e acusação de prós e contras que giram em torno  do SUS. O Sistema Único 

de Saúde (SUS) brasileiro foi criado em 1988 pela Constituição  Federal Brasileira e 

regulamentado em 1990, pelas leis nº 8.080 e nº 8.142. Tem como  princípios o acesso 

integral, universal e gratuito para toda população. OBJETIVO:  Descrever a experiência de 

acadêmicos de Enfermagem em uma simulação online de  tribunal do júri sobre o Sistema 

Único de Saúde. METODOLOGIA: Trata se de um  estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, acerca de vivência de atividade de  simulação online de tribunal do júri, 

desenvolvida como parte das atividades da disciplina  Ações educativa de Enfermagem, do 

terceiro semestre de Bacharelado de uma instituição  privada de ensino do município de 

Fortaleza-CE. A atividade ocorreu em outubro de 2020,  no dia da disciplina, em uma sala 

de aula invertida, aconteceu um debate, em um único  encontro com 8 participantes, os papeis 

foram distribuídos entre uma juíza, dois  advogados de acusação, dois advogados de defesa, 

três jurados e uma escrivã.  RESULTADOS E DISCUSSÃO: Essa simulação foi de suma 

importância para os alunos,  pois contribuiu na formação de ideias relacionadas a como 

utilizar novos métodos para  uma melhor aprendizagem. A juíza realizou o acolhimento e 

relatou o objetivo do debate,  levando em consideração os prós e contras do sistema (SUS), 

fazendo com que os alunos  refletissem sobre o que o SUS traz para a sociedade Brasileira 

em geral. Muitas pessoas  questionam a real eficácia do SUS, este trabalho tem por objetivo 

levar a reflexão e a  discussão sobre a importância do SUS para a população, suas lutas e 

conquistas, um  sistema reconhecido como o maior programa de saúde pública do mundo. 

“A partir do  exposto, o uso das metodologias ativas pode favorecer positivamente o processo  

aprendizagem dos futuros enfermeiros, preparando-os para novas maneiras de solucionar  

problemas da saúde comuns do cotidiano do trabalho” (Metodologias ativas na graduação  

em enfermagem: um enfoque na atenção ao idoso, 2017, Elaine F.D.S).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do Júri Simulado foi possível proporcionar aos  

discentes uma reflexão crítica e dialogada diante do problema, estimulando com isso a  

discussão e o posicionamento dos grupos, ao mesmo tempo em que favoreceu também a  

capacidade de argumentação dos participantes. O trabalho desenvolvido mostrou a  
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importância do sistema único de saúde, seu sucesso quando bem administrado e sua  

incompetência quanto à corrupção. REFERÊNCIAS: COSTA, R.R; et al. Tipos e 

finalidades da simulação no ensino de graduação em  enfermagem: revisão integrativa da 

literatura. Rev. Baiana de Enferm., v. 30, n. 3, p.1- 11, 2016. Disponível em:  

https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/16589/pdf_69 SOUZA, 

E.F.D.; SILVA, A.G.; SILVA, A.I.L.F. Metodologias ativas na graduação em  enfermagem: 

um enfoque na atenção ao idoso. Rev. Bras. Enferm., v. 71, supl. 2, p. 920- 24, 2018. 

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

71672018000800920&lng=en&nrm=iso . 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A vivência da prática na vida do acadêmico de enfermagem é essencial para  

sua formação e propicia a inserção do estudante em instituições de saúde para colocar em  

prática o conhecimento teórico adquirido a fim de integrar o que se compreende por cuidar  

(Rodrigues, et al., 2015). Por isso, proporcionar ao aluno experiências reais torna-se  

fundamental. A experiência em campo e o vínculo desenvolvido entre os estudantes, os  

pacientes e a equipe multidisciplinar oferecem ao aluno segurança e autonomia para o  

desenvolvimento da sua práxis. Dessa forma, a inserção de acadêmicos de enfermagem  

precocemente em ambientes de prática profissional pode ser considerado um diferencial  na 

sua formação profissional. OBJETIVO: Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos  de 

Enfermagem em uma atividade de projeto de extensão acadêmica com foco na prática  

profissional. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência,  acerca de atividades desenvolvidas por acadêmicos de Enfermagem do segundo 

semestre do curso de Bacharelado, em um projeto de extensão acadêmica, com foco na prática  

profissional, de uma instituição de ensino superior de Fortaleza-CE. Participaram duas  

graduandas, no mês de março de 2020, supervisionadas por profissionais enfermeiros do  

serviço hospitalar de nível terciário, referência estadual em Oncologia, vinculado à  instituição 

de ensino das estudantes. Estas foram encaminhadas aos setores: Intercorrências  e 

Admissão/Alta, para acompanhamento dos atendimentos prestados pelos enfermeiros do  

serviço. RESULTADOS: No setor de Intercorrências, foi possível observar que um grande  

desafio do trabalho de enfermeiros é manejar adequadamente as demandas de pacientes e  de 

seus familiares em relação à aceitação do diagnóstico oncológico e suas consequências  clínicas 

e sociais. Acompanhar os atendimentos nesse setor permitiu reflexões sobre o  impacto 

negativo do diagnóstico de câncer, tanto para os pacientes quanto para suas  famílias, que 

também são atingidas por dúvidas, medos e inseguranças relativas ao quadro  clínico, e por 

isso, também passam a ser foco das intervenções de Enfermagem  (INCA,2010). No setor de 

admissões e altas do hospital foi possível acompanhar o  processo de trabalho do enfermeiro 

tanto a nível gerencial percebido durante o  preenchimento de documentos e relatórios, quanto 

a nível assistencial, observado durante  avaliações clínicas de Enfermagem para o 

acompanhamento da evolução dos pacientes, bem como da assistência direta de enfermeiros 

na realização de procedimentos específicos.  Também se observou na prática, o cuidado 

multiprofissional em saúde, uma vez que além  de enfermeiros, há na equipe de trabalho 

psicólogos, nutricionistas, dentre outros profissionais, intervindo em colaboração mútua para 

promover maior bem-estar aos  pacientes durante a hospitalização. A experiência possibilitada 

mailto:herica.vasconcelos@frt.edu.br
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pelo projeto de extensão  institucional oportunizou contato inicial, aprendizado e reflexões 

relevantes acerca da  atuação do enfermeiro no cenário hospitalar, contribuindo notoriamente 

na formação em  Enfermagem, e enriquecendo a trajetória acadêmica dos graduandos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência vivenciada foi relevante, assinalando de maneira 

impactante e  positiva o início da vida acadêmica de graduandos de Enfermagem, beneficiando-

os com  possibilidade de aprender, em cenário real, sobre a atuação do enfermeiro hospitalar 

no  âmbito da Oncologia, o que permitiu o vislumbre da “teoria na prática” relativa ao trabalho  

profissional em Enfermagem. REFERÊNCIAS:INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER 

(BR). Estatísticas do câncer. Rio de Janeiro (RJ):  INCA, 2010.  RODRIGUES, J.Z.; Rodrigues, 

L.S.; Schönholzer, T.S; Rocha I.C.; Rocha, E.M. A  importância da aula prática na formação 

do profissional de enfermagem: um relato de  experiência. Revista Panorâmica On-Line, 

v.19, p. 99-110, 2015. 

DESCRITORES: Enfermagem; Estudantes de Enfermagem; Aprendizagem. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A radioterapia é uma modalidade terapêutica bastante utilizada com 

quimioterapia para o tratamento do câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) com 

resultados de melhora de sobrevida livre de doença (SLD) e sobrevida global (SG). 

Atualmente, essa modalidade vem sendo cada vez mais utilizada em associação a tirosina 

quinase (TKI). Entre as modalidades de radioterapia, a radioterapia estereotáxica corporal 

ablativa (SBRT) tem sido usada mais frequentemente no tratamento desta neoplasia, 

principalmente nos pacientes oligometastáticos. OBJETIVO: Realizar revisão bibliográfica 

sobre a importância da SBRT associada a TKI em pacientes com câncer de pulmão com 

mutação em EGFR metastático. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo, do 

tipo revisão bibliográfica. A busca por artigos foi feita a partir das bases de dados disponíveis 

em plataformas eletrônicas como PubMed, Scielo, artigos científicos publicados em periódicos 

de renome, NCCN, UpToDate e Cochrane. Os artigos foram selecionados e analisados para 

elaboração deste resumo. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A SBRT é uma técnica 

especializada que libera altas doses ablativas de radiação diretamente para a lesão em um curto 

espaço de tempo, que se tornou possível através do avanço das tecnologias, permitindo assim 

uma maior duração da terapia com TKI e melhora de sobrevida global. O estudo do Wang et 

al tratando todos os sítios metastáticos apresentou SLD e SG de 7 e 19 meses, respectivamente. 

Iyengar et al também mostraram melhora de SLD e SG de 14,7 e 21,4 meses respectivamente. 

Um estudo de fase III apresentou melhora significativa com SBRT mais um TKI ou um TKI 

sem SBRT. Os pacientes que foram tratados com SBRT mais um TKI apresentaram melhora 

considerável de 20,2 meses de SLD, em comparação aos 12,5 meses sem a associação 

(SINDAS, 2020, no prelo). Concomitante a esses estudos, vários ensaios clínicos tem sido 

publicados com uso de SBRT e TKI demonstrando melhora de SLD e SG dos pacientes. As 

análises desses estudos justificam os benefícios da continuação do TKI com a SBRT. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Baseado nos resultados encontrados, a SBRT associada a 

drogas inibidoras de tirosina quinase melhoraram consideravelmente tanto a sobrevida livre de 

doença quanto a sobrevida global de pacientes oligometastáticos. No entanto, ensaios clínicos 

fase III com maior número de pacientes são ainda necessários para confirmar essa melhora de 

sobrevida e abrir a perspectiva de tratamento curativo para pacientes oligometastáticos 

selecionados. REFERÊNCIAS: 1. WANG, et al. Asco 2020, resumo 9508. 

https://meetinglibrary.asco.org/record/187450/abstract 2. IYENGAR P, et al. Phase II trial of 

stereotactic body radiation therapy combined with erlotinib for patients with limited but 

progressive metastatic non-small-ceel lung cancer. J Clin Oncol. 2014;32:3824-3830 3. 
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SINDAS et al. Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) in Newly Diagnosed Advanced 

Staged Lung Adenocarcinoma (Sindas). Jan, 2016. NCT02893332. No prelo 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Diante do novo cenário de pandemia do Covid-19 e com a adoção de 

medidas restritivas de circulação, foi adotado o Ensino Remoto nas instituições de ensino no 

Brasil. Dessa forma, novas tecnologias educacionais foram inseridas no intuito de amenizar os 

prejuízos causados à educação. A disciplina de História da Enfermagem busca identificar a 

relação da história na construção da profissão e as principais personalidades que contribuíram 

para a construção e fortalecimento da profissão. A ferramenta de gamificação Kahoot® é uma 

plataforma de aprendizado baseada em jogos que permite o aperfeiçoamento na consolidação 

do conteúdo, no exercício da agilidade em interpretar e responder em tempo hábil e estratégia 

do pensamento crítico, essencial à prática da enfermagem. OBJETIVOS: Descrever a 

relevância do uso da ferramenta de gamificação Kahoot® como metodologia de ensino para 

favorecer o aprendizado de estudantes de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um 

estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado por um docente da disciplina de 

História da Enfermagem, durante o mês de abril de 2021, do curso de graduação em 

enfermagem de uma faculdade particular do município de Fortaleza-CE. Os alunos 

participaram utilizando a ferramenta Kahoot® composto por um Quizz de dez questões, para 

fixação de conteúdo, sendo discutido posteriormente em aula expositiva e dialogada de forma 

remota: Teorias de Enfermagem. Para isso eles contaram com um tempo de 60 segundos para 

responder a cada pergunta. Após as respostas, foi tecido pelo docente comentários sobre a 

questão e solução de dúvidas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A introdução das tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC) na educação remota foi um instrumento eficaz 

para proporcionar maior absorção do conteúdo abordado durante as aulas. O ambiente virtual 

de aprendizagem com a ferramenta Kahoot® possibilitou dinamizar o ensino. Foi possível 

observar a importância da participação do discente o engajamento com resolutividade, o uso 

da gestão do tempo e interpretação das questões, além do interesse em responder corretamente. 

Observou-se também o empenho e o desejo dos participantes em perceberem a necessidade de 

atenção e participação durante as aulas remotas para superarem-se nas próximas atividades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constatou-se que o uso do Kahoot® como metodologia ativa, 

favorece o aprendizado dos alunos, a capacidade de compreender e interpretar os conteúdos 

abordados e as relações entre os pares, através de comentários positivos que surgem após o 

jogo. REFERÊNCIAS: DIAS-LIMA, Artur et al . Avaliação, Ensinagem e Metodologias 

Ativas: uma Experiência Vivenciada no Componente Curricular Mecanismos de Agressão e 

de Defesa, no curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia, Brasil. Rev. bras. educ. 
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med.,  Brasília ,  v. 43, n. 2, p. 216-224,  June  2019 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022019000200216&lng=en&nrm=iso>. access 

on  27  Apr.  2021.  https://doi.org/10.1590/1981-52712015v43n2rb20180037. FRANCISCO, 

Anete Maria et al . Avaliação da formação de enfermeiros: o reflexo dos métodos de ensino-

aprendizagem e pressupostos curriculares na prática profissional. Avaliação 

(Campinas),  Sorocaba ,  v. 21, n. 2, p. 479-502,  July  2016 .   Available from 

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

40772016000200479&lng=en&nrm=iso>. access 

on  27  Apr.  2021.  https://doi.org/10.1590/S1414-40772016000200009. MAGALHAES, 

Amanda Júlia de Arruda et al . O Ensino da Anamnese Assistido por Tecnologias Digitais 

durante a Pandemia da Covid-19 no Brasil. Rev. bras. educ. med.,  Brasília ,  v. 44, supl. 

1,  e163,    2020 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022020000500411&lng=en&nrm=iso>. access on  27  Apr.  2021.  Epub Oct 02, 

2020.  https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.supl.1-20200437. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: De acordo com Florence Nightingale, a Enfermagem é considerada uma 

ciência e necessita de um treinamento organizado, baseado em saberes e práticas, 

configurando-se, mais tarde, um tripé importante para o ensino e a formação da enfermagem 

no mundo. No decorrer da história, a profissão de enfermagem foi ganhando espaço no Brasil. 

Convocando, assim, a importância de resgatar a História da Enfermagem, bem como preservar 

a memória da profissão em terras cearenses, apresentando as principais instituições que 

executam esse significante papel. OBJETIVOS: Descrever a construção histórica da criação 

das instituições de ensino da Enfermagem no Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um 

recorte documental sobre a instalação dos cursos de Enfermagem no Ceará, a partir das 

primeiras turmas, como contribuição à preservação da memória. O levantamento dos dados e 

a busca de documentos foram realizados no período de janeiro a abril de 2021. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: No Ceará, o ensino superior de Enfermagem foi iniciado 

há mais de setenta e sete anos, em 1943, com a implantação da Escola de Enfermagem, a de 

São Vicente de Paulo, que posteriormente viria juntar-se a outras faculdades (Administração, 

Filosofia, Serviço Social e Veterinária), para dar substrato à criação da Universidade Estadual 

do Ceará (UECE), em 1975. O segundo, também em Fortaleza, foi criado na Universidade 

Federal do Ceará, em 1970. O terceiro curso surgiu na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), 

em 1972. O quarto veio à luz no interior do estado, em Sobral, em 1975, sob o abrigo da 

Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA). O quinto, também no interior do estado, na 

cidade do Crato, em 1995, abrigado na Universidade Regional do Cariri (URCA), iniciado seu 

funcionamento em 16/02/1998. Quatro novos cursos de Enfermagem, todos particulares, foram 

instituídos: Faculdade Integrada da Grande Fortaleza–FGF em 2001, no Instituto Filosófico 

Teológico Nossa Senhora Imaculada Rainha do Sertão-IFTNSIRS, no ano de 2004 em 

Quixadá, além da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza FAMETRO, em 2005. Em 

2006, surgiu a Faculdade de Juazeiro do Norte. Nos três últimos lustres, de 2006 a 2020, mais 

de uma dezena de novos cursos privados de Enfermagem foram instalados em territórios 

cearenses. Dos novéis cursos, comporta ressaltar o mais recente, autorizado a funcionar pelo 

Ministério da Educação em 2017, na Faculdade Rodolfo Teófilo, unidade de ensino mantida 

pelo Instituto do Câncer do Ceará, entidade filantrópica fundada em 1944. Sendo este, o único 
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curso não público a contar com um hospital próprio para as suas atividades de ensino, no caso 

o Hospital Haroldo Juaçaba, em funcionamento em Fortaleza desde 1999. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que o ensino da Enfermagem no Ceará foi 

marcado pelo surgimento de diversos centros de ensino. Uma vez que se trata de uma profissão 

de práticas científicas, destacam-se aquelas que garantem maior possibilidade de transitar por 

diferentes campos de conhecimento. Assim, torna-se imprescindível o compromisso das 

instituições em formar profissionais de excelência, comprometidos com o cuidado humanizado 

e pautados na ética. REFERÊNCIAS: ALVES, Maria Dalva Santos et al., Grasiela Barroso: 

meio século de dedicação à enfermagem brasileira. In: OGUISSO, Taka; FREITAS, Genival 

Fernandes de; GONZALEZ, José Siles. (Orgs.). Enfermagem: história, cultura dos cuidados 

& métodos. Rio de Janeiro: Águia Dourada, 2016. 316p. Cap. I-4. p.87-100. COSTA, Roberta 

et al. O legado de Florence Nightingale: uma viagem no tempo. Texto contexto - 

enferm., Florianópolis, v. 18, n. 4, p. 661-669, Dec.  2009. FRAZÃO, Eneida Schramm. 30 

anos: Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo 1943-1973. Fortaleza: s/e, 1973. SILVA, 

Marcelo Gurgel Carlos da. Enfermagem no Ceará: das primeiras turmas à preservação da 

memória. Revista do Instituto do Ceará, Revista do Instituto do Ceará: Histórico, Geográfico 

e Antropológico.134: 165-182, 2020. 

DESCRITORES: História da Enfermagem; Educação; Enfermagem.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Ao se trabalhar com seres humanos, há a necessidade de compreensão da 

diversidade humana em toda a sua pluralidade. O governo brasileiro, no intuito de promover 

equidade dentro dessa diversidade, instituiu Políticas de Ações Afirmativas que visam o 

reconhecimento e inclusão social, uma delas foi a obrigatoriedade da Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nas instituições 

de ensino através da Lei 10.639/2003 alterada pela Lei nº 11.645/2008. A Lei ainda é, sem 

dúvida, um avanço, mas sua prática ainda é motivo de angústia no processo educativo 

(COSTA, SILVA in SILVA, LOPES, MONTEIRO, 2017). De acordo com a Resolução nº 573, 

de 31 de janeiro de 2018, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) à proposta das Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação Bacharelado em Enfermagem, em seu 

parágrafo 1º, inciso IV, cita que “constituem os princípios da formação do bacharel em 

enfermagem e do bacharel em enfermagem com licenciatura”...a integralidade da atenção à 

saúde do ser humano, considerando-se as particularidades ambientais, atitudinais, sociais 

(classe social, geração, raça/cor, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero), 

políticas, econômicas e culturais, individuais e coletivas” cultural, ética, espiritual e levando 

em consideração todos os aspectos que compõem a pluralidade humana e que singularizam 

cada pessoa, grupo e coletividades (BRASIL, 2018). OBJETIVO: Refletir acerca da 

experiência da discussão da pluralidade e diversidade humana na formação do bacharel em 

Enfermagem de uma IES em Fortaleza-Ceará. METODOLOGIA: Estudo descritivo, 

documental, com observação participante do tipo relato de experiência, no qual são descritas 

atividades e ações promovidas na IES, após análise do PPC (Projeto Pedagógico do Curso), o 

PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional) além dos projetos de Extensão realizados na 

Instituição, que visam a inter e a transdisciplinaridade necessárias para a formação profissional 

com base no pluralismo humano. RESULTADOS: Através das ações implementadas, os 

diversos conteúdos são trabalhados em disciplinas básicas e de formação específica e, em 

eventos extracurriculares efetivamente. As questões são discutidas, principalmente nas 

disciplinas de Antropologia e Sociologia, tendo sido observado um fomento à reflexão por 
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conta das atividades práticas por meio de palestras e apresentações in loco de povos indígenas, 

ciganos, LGBT’s, umbandistas dentre outras temáticas relativas ao povo negro e outros temas 

relacionados à diversidade, necessários para a formação de um profissional que vise as 

particularidades dentro dessa diversidade. CONCLUSÃO: O preconceito e a discriminação 

estão enraizados na nossa sociedade e, é papel fundamental das IES formadoras de 

profissionais, que irão atuar no mercado de trabalho em diversas frentes e com diversos 

públicos, o desenvolvimento de ações que visem a compreensão, a inclusão e o enfrentamento 

a essas discriminações através de execuções concretas e direcionadas aos profissionais da 

Enfermagem. Espera-se que, com as atitudes realizadas na práxis educacional, com viés 

profissional de humanização, possa-se dar continuidade ao debate acerca das ações afirmativas 

e sua ampliação no âmbito institucional, pois não deve ficar restrita a uma ou duas disciplinas, 

há a necessidade de permear toda a matriz curricular, para que possa gerar, de fato, o objetivo 

almejado, que é a reflexão acerca do pluralismo e sua importância para a sociedade. 

REFERÊNCIAS: BRASIL. DOU Diário Oficial da União. Publicado em: 06/11/2018 | 

Edição: 213 | Seção: 1 | Página: 38. SILVA, LOPES, MONTEIRO (Orgs). Experiências em 

ensino, pesquisa e extensão na universidade: caminhos e perspectivas, Fortaleza, Imprece, 

2017. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em março de 2020, o setor educacional brasileiro foi surpreendido por  
inúmeras dificuldades decorrentes da pandemia de Covid-19. Diante da necessidade de  
distanciamento social, o Ministério da Educação recomendou a substituição de aulas  teóricas 
e de atividades práticas presenciais por formatos alternativos, como as aulas  remotas utilizando 
plataformas virtuais digitais (BRASIL, 2020; CEARÁ, 2020). Prevê se que na formação de 
enfermeiros contemple a oferta de componentes teóricos e  práticos, indispensáveis ao 
desenvolvimento das competências para esse profissional  (DCN, 2001). Diante desse novo 
cenário, surgiu o seguinte desafio: Como adaptar as  unidades curriculares com carga horária 
prática e garantir a qualidade na formação  profissional? OBJETIVO: Relatar a experiência 
de docentes de nível superior em  Enfermagem na adaptação da carga horária de atividades 
práticas de disciplinas de  formação específica, de acordo com exigências do momento de 
pandemia por Covid 19. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. 
O relato diz respeito  às estratégias utilizadas por docentes do curso de Bacharelado em 
Enfermagem de uma  IES de Fortaleza-CE, para a contemplação da carga horária prática frente 
à imposição de  distanciamento social provocado pela pandemia por Covid-19, durante o 
primeiro  semestre de 2020. As unidades curriculares a que se referem à experiência são: Ações  
educativas na Enfermagem, Bases Semiológicas da Assistência de Enfermagem, Bases  
Técnicas e Científicas da Assistência de Enfermagem, Enfermagem no Processo de  Cuidar da 
Saúde da Família e Enfermagem Enfermagem no Processo de Cuidar da  Saúde Mental. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com a carga horária teórica integralmente  contemplada 
em aulas por via remota através da plataforma Google meet, o desafio  urgente dos docentes 
seria adaptar as atividades práticas utilizando-se de tecnologias,  mídias e outras estratégias 
alternativas. Nesse planejamento, os docentes receberam  suporte da coordenação do curso, 
que acompanhou o processo de adaptação de aulas e  demais atividades práticas. Cada docente 
definiu, para suas respectivas disciplinas, a  carga horária prática que poderia receber 
substituição. A carga horária que não foi  possível ser substituída por atividades alternativas 
virtuais, foi reposta presencialmente  durante o segundo semestre de 2020 ou no período de 
férias, quando o decreto estadual  autorizou o retorno das atividades práticas no Ceará. Uma 
das disciplinas cujo principal  objetivo de aprendizagem era o desenvolvimento de atividades 
de educação em saúde, a  principal atividade substitutiva foi a criação e manutenção de um 
perfil na rede social  Instagram. Em outras disciplinas, os discentes eram orientados a realizar 
atividades  práticas com os familiares (anamnese e exame físico, avaliação das famílias e 
avaliação  do estado mental) , para isso, os docentes enviavam atividades com o check-list dos  
quesitos a serem contemplados e as dúvidas eram sanadas via google meet. Destaca-se  ainda 
exercícios práticos de aprazamento de vacinas e vídeos práticos dos conteúdos.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O principal ponto positivo foi tornar o aluno protagonista do 
processo de ensinagem. Porém trouxe dificuldades, pois o discente deseja aprender fazer, 
causando sentimentos de frustração em alguns. Entretanto, esses sentimentos  foram 
minimizados ao serem realizadas as aulas de reposição nos laboratórios e nos  cenários de 
práticas, permitidos no semestre seguinte. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da 
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Educação. Parecer CNE/CES nº. 1133, de 07 agosto de  2001. Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de Graduação em Enfermagem,  Medicina e Nutrição. Diário Oficial da 
União 03 out 2001. BRASIL. Ministerio da Educação. Portaria MEC nº 343, de 17 de março 
de  2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais  
enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Diário  Oficial da 
União 18 mar 2020. CEARÁ. Secretaria de Saúde do Ceará. “Boletim Epidemiológico Novo  
Coronavírus (COVID-19)”. IntregraSUS Transparência da Saúde do Ceará [2020].  Disponível 
em: https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/ . Acesso em:   
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Metodologias ativas são estratégias de ensinagem que visam colocar o  

discente como protagonista do processo de ensino aprendizagem (ANASTASIOU,  2004). 

Essas vão ao encontro das preferências discentes pela interatividade e troca de  saberes entre 

discentes e docentes (SOUSA et al., 2018). Em um estudo realizado por  Costa (2015), foi 

pontuado que a reflexão sobre a prática formativa atende às  necessidades contemporâneas de 

visão holística do fenômeno de saúde. Assim, a  perspectiva das metodologias ativas possibilita 

a construção de saberes do binômio  docente-discente com participação integral, substituindo 

a memorização de informações  e a transferência vertical e fragmentada de conteúdo. Nesse 

contexto, há o  desenvolvimento de habilidades e competências profissionais do enfermeiro, 

em um  movimento de superar a mecanização do seu fazer e centralização em técnicas e  

procedimentos a partir da (res)significação da aprendizagem. Nessa proposta o professor  

identificou a necessidade de reinventar estilos que vão de encontro a apresentações  didáticas 

inovadoras. Por isso, esta pesquisa é necessária porque contribui para a  apresentação de 

inovadoras propostas didáticas. OBJETIVO: Relatar a experiência de  docentes do curso de 

graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior  de Fortaleza-Ceará no 

tocante à utilização de metodologias ativas/tecnologias da  informação no processo de ensino-

aprendizagem dos acadêmicos do curso.  METODOLOGIA: estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência, no qual serão relatadas as experiências de docentes do curso de Enfermagem 

sobre a utilização de metodologias  ativas na formação de enfermeiros no ensino superior. 

RESULTADOS: A diretriz nacional  dos cursos (DCN) de enfermagem em seu artigo 14 

inciso V estimula a implementação  de metodologias no processo ensinar-aprender que 

estimule o aluno a refletir sobre a  realidade social e aprenda a aprender. Dessa forma o curso 

de enfermagem da Faculdade  Rodolfo Teofilo visa o estímulo às metodologias ativas ao 

incentivar a articulação  orgânica entre teoria e prática, o fortalecimento da 

interdisciplinaridade e do  desenvolvimento do espírito científico, apropriando os docentes de 

competências  duráveis sob a forma de conhecimentos, habilidades, hábitos e atitudes. A 

pandemia de  COVID 19 proporcionou aos docentes da FRT um reinventar-se nas suas 
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estratégias  metodológicas por estar diante do novo imposto: o ensino remoto. Essa nova  

modalidade de ensino permitiu a introdução das Tecnologias da Informação e  comunicação 

no ensino superior com a utilização das plataformas google meet e google  classroom permitiu 

a interação semanal com os alunos por meio de aulas síncronas e  atividades assíncronas. No 

entanto, não se limitaram a essas estratégias, com o intuito  de estimular a participação dos 

discentes fizeram o uso de diversas tecnologias como o  Padlet e o Karrot. Além disso, foram 

utilizados as redes sociais como ferramentas de educação em saúde. CONCLUSÃO: como 

essa experiência vem contribuindo com a  formação dos alunos tornando-os protagonistas do 

seu processo de ensino  aprendizagem. REFERÊNCIAS: ANASTASIOU, L. G. C.; ALVES, 

L. P. (Org.). Processos de ensinagem na  universidade: pressupostos para as estratégias de 

trabalho em aula. 3ª Ed. Santa  catarina:UNIVILLE, 2004. ALVAREZ, Ana Graziela; 

GIRONDI, Juliana Balbinot Reis; KNIHS, Neide da Silva.  Metodologias ativas na formação 

em enfermagem perioperatória. Revista SOBECC,  São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-2, abr. 2018. 

ISSN 2358-2871. Disponível em:  <https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/408>. 

Acesso em: 26 abr. 2021.  doi:https://doi.org/10.5327/Z1414-4425201800010001. COSTA, 

R.R.O; MEDEIROS, S.M; MARTINS, J.C.A; MENEZES, R.M.P; ARAÚJO,  M.S. O uso da 

simulação no contexto da educação e formação em saúde e enfermagem:  uma reflexão 

acadêmica . Espac Saude . 2015 ; 16 ( 1 ): 59 - 65. Sousa MNC , Cruz CA , Santos ZMSA , 

Cândido AL . Conhecimento de discentes sobre  metodologia ativa na construção do processo 

de ensino aprendizagem inovador . Rev  Interdiscip Encontro Cienc . 2018 ; 1 ( 1 ): 61 - 74 .  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O tamanho da população, somado ao modelo de desenvolvimento adotado, 

promove uma exploração excessiva e constante dos recursos naturais, enquanto o estilo de vida 

influencia no descarte de resíduos e na obtenção de recursos energéticos, que por sua vez, 

causam impactos ambientais (PAPINI, 2012). Sabe-se que a formação do enfermeiro envolve 

aspectos diversos. Entre eles, o meio ambiente está inserido como campo determinante da 

saúde e da atuação do enfermeiro, uma vez que está diretamente relacionada com os padrões 

de saúde da população, sendo a sua discussão imprescindível para a mudança positiva nos 

índices de saúde. Os enfermeiros possuem papel de destaque na consolidação da relação saúde 

e meio ambiente, pois além de produzirem também gerenciam resíduos sólidos infectados, 

além de atuarem em territórios com problemas socioambientais (SOUZA; ANDRADE; 

SILVA, 2017). OBJETIVO: Investigar como a questão ambiental é implementada na 

formação superior em Enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de estudo descritivo, 

documental, e retrospectivo. Foram analisados o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior (IES) do município de 

Fortaleza-CE, assim como as ementas das disciplinas, e os registros de atividades acadêmicas 

desenvolvidas nos últimos 03 anos. A análise documental ocorreu em abril de 2021, realizada 

por um docente do retromencionado curso. As informações relativas à questão ambiental foram 

identificadas nos documentos, e os registros necessários à análise pretendida foram 

devidamente realizados. RESULTADOS: Verificou-se que os requisitos legais previstos na 

Lei nº 9.795 de 27/04/1999 e Decreto Lei nº 4.281 de 25/06/2002, relativos às políticas de 

educação ambiental, estão atendidos, no PPC, de modo transversal, contínuo e permanente, por 

meio de componentes curriculares presentes em todas as séries, totalizando 16 disciplinas que 

contemplam, diretamente ou indiretamente, múltiplos aspectos referentes à questão ambiental,  

a exemplo de:  Antropologia (1a Série); Ciências do Ambiente (1a Série); Práticas 

Interdisciplinares - Enfermagem no Contexto Socioambiental (1a Série); Epidemiologia 

Clínica: Saúde Baseada em Evidências (2a Série); Microbiologia (3a Série); Saúde Coletiva (4a 

Série); Enfermagem no Processo de Cuidar da Saúde da Família (5a Série); Práticas 

Interdisciplinares - Enfermagem no Ciclo Vital (6a Série). Enfermagem no Processo de Cuidar 

da Saúde do Adulto em Condições Clínicas (7a Série); Enfermagem no Processo de Cuidar do 

Paciente com Doenças Infectocontagiosas (8a Série); Estágio Supervisionado – Saúde Pública 

(9ª Série); e Estágio Supervisionado – Hospitalar (10ª Série). Também se evidenciou, através 

de registros de atividades acadêmicas, a participação dos graduandos em inúmeras atividades 

práticas de múltiplas disciplinas, e especialmente das séries iniciais do curso, a exemplo de: 

promoção de campanhas comunitárias de sensibilização e mobilização social em prol de 

questões ambientais, visitas técnicas e participação em palestras com especialistas em 

temáticas ambientais. Ademais, tais registros revelaram oferta de atividades complementares e 
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de extensão relacionadas a esta temática, propostos pela própria IES, para alunos de todas as 

séries do curso de Enfermagem. CONCLUSÃO:  A implementação da questão ambiental na 

formação superior em enfermagem, na IES, ocorreu transversal, contínua e permanentemente, 

tanto através da teoria quanto de atividades práticas, complementares e extensionistas. 

Referências: PAPINI, Solange. Vigilância em saúde ambiental. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 

2012. SOUZA, Cinoélia Leal de; ANDRADE, Cristina Setenta; SILVA, Elaine Santos da. A 

discussão sobre meio ambiente na formação do enfermeiro. Rev. enferm. UERJ., Rio de 

janeiro, v. 25, e16574, p.01-06, Abril 2017. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/enfermagemuerj/article/view/16574/22070. Acesso em: 27 de 

abr. 2021.  

DESCRITORES: Educação em Saúde Ambiental; Bacharelado em Enfermagem; Ensino. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A atual pandemia de Corona virus disease (Covid-19), em curso desde 
março  de 2020, tem assolado todo o mundo. Diversos setores da sociedade, em muitas nações, 
têm  sofrido consequências danosas, incluindo o da educação superior. O distanciamento social 
é  recomendado como uma das principais medidas de contenção do contágio viral. No Brasil,  
o Ministério da Educação contraindicou a manutenção de aulas presenciais, indicando o  ensino 
remoto, por plataformas digitais (BRASIL, 2020). Isso tem impactado instituições de  ensino 
superior (IES), bem como seus gestores, estudantes e professores. OBJETIVO:  Descrever a 
experiência de docentes do nível superior da área da saúde, no ensino remoto,  durante o 
primeiro ano de pandemia de Covid-19. METODOLOGIA: Estudo descritivo. Relato  de 
experiência, baseado nos desafios do ensino remoto, durante o primeiro ano de pandemia.  O 
relato é de duas docentes, dos cursos de Bacharelado em Medicina, de uma IES da rede  pública, 
situada na região Norte do Brasil, e de Bacharelado em Enfermagem de uma IES privada, do 
Nordeste brasileiro. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A adaptação ao ensino remoto foi  
difícil em ambos os cenários de ensino superior, público e privado. Na rede pública, a tomada  
de decisão da IES para retomada das aulas por via remota foi cautelosa, pois inúmeros  
estudantes não dispunham dos meios tecnológicos para tal, e se temia pela inviabilidade  
pedagógica do ensino médico nesse formato. Após múltiplas reuniões, optou-se por um teste  
da via remota de ensino, através de curso virtual para uma turma de bacharelandos. Na  ocasião, 
mostrou-se exequível a aplicação virtual da metodologia Practice Based Learning  (PBL), 
utilizada nessa IES, o que levou, finalmente, à retomada do semestre letivo remotamente. Na 
rede privada, havia maior urgência em redefinir retomada das aulas, o que  repercutiu em certa 
insegurança docente para a efetivação das aulas remotas de Enfermagem,  visto que inexistia 
qualquer experiência prévia nesse sentido. Destaca-se o esforço da gestão  da IES para apoio e 
suporte na utilização de ferramentas digitais (LIRA et al., 2020). Nas  duas experiências 
docentes, citam-se ainda: preocupação pessoal constante com o  desempenho nas aulas remotas, 
para garantia da qualidade da formação; imposição de  ajustes no ambiente doméstico; 
limitações quanto a equipamentos eletrônicos, redes de  dados, mobiliário ergonômico; 
inflexibilidade em relação a intervalos de aulas. Ademais,  menciona-se o excesso de trabalho 
docente imposto nesse período, caracterizado pela adição  de novas e contínuas demandas, tais 
como reajustes constantes nos planejamentos disciplinares, solicitações excessivas por meio 
virtual, especialmente por parte de discentes  das IES. Destarte, adaptações e melhorias são 
indispensáveis para o sucesso na continuidade  dessa modalidade de ensino, caso continue 
sendo necessária. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A  experiência no ensino remoto foi 
permeada de desafios, balizadores de novas práticas  pedagógicas, assinaladas pela necessidade 
de adaptações por parte de IES públicas e  privadas, bem como pela necessidade de 
compreensão de discentes quanto a mudanças de  condutas frente aos docentes. Essa 
modalidade de ensino tem sido positiva à medida que tem  beneficiado instituições, gestores, 
docentes e discentes nesse crítico momento de  distanciamento social. Referências: BRASIL. 
Ministério da Educação. Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020. Dispõe  sobre a 
substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar  a situação 
de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. Diário Oficial da União, 18  mar 2020. 
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LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho et al. Educação em enfermagem: desafios e  
perspectivas em tempos da pandemia COVID-19. Rev. Bras. Enferm., v. 73, supl. 2,  
e20200683, 2020. Disponível em:  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672020001400407&lng  

=en&nrm=iso>. Acesso em 01 Mai 021. Epub Out 26, 2020.  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) devem fundamentar as  
concepções curriculares de Cursos de Graduação em Enfermagem, e isto necessita ser  
continuamente avaliado, a fim de que se façam os ajustes necessários ao seu  aperfeiçoamento.1 

Um dos grandes desafios pedagógicos na formação de enfermeiros é  como os componentes 
curriculares e os conteúdos abordados nas disciplinas contemplarão  o perfil do egresso 
proposto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).2 Nesse contexto, a  Matriz Gerencial 
Analítico-Pedagógica (MGAP)3surge como ferramenta que permite  analisar dinamicamente 
os conteúdos das disciplinas, possibilitando a melhoria da  consistência interna da distribuição 
de conhecimentos profissionais das DCN nas ementas.  A MGAP é uma matriz (linhas e 
colunas), na qual as linhas constituem o perfil do egresso e  as colunas, os domínios/áreas do 
conhecimento.3 OBJETIVO: Relatar a experiência de  docentes do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) de curso de Bacharelado em Enfermagem, em uma oficina virtual para 
análise de componentes curriculares, por meio da utilização da  ferramenta MGAP. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência,  oportunizada pela 
participação do NDE em uma oficina virtual de análise de componentes  curriculares de um 
curso de Bacharelado em Enfermagem de instituição de ensino superior  (IES) do município 
de Fortaleza-CE, a partir do emprego da ferramenta MGAP. Participaram da oficina virtual 
institucional, 21 docentes do referido curso, em janeiro de  2021. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: A oficina teve duração de uma semana. Iniciou-se com  capacitação 
institucional sobre a MGAP, com duração de cerca de três horas.  Posteriormente, ocorreram 
reuniões virtuais diárias, seguindo-se um cronograma pré estabelecido pela coordenação do 
curso de Enfermagem, de maneira que distintos grupos de  docentes participaram, a cada dia, 
da discussão coletiva sobre as competências profissionais  previstas para o egresso, em 
consonância com o PPC e as DCN, a fim de identificarem a  relação destas competências com 
suas respectivas disciplinas ministradas. As reuniões foram  moderadas pelos integrantes do 
NDE do curso, um a cada reunião. Nestas, cada grupo de  docentes preenchia, em tempo real, 
durante as discussões, uma MGAP compartilhada,  projetada virtualmente pelo moderador do 
grupo. As múltiplas discussões realizadas  possibilitaram a percepção, pelos docentes, da 
contribuição de todos os componentes  curriculares, de maneira complementar, para o alcance 
do perfil previsto para o egresso do  curso. Ademais, findada a oficina virtual, obteve-se como 
produto a MGAP do curso completamente preenchida, sinalizando a finalização da análise 
curricular pretendida, que  poderá ser empregada na fundamentação de potenciais ajustes, com 
vistas à obtenção de  melhorias concernentes à integração entre disciplinas curriculares 
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específicas, e  consequentemente, melhorias na consistência interna de distribuição de 
competências  profissionais em Enfermagem entre os diferentes componentes curriculares do 
curso. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência de utilização da MGAP em oficina virtual 
junto ao  corpo docente do curso de Bacharelado em Enfermagem reforçou a compreensão da  
complementaridade das distintas disciplinas, bem como de sua relevância, na formação  
superior em Enfermagem. Ademais, a MGAP facilitou o mapeamento do perfil do egresso,  
sugerindo ao NDE os ajustes interdisciplinares necessários à garantia de oferta das  
competências profissionais necessárias aos futuros enfermeiros, conforme proposto no PPC. 
REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CES nº. 1133, de 07 agosto 
de 2001.  Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação em Enfermagem, 
Medicina e  Nutrição. Diário Oficial da União 03 out 2001. MAGNAGO, Carinne; 
PIERANTONI, Celia Regina. A formação de enfermeiros e sua  aproximação com os 
pressupostos das Diretrizes Curriculares Nacionais e da Atenção  Básica. Ciênc. saúde 
coletiva, v. 25, n. 1, p. 15-24, 2020. RICIERI, Denise da Vinha; BAHIENSE, Vera Lúcia 
Andrade. MGAP – Matriz Gerencial  Analítico Pedagógica. Innovares Rede de 
Conhecimento: Fortaleza, 2016.  

DESCRITORES: Bacharelado em Enfermagem; Avaliação Institucional; Docentes de  
Enfermagem.  
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DISTANCIAMENTO SOCIAL E A FORMAÇÃO DO BACHAREL EM 

ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Fernanda Rochelly do Nascimento Mota2 

Laurineide de Fátima Diniz Cavalcante 3 

Maria da Conceição Reis Silva4 

Felipe Crescêncio Lima 5 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em março de 2020, o estado do Ceará foi surpreendido pela Pandemia de 

Corona virus disease (COVID-19), causada pelo novo coronavírus, uma situação 

epidemiológica mundial que impôs inúmeros desafios à população em geral, levando à 

modificação na forma de operacionalização dos mais diversos setores públicos e privados, 

incluindo-se a educação, que precisou adaptar-se à necessidade real de distanciamento social. 

OBJETIVO: Relatar a experiência da substituição da modalidade de ensino presencial em um 

curso de Bacharelado em Enfermagem, em virtude da pandemia por COVID-19. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. O relato diz respeito à 

vivência do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado em Enfermagem de 

uma instituição de ensino superior (IES) de Fortaleza-CE, no tocante à gestão do curso frente 

à necessidade de distanciamento social imposto pela pandemia, em março de 2020. 

RESULTADOS: No âmbito da educação no estado do Ceará, a fim de promover o 

distanciamento social, todas as instituições de ensino tiveram que suspender suas atividades 

presenciais em março de 2020, conforme normatização de decreto estadual. Nesse contexto, o 

fechamento temporário das instituições de ensino levou à substituição das aulas presenciais na 

IES em questão, estratégia respaldada em medidas globalmente adotadas. Após análise 

criteriosa dos pontos positivos e negativos de diversas ferramentas virtuais, optou-se pela 

utilização do Google Meet para a realização de educação por via remota. Os professores 

receberam treinamento à distância e assessoria direta de profissional psicopedagoga, bem como 

suporte ininterrupto da coordenação do curso de Bacharelado em Enfermagem. Pactuou-se com 

os docentes do curso a seguinte logística: as aulas aconteceriam nos respectivos horários 

previstos para o formato presencial, mantendo-se, dessa forma, o horário contratado pela 

comunidade acadêmica discente, e garantindo-se o cumprimento de carga horária de trabalho 

docente. A cada início de aula, o professor abriria uma “sala de aula virtual” no Google Meet 

e enviaria o link  em um grupo institucional de Whatsapp da respectiva turma matriculada em 

sua disciplina, viabilizando o acesso por parte dos alunos, em tempo real. Após permitir o 

acesso dos alunos na sala virtual, os professores dariam então início às aulas previstas, seguindo 
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o devido cronograma de aulas proposto para cada disciplina. Com a adoção dessa logística, as 

aulas aconteceriam virtualmente, de forma síncrona, com a participação de discentes e docentes 

de cada disciplina, permitindo assim a manutenção do indispensável e potencializador vínculo 

educacional (RAMIRÉZ; CHAVÉZ; MALLQUI, 2021), iniciado durante o período de aulas 

presenciais, ocorridas no início do semestre letivo. CONCLUSÃO: A experiência de gestão 

do curso, vivenciada pelo NDE, permitiu identificar que a estratégia e logística eleitas para a 

manutenção das aulas por via remota durante a pandemia de Covid-19 foi relevante, facilmente 

exequível, e determinante para que o vínculo professor-aluno, fundamental ao processo 

educativo, fosse mantido em momento tão crítico para todas as IES do país. Destarte, 

consequentemente, reduziram-se as repercussões negativas relacionadas à distância física 

ocasionada pelo necessário e impositivo distanciamento social. REFERÊNCIAS: SORIA 

RAMIREZ, Llesica; ORTEGA CHAVEZ, Wilmer; ORTEGA MALLQUI, Arnulfo. 

Desempeño pedagógico docente y aprendizaje de los estudiantes universitarios en la carrera de 

Educación. Prax. Saber,  Tunja ,  v. 11, n. 27,  e303,  Dec.  2020 .   Available from 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-

01592020000300303&lng=en&nrm=iso>. access on  30  Apr.  2021.  Epub Feb 22, 2021.  

https://doi.org/10.19053/22160159.v11.n27.2020.10329. 

DESCRITORES: Coronavírus; Educação Superior; Educação em Enfermagem. 
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PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES: REFLEXÕES DOCENTES SOBRE SUA  

CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO SUPERIOR EM ENFERMAGEM 

 

Isabella Costa Martins1 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota2 

Laurineide de Fátima Diniz Cavalcante 3 

Leilson Lira Lima 4 

Cinthia Maria Andrade Freitas 5 

Ana Paula Fragoso Freitas 6 

 

RESUMO  

INTRODUÇÃO: O trabalho interdisciplinar é uma modalidade de formação que objetiva  

incrementar a perspectiva da aprendizagem, na medida em que se busca articular diferentes  

disciplinas, competências e perspectivas acerca da produção de conhecimento, no contexto  

individual ou grupal, dentro e fora da sala de aula. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs)  determinam que a interdisciplinaridade deve permear toda a formação do enfermeiro. 

Os Projetos  Pedagógicos dos Cursos (PPC) de Enfermagem buscam transpor matrizes 

curriculares centradas  em temas que priorizam aspectos biológicos e práticas medicalizantes. 

Assim, a formação em  saúde deve apontar para a interdisciplinaridade como conteúdo que 

transversaliza a formação. OBJETIVO: Relatar sobre a experiência de docentes do curso de 

Bacharelado em Enfermagem de  uma instituição de ensino superior de Fortaleza-CE sobre a 

disciplina Prática Interdisciplinar como  componente curricular. METODOLOGIA: Estudo 

descritivo, do tipo relato de experiência, realizado  com os 5 professores que ministram as 

disciplinas Práticas Interdisciplinares no período de 2019  a 2021, em um curso de graduação 

em enfermagem da Faculdade Rodolfo Teófilo (FRT), em  Fortaleza-CE. RESULTADOS: 

No curso de Bacharelado em Enfermagem ao qual se referem estas  reflexões, a 

interdisciplinaridade é trabalhada transversalmente e há um componente curricular  específico, 

denominado “Práticas Interdisciplinares” previsto em cada série, com a particularidade  de, em 

cada período, apresentar um subtítulo distinto, relativo às demais disciplinas cursadas pelos  

graduandos nas respectivas séries. As disciplinas têm carga horária semanal de duas horas-

aula,  integrando teoria e prática, com enfoque na interdisciplinaridade em relação às demais 

disciplinas  ofertadas no semestre letivo, enfatizando, nesse ínterim, a prática profissional do 

enfermeiro. É  realizado o desenvolvimento de competências para compreender, analisar, 

contextualizar e  integrar conteúdos, vivências e práticas interdisciplinares, conforme previsto 

para a formação de  enfermeiros (FROTA, 2020). Ademais, se propõe o planejamento e 

sistematização de um trabalho integrador, que deve ser produzido pelos graduandos ao longo 

do semestre, sob supervisão  docente, como um produto, que constitui uma das estratégias de 

avaliação com o exercício de  fortalecer habilidades de gestão do tempo, de resolução de 

problemas, de fundamentação científica  da prática. Isso visa incentivar a criatividade dos 

graduandos, permitindo que vivenciem  experiências significativas para o futuro exercício 

profissional como enfermeiros. Implica assim,  na troca entre especialistas de vários campos 

de conhecimento, na discussão de um assunto, na  resolução de problemas, com vistas à melhor 

compreensão da realidade pelos discentes. É necessário que os profissionais estejam abertos e 

aptos a buscar uma gama de conhecimento que  permitam discutir e trabalhar os diferentes 

cenários da práxis de enfermagem, de modo claro e  através de estratégias metodológicas 

eficazes. CONCLUSÃO: A formação do enfermeiro focada em  práticas interdisciplinares 
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convoca, desde a formação, a um cuidado de enfermagem direcionado  para uma dinâmica 

assistencial baseada na integralidade e na complexidade humana. É necessário  compreender 

que a integração interdisciplinar é um processo reflexivo, de apoio mútuo entre os  pares e 

exige-se relações de compromisso com o ensino que perpassa por diversos saberes. Isso  só é 

possível através da pluralidade dos cenários das práticas pedagógicas para que estas  

contribuam no avanço de uma atenção à saúde equitativa, humanizada e baseada em 

evidências. REFERÊNCIAS: BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CES nº. 1133, 

de 07 agosto de 2001.  Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Graduação em 

Enfermagem, Medicina e Nutrição.  Diário Oficial da União 03 out 2001. FROTA, Mirna 

Albuquerque et al . Mapeando a formação do enfermeiro no Brasil:  desafios para atuação em 

cenários complexos e globalizados. Ciênc. saúde coletiva, Rio de  Janeiro , v. 25, n. 1, p. 25-

35, Jan. 2020 . Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413- 

81232020000100025&lng=en&nrm=iso>. access on 27 Apr. 2021. Epub Dec 20, 2019.  

https://doi.org/10.1590/1413-81232020251.27672019. OLIVEIRA, Maria Amélia de Campos. 

A interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa  em Enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São 

Paulo, v. 46, n. 2, p. 01-02, Apr. 2012. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342012000200001&lng=en&nrm=iso> access on 27 Apr. 2021. 

https://doi.org/10.1590/S0080-62342012000200001. RODRIGUES, Jeferson et al. ENSINO 

DA SAÚDE MENTAL EM ENFERMAGEM  NA PERCEPÇÃO DE PROFESSORES. Texto 

contexto - enferm. , Florianópolis, v. 28,  e20170012, 2019. Disponível em  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072019000100360&lng=en&nrm=iso> acesso em 27 de abril de 2021. Epub em 15 de 

agosto  de 2019. https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0012. WEBER, Mônica Ludwig 

et al. Prática de enfermagem baseada em evidências e suas  implicações no cuidado: uma 

revisão integrativa.Revista enfermagem atual in derme. 90-28.  2019    

DESCRITORES: Educação em Enfermagem.; Docentes de enfermagem; Práticas 

Interdisciplinares.  
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 Isabella Costa Martins1 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os efeitos na saúde mental da população causados pela pandemia de Covid-

19 são  amplamente comentados desde que a pandemia se agravou no mundo todo. Isso vem 

trazendo  inúmeras consequências para os sujeitos e suas subjetividades diante da 

complexidade que envolve  a alta letalidade, o risco de transmissão das pessoas próximas, a 

privação das relações  interpessoais. Isso afeta fortemente as relações de trabalho, 

especialmente em profissões como da  área da saúde e da educação, no que concerne a mudança 

para o ensino remoto e a sobrecarga de  trabalho. Tais fatores ampliam a discussão sobre o 

impacto da Saúde Mental dos sujeitos e as  condições altamente complexas que vão além da 

ausência de doenças. O ensino da saúde mental convoca por si um olhar para a discussão na 

formação e no ensino na área da saúde. OBJETIVO: Relatar sobre a experiência de docentes 

no desafio do ensino de Saúde Mental em um curso de  enfermagem no contexto da pandemia 

do coronavírus. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo  relato de experiência de 

docentes no contexto da saúde mental, no período de março de 2020 a  abril de 2021 em um 

curso de graduação em enfermagem de uma instituição de ensino superior  privada em 

Fortaleza-CE. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Diante da experiência de atuar no ensino de  

Saúde Mental na graduação de Enfermagem, na realidade da pandemia, elencamos dois eixos 

para  essa discussão. Primeiro, temos os impactos que dizem respeito ao aumento de trabalho 

entre os  profissionais de saúde e do ensino, as consequências da formação do enfermeiro no 

modelo remoto  de ensino e os aspectos da saúde mental nessas duas realidades. Isso diz 

respeito aos desafios de  realizar drásticas mudanças na conformação do ensino, acarretando a 

necessidade de adaptação  dos alunos e professores, com suas questões subjetivas e sociais, 

evidenciando a dificuldade ao  acesso tecnológico, a redução do contato direto com as aulas 

práticas e ao fato de como formação  em saúde mental está ligada ao contato humano. O outro 

eixo concerne a sobrecarga emocional  para lidar com a própria adaptação ao novo estilo de 

vida, com as dificuldades e os sofrimentos  dos alunos. Muitos deles desenvolveram ansiedades 

acentuadas, dificuldades de interagir, as  perdas familiares e colegas de trabalho. Isso ocorre 

pelo fato da graduação em enfermagem ter um  percentual significativo de profissionais que já 

atuam nas instituições de saúde e passaram a  trabalhar em regime de horas extras, 

evidenciando a sobrecarga de trabalho e aumento significativo de sofrimento psíquico. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esse cenário evidencia a emergência  da discussão dos 

aspectos acerca da Saúde Mental na formação do enfermeiro. Isso ocorre tanto  pela via do 

impacto do processo de ensino-aprendizagem e pelas questões do sofrimento dos  sujeitos 

impostas pela pandemia. Esses fatores ganham mais força por se tratar de uma formação  em 

que a vivência prática nas instituições faz parte do processo de aprendizagem, exigindo uma  

preparação para lidar com a realidade da Saúde Mental enquanto profissional. Sustentar uma  

formação capaz de fortalecer a Saúde Mental, em seu sentido amplo convoca a instituição, os  

docentes e graduandos a buscar o fortalecimento de estratégias e ações consistentes para lidar 
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com  o sofrimento e o mal-estar desencadeado pela pandemia do coronavírus. 

REFERÊNCIAS: AMARANTE. P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz; 2007. AMBIEL, R. A. M. et al. Adaptação e permanência no Ensino Superior 

em tempos de pandemia. PsiCOVIDa. Disponível em:  

https://www.coronavirus.uerj.br/wpcontent/uploads/2020/06/guia_adaptacao_academica_pan

de mia.pdf. DANTAS. E.S.O. Saúde mental dos profissionais de saúde no Brasil no contexto 

da pandemia por  Covid-19. Interface (Botucatu). 2021; 25(Supl. 1): e200203. Disponível em:  

https://www.scielo.br/pdf/icse/v25s1/1807-5762-icse-25-e200203.pdf. ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD. Organización Panamericana de la Salud.  Prevención de la 

conducta suicida. Washington, DC: OPAS; 2016. 

DESCRITORES: Saúde Mental; Educação em Enfermagem; Covid-19.  
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Durante a pandemia do Covid-19 recorreu-se a adoção do distanciamento 

social, uma vez que o vírus é transmitido através de gotículas respiratórias e possui rápida taxa 

de transmissão. Com isso, houve a necessidade da implantação de novas estratégias de ensino. 

No segundo semestre de 2020, o decreto estadual permitiu a realização de atividades práticas 

presenciais e com isso, alguns desafios foram impostos. Na formação do enfermeiro existem 

disciplinas da práxis da enfermagem que necessitam dessa vivência in loco, na beira do leito e 

do contato entre os pares: aluno e paciente, nos diferentes cenários de assistência à saúde. Nesse 

contexto, adaptações nas instituições de ensino e de saúde precisam ocorrer para garantir 

vivências práticas nos campos com segurança e responsabilidade. OBJETIVO: Relatar a 

experiência de docentes no desafio de acompanhar alunos em campos de práticas e as 

adaptações realizadas no contexto da pandemia. METODOLOGIA: Relato de experiência 

descrito a partir da atuação das autoras como docentes de campos de práticas, durante o 

semestre de 2020.2, de uma instituição de ensino superior em Enfermagem, localizada em 

Fortaleza-CE. RESULTADOS: É evidente que há uma preocupação com a exposição de 

alunos e professores a possíveis portadores da Covid-19 nos ambientes de práticas. As 

adaptações iniciais feitas nos laboratórios das instituições de ensino foram a restrição na 

quantidade de alunos em campo ou em sala a fim de evitar aglomerações. Os equipamentos de 

proteção individual (EPI 's) foram fornecidos pela instituição e a utilização incentivada 

diariamente pelos docentes, assim como o seguimento dos protocolos de biossegurança dos 

campos de prática utilizados. Como medidas de prevenção nas instituições de saúde, observou-

se: a disponibilidade de preparação alcoólica em dispensadores fixados nas paredes, a 

exigência do uso de máscara por todos, a necessidade do uso indispensável dos EPI’s pelos 

profissionais, a adoção de intervenções aos pacientes com no máximo dois alunos, a ausência 

do acompanhante na sala da consulta/procedimentos e o reforço à higienização das mãos antes 

e após o contato com os pacientes ou de acordo com o fluxo de cuidados. Nos laboratórios da 
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instituição de ensino, além do uso obrigatório de máscaras, também foram disponibilizados 

protetores faciais para alunos e docentes e borrifadores com álcool para higienização das mãos 

e dos demais equipamentos. A dinâmica das aulas práticas foi adaptada por cada docente com 

vistas a permitir o aprendizado, mas garantir o distanciamento seguro entre os pares. Em locais 

onde foi possível levar os alunos, percebeu-se a interação dos discentes com a equipe de saúde, 

permitindo o aprofundamento do conteúdo estudado. Entretanto, observa- se que muitos 

haviam receio de ir para as atividades práticas, gerando elevado absenteísmo.  CONCLUSÃO: 

É inegável que na formação do enfermeiro é  indispensável a construção de uma boa 

comunicação com o paciente, o cuidado humanizado, o toque e o acolhimento e o pensamento 

crítico. Nesse contexto, os professores exercem um papel importante no processo de ensino-

aprendizagem durante as práticas de enfermagem, minimizando as repercussões do 

distanciamento social, focando na interação com o paciente e no cuidado humanizado. 

REFERÊNCIAS: DAL’BOSCO, Eduardo Bassani et al . A saúde mental da enfermagem no 

enfrentamento da COVID-19 em um hospital universitário regional. Rev. Bras. 

Enferm.,  Brasília ,  v. 73, supl. 2,  e20200434,    2020. GOMES, Vânia Thais Silva et al . A 

Pandemia da Covid-19: Repercussões do Ensino Remoto na Formação Médica. Rev. bras. 

educ. med.,  Brasília ,  v. 44, n. 4,  e114,    2020 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

55022020000400602&lng=en&nrm=iso>. access on  27  Apr.  2021.  Epub Aug 21, 

2020.  https://doi.org/10.1590/1981-5271v44.4-20200258. LIRA, Ana Luisa Brandão de 

Carvalho et al . Educação em enfermagem: desafios e perspectivas em tempos da pandemia 

COVID-19. Rev. Bras. Enferm.,  Brasília ,  v. 73, supl. 2,  e20200683,    2020 .   Available 

from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672020001400407&lng=en&nrm=iso>. access on  27  Apr.  2021.  Epub Oct 26, 

2020.  https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0683. SIQUEIRA, Carla C. M. et al . 

Prevalence and antimicrobial susceptibility profile of microorganisms in a university hospital 

from Vitória (ES), Brazil. J. Bras. Patol. Med. Lab.,  Rio de Janeiro ,  v. 54, n. 2, p. 76-

82,  Apr.  2018 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-

24442018000200076&lng=en&nrm=iso>. access 

on  27  Apr.  2021.  https://doi.org/10.5935/1676-2444.20180014. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Em março de 2020, o estado do Ceará foi surpreendido pela pandemia do 

SARS-COV2, afetando vários setores da sociedade civil (CEARÁ, 2020). Imerso nesse 

cenário, o sistema educacional adotou o distanciamento social e acatou a Portaria do MEC 

nº544, de 16/06/2020, que autorizava a substituição do ensino presencial pelas aulas remotas 

por meios tecnológicos e digitais. Os cursos de Graduação Bacharelado em Enfermagem 

devem atender às Diretrizes Curriculares Nacionais e está estruturado em eixos temáticos 

específicos. Um destes eixos, o das Ciências Biológicas e da Saúde, é formado por disciplinas 

teórico-práticas consideradas básicas para a formação profissional: Anatomia Básica, 

Fisiologia Humana, Biologia Celular, Parasitologia, Imunologia, Microbiologia e Bioquímica. 

Nesse contexto, referidas disciplinas passaram por ajustes na metodologia proposta para as 

aulas práticas, a fim de incorporar ferramentas digitais e manter a qualidade do ensino e da 

aprendizagem. OBJETIVO: Relatar a experiência de docentes do curso Enfermagem de uma 

Instituição de Ensino Superior em Fortaleza sobre a necessidade de adaptação da carga horária 

prática com a incorporação de ferramentas digitais na metodologia de disciplinas de formação 

básica em virtude da pandemia por COVID-19. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo 

relato de experiência. O relato diz respeito às estratégias utilizadas por docentes para a 

contemplação da carga horária prática de disciplinas de formação básica do enfermeiro, em 

2020.1, frente à necessidade de distanciamento social imposto pela pandemia, estratégia 

respaldada em medidas globalmente adotadas. Os encontros virtuais ocorreram via Google 

meet. As ferramentas educativas utilizadas foram variadas, tais como: o googleforms, as 

plataformas de aprendizagem Kahoot, Mentimeter e Quizziz®, quebra-cabeça Jigidi e Atlas de 

Anatomia 3D. RESULTADOS: Os encontros virtuais ocorreram via Google meet  e as 

ferramentas educativas digitais utilizadas foram variadas, tais como: o Google Forms, as 

plataformas de aprendizagem Kahoot, Mentimeter e Quizziz®, o quebra-cabeça Jigidi e o Atlas 

de Anatomia 3D. Estruturas anatômicas e celulares foram discutidas e abordadas por meio de 

jogos quebra-cabeças, facilitando a compreensão e identificação de tais estruturas. Por sua vez, 

estruturas celulares e processos patológicos foram visualizados com a ajuda de atlas interativos 

que continham vídeos explicativos sobre as lâminas e espaços para pesquisa e colagem de 

novas imagens pelos discentes. Vídeos sobre técnicas laboratoriais foram apresentados e, em 
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seguida, discutidos com auxílio de aplicativos, tais como Kahoot, Mentimeter e Quizziz®. O 

aplicativo Quizziz® era aplicado logo após a exibição vídeo sobre a execução de alguma 

técnica laboratorial. Importante ressaltar que não foi possível contemplar toda a carga horária 

prática de forma virtual, estes casos, o conteúdo que não foi contemplado com a utilização de 

ferramentas digitais, foi reposto em 2020.2 e durante as férias de janeiro de 2021. 

CONCLUSÃO: Observou-se que a utilização das ferramentas digitais teve uma boa adesão 

por parte dos discentes, sendo percebidos melhores desempenhos no processo de aprendizagem 

e nas avaliações. Ademais, observou-se que a utilização das ferramentas digitais incrementam 

o processo ensino-aprendizagem e são atrativas, propiciando a idealização de novas atividades 

complementares para um ensino mais prático e acessível. REFERÊNCIAS: CEARÁ. 

Secretaria de Saúde do Ceará. “Boletim Epidemiológico Novo Coronavírus (COVID-19)”. 

IntregraSUS Transparência da Saúde do Ceará [2020]. Disponível em: 

https://indicadores.integrasus.saude.ce.gov.br/ . Acesso em: 27/04/2021. Portaria do MEC de 

nº 544, de 16 de junho de 2020. Disponível em: 

https://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/3185/portaria-mec-n-544-2020. Acesso em: 

27/04/2021. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A educação superior em Enfermagem vem passando por diversas 

modificações para atender as recomendações impulsionadas pelas DCN”s. A Metodologia 

Ativa (MA) tem uma concepção de educação crítico-reflexiva com base em estímulo no 

processo ensino-aprendizagem, resultando em envolvimento por parte do educando na busca 

pelo conhecimento. Dada as circunstâncias atuais por conta da pandemia de Covid 19, cada 

vez mais as tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão sendo utilizadas como 

ferramentas modernas que estão se tornando grande aliadas às metodologias ativas 

possibilitando acessibilidade digital e experiências diferenciadas de aprendizagem permitindo 

uma maior interação entre docente e alunos mesmo em aulas à distância. Dentro do conceito 

de metodologia ativa, a utilização Estudos de Casos Clínicos proporcionam uma reflexão 

crítica, além de ser uma estratégia para que o discente possa verificar a aplicabilidade do 

conteúdo estudado em sala de aula. OBJETIVO: Relatar a experiência de docentes do curso 

de graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior de Fortaleza-Ceará no 

tocante à utilização de Estudo de Caso utilizando Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) no processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos do curso de 

Enfermagem.  METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência, oriundo da experiência de docentes na aplicação de Estudos de Casos no ensino 

da disciplina de Imunologia e Microbiologia do Curso de Enfermagem, de uma Instituição 

Privada do Município de Fortaleza-CE.  As atividades que ocorreram no mês de junho/2020 e 

março/2021, consistiram na Aplicação de Estudo de Caso, e um deles utilizando a ferramenta 

on-line Padlet, para criação de mural interativo. As fases foram as seguintes: Escolha do tema 

a ser abordado no estudo de caso; Elaboração dos Casos Clínicos e última avaliação da turma, 

os discentes foram orientados sobre como responder a atividade qual o objetivo da mesma. 

RESULTADOS: Observou-se através da participação dos discentes que o Estudo de Caso 

desperta para aplicabilidade prática do conteúdo estudado. Como docentes da disciplina 

percebemos que o estudo de Casos clínicos, despertam o aluno para o olhar clínico, fato que 

contribui para formação de um profissional crítico e reflexivo no que tange a prática da 

enfermagem. É categórico que o uso de metodologias ativas no ensino da saúde tem 

demonstrado aspectos positivos para os professores e alunos, ressaltamos a importância da 

implementação de atividades interativas, como ferramenta de inclusão do aluno nas atividades. 

CONCLUSÃO: Esta experiência proporcionou aos docentes conhecer, discutir e refletir sobre 

o uso de Estudos de Caso como estratégias de ensino. A compreensão da aplicação dos Estudos 
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de Caso contribuiu para transformar as práticas docentes, de forma que estes construam 

possibilidades de atuação na Instituição de ensino em que atuam. Com isso, sugere-se que haja 

a continuidade na aplicação dessa metodologia de ensino, com vistas ao fortalecimento de 

concepção de educação problematizadora e significativa para maior domínio dos métodos, de 

forma que se possa avançar na adoção destes e de outras estratégias no ambiente acadêmico, 

nas disciplinas e nos projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior em saúde, conforme 

as recomendações das DCNs. REFERÊNCIAS: ALVAREZ, Ana Graziela; GIRONDI, 

Juliana Balbinot Reis; DA SILVA KNIHS, Neide. Metodologias ativas na formação em 

enfermagem perioperatória. Revista SOBECC, v. 23, n. 1, p. 1-2, 2018. Diaz-Bordenave J, 

Pereira AM. Estratégias de ensino-aprendizagem. 28ª ed. Petrópolis: Vozes; 2007. PEREIRA, 

Adriana Lenho de Figueiredo. As tendências pedagógicas e a prática educativa nas ciências da 

saúde. Cadernos de Saúde Pública, v. 19, p. 1527-1534, 2003. 

 DESCRITORES: Pandemia; Bacharelado em Enfermagem; Metodologia ativa  
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EIXO TEMÁTICO:  

Papel do enfermeiro na atualização e 

divulgação do conhecimento no 

combate e prevenção ao Covid-19 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A pandemia de Corona virus disease (Covid-19) tem assolado as nações 

mundiais desde março de 2020, constituindo atual emergência de saúde pública. Nesse cenário, 

e diante da imposição de distanciamento social, com consequente ampliação da utilização de 

tecnologias digitais, vislumbra-se a relevância de estratégias educativas em saúde virtuais. As 

redes sociais constituem ferramentas acessíveis, sendo úteis na divulgação de conteúdo sobre 

educação em saúde (MESQUITA et al., 2017). OBJETIVO: Descrever a experiência de 

graduandos de Enfermagem na educação em saúde virtual relativa à Covid-19, através de um 

perfil na rede social Instagram. METODOLOGIA: Estudo descritivo, relato de experiência, 

referente à criação e manutenção de um perfil na rede social Instagram, com a finalidade de 

ofertar informações de saúde de qualidade, verídicas e com fundamentação técnico-científica, 

no contexto do início da pandemia de Covid-19, junto ao público consumidor dessa tecnologia. 

A experiência ocorreu durante o período letivo 2020/1 (março a junho de 2020), como parte 

das atividades práticas da disciplina Ações educativas na Enfermagem, ofertada no terceiro 

semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior do 

município de Fortaleza-CE. Participaram 23 alunos, organizados em duas equipes, sob 

supervisão da docente da disciplina. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O nome do perfil no 

Instagram, eleito pelos graduandos em votação, foi “@coviver” (Co: Covid/ Conviver), a fim 

de enfatizar-se a “convivência com a então imposta Covid-19”. Pactuou-se a produção e 

divulgação de, minimamente, quatro posts de conteúdos (imagem + texto) semanalmente, 

sendo dois por equipe, além de uma live mensal, com profissionais de saúde convidados, que 

discorreram sobre assuntos informativos e de promoção da saúde relativos ao momento de 

pandemia. As informações que compunham os posts foram fundamentadas em sites de 

instituições de saúde e de ensino oficiais, bem como em textos científicos. Ao final do período 

letivo, o perfil @coviver contava com 120 seguidores, e totalizaram-se 71 posts e quatro lives, 

abordando temáticas diversificadas, tais como: violência doméstica na quarentena, saúde 

mental, fatores de vulnerabilidade ao adoecimento por Covid-19, hábitos de higienepessoal e 

doméstica para prevenção de contaminação viral durante a pandemia, dentre outros. O 

@coviver trouxe ao público uma didática educacional interativa e informativa em relação á 

Covid-19, relevante para o momento vivenciado no país. Para os graduandos em Enfermagem 

participantes, a experiência contribuiu notoriamente para a formação profissional, 

possibilitando vislumbrar o papel do enfermeiro como educador em saúde, com ênfase no meio 

virtual, e especialmente no contexto crítico de início da Pandemia de Covid-19, quando o temor 

do adoecimento, a falta de informações sobre a doença e a constante divulgação de “fakenews” 

impactaram a vida de toda a população brasileira2 (LIRA et al., 2020). CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A criação e manutenção do perfil @coviver pelos graduandos oportunizaram aos 
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graduandos vivenciar experiência inovadora de educação em saúde no meio virtual, 

evidenciando ainda o compromisso social com a comunidade na busca de uma solução 

imediata para minimizar a falta de conhecimento a respeito da Covid-19 no período inicial da 

pandemia.REFERÊNCIAS:LIRA, Ana Luisa Brandão de Carvalho et al. Educação em 

enfermagem: desafios e perspectivas em tempos da pandemia COVID-19. Rev. 

BrasEnferm.,v.73,supl.2,e20200683,20:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext

&pid=S003471672020001400407&lng=en&nrm=iso>.  Acesso em 05 Maio 

2021.MESQUITA, Ana Cláudia et al. As redes sociais nos processos de trabalho em 

enfermagem: revisão integrativa da literatura. Rev. esc. enferm. USP, v. 51, e03219, 2017. 

:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342017000100800& 

lng=en&nrm=iso>. Acesso em 05 Maio 2021. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 declarada 

como pandemia no início de 2020. Desde então a situação é de emergência, pelo alto nível de 

transmissão e sintomas ainda imprevisíveis. Até o momento o tratamento é direcionado ao 

controle de sintomas e complicações, geralmente respiratória. A ventilação mecânica (VM) é 

uma das intervenções comuns aos pacientes com COVID-19. De acordo com a Resolução 

Nº639/2020, é competência do enfermeiro os cuidados de VM, considerando prática avançada 

de enfermagem, onde o profissional deve estar do início ao fim nas atividades envolvendo VM, 

desde a montagem, monitorização e manejo dos parâmetros, até participar da decisão, 

realização ou prescrição na equipe de enfermagem dos procedimentos relacionados à manejo 

do paciente sob VM (BRASIL, 2020). OBJETIVO: Realizar uma revisão bibliográfica sobre 

cuidados de enfermagem com a ventilação mecânica em tempos de pandemia. 

METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo, do tipo revisão bibliográfica. As 

pesquisas aconteceram nos bancos de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scielo. Foi 

utilizado o operador booleano “and” com os descritores ventilação mecânica, infecções por 

coronavírus e enfermagem. Foram selecionados 2 artigos para leitura e análise. 

RESULTADOS: Ao analisar os artigos, observou-se que o uso de ventilação mecânica é 

predominante em grupos de idade avançada, apesar de também ser bastante presente em 

pacientes com comorbidades como hipertensão, doença oncológica e diabetes mellitus. A 

duração média da VM é de 29,5 dias, apontando a persistência do quadro grave da doença 

(BASTOS et al, 2020). Quanto aos cuidados de enfermagem, os enfermeiros participantes do 

estudo destacaram ações que fazem da prática um serviço mais qualificado e assegurado por 

protocolos. Dentre as principais intervenções de enfermagem podemos citar cuidados 

relacionados ao tudo endotraqueal, ao ventilador e circuito, à prevenção de broncoaspiração, 

ao controle de infecção e à sedação, analgesia/sono, vigília/dor. Os cuidados relatados possuem 

respaldo científico, podendo ser aplicados em vários contextos (SANTOS et al, 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Consta-se que o profissional de enfermagem se encontra com 

boas práticas de cuidados a ventilação mecânica. As técnicas de cuidado a VM podem ser 

adaptadas aos casos de infecção por coronavírus, seguindo as normas impostas pelos órgãos de 

saúde, assegurando o serviço do profissional. REFERÊNCIAS :BRASIL. Resolução COFEN 

n. 639, de 6 de maio de 2020. Dispõe sobre as competências do Enfermeiro no cuidado aos 

pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar. Diário Oficial da União, 

Brasília (DF); 2020 Maio 18; Seção 1: 187.BASTOS, Gisele Alsina Nader et al. Características 

clínicas e preditores de ventilação mecânica em pacientes com COVID-19 hospitalizados no 
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sul do país. Rev. bras. ter. intensiva, São Paulo, v. 32, n. 4, p. 487-492, dez.  2020.   SANTOS, 

Cleverson dos et al . Boas práticas de enfermagem a pacientes em ventilação mecânica invasiva 

na emergência hospitalara. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, e20190300, 2020.    

 

Descritores: Ventilação Mecânica; Infecções por coronavírus; Enfermagem. 
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ALEITAMENTO MATERNO EM TEMPOS DE PANDEMIA: EXISTEM RISCOS 

DE TRANSMISSIBILIDADE? 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a população se encontra enfrentando a pandemia do novo 

Coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19. Com essa 

realidade, novas preocupações vêm ocupando espaço entre as populações de risco, como as 

gestantes, mães e bebês. O aleitamento materno é extremamente recomendado para o 

desenvolvimento da criança, sendo alimento exclusivo até os 6 meses. Dúvidas ainda são 

frequentes quanto ao recém descoberto vírus. Existe a possibilidade de haver transmissão 

vertical através do aleitamento materno? OBJETIVO: Realizar uma revisão bibliográfica 

sobre aleitamento materno perante a realidade atual de pandemia. METODOLOGIA: Foi 

realizado um estudo descritivo, do tipo revisão bibliográfica, durante abril de 2021. As 

pesquisas aconteceram nas bases de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foi 

utilizado o operador booleano “and” com os descritores coronavírus e amamentação. A 

pesquisa resultou em 2 artigos encontrados para análise. RESULTADOS: Ao analisar os 

artigos, é notório a ausência de evidências que indiquem algum risco a saúde da criança. 

Entretanto são necessários cuidados envolvendo a mãe infectada por coronavírus, desde que 

esteja em condições de amamentar, o ato não é desencorajado, havendo métodos e precauções 

para evitar a contaminação da criança por gotículas respiratórias. O uso de máscara e a 

higienização das mãos antes do toque são recomendações apresentadas. Caso a mãe não esteja 

segura para amamentar, a ordenha do leite é aconselhada, já que o líquido é cheio de anticorpos 

e outros fatores imunológicos que ajudam no desenvolvimento da criança, ofertando o leite 

com o auxílio de outra pessoa (DANTAS, 2020). Um estudo que coletou amostra de leite de 

46 mães traz como resultado que 43 amostras foram negativas para coronavírus. Das 3 amostras 

positivas, 2 bebês testaram negativo para COVID-19, e 1 bebê testou positivo, mas não foi 

relatado as práticas alimentares deste (OMS, 2020). CONSIDERAÇÕES FINAIS: Consta-se 

que não há grandes riscos de transmissão vertical através do leite materno, podendo assim 

manter as práticas de amamentação, considerando as recomendações para não haver 

contaminação do bebê causado pela mãe através de aerossóis. O profissional de enfermagem 

deve seguir as normas, protocolos e recomendações explanadas pelos órgãos de saúde, sendo 

do mesmo o papel de orientar e garantir segurança e qualidade das práticas. Recomenda-se a 

realização de estudos mais acurados e com métodos que permitam analisar essa relação de 

transmissibilidade do COVID-19 em crianças durante a prática de aleitamento 

materno.REFERÊNCIAS: DANTAS, Ana Clara et al. Refletindo sobre o contexto da 

amamentação durante a pandemia do COVID-19. Enfermagem em Foco, 
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[S.l.],v.11,n.2.ESP,dez.2020.ISSN2357707X.:<http://revista.cofen.gov.br/index.php/enferma

gem/article/view/3616>.Acesso em: 24 abr. 2021. doi:https://doi.org/10.21675/2357-

707X.2020.v11.n2.ESP.3616.OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Aleitamento 

materno e a doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19). OPAS-W/BRA/COVID-

19/20-091. 2020. 
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OBESIDADE E SUA RELAÇÃO COM COVID 19: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

Vitória Maria Menezes Lima1 

Beatriz Lima Monteiro2 

Vinícius Wilder Mendonça Rodrigues da Silva3 

Victória Rafaella Carvalho Lima da Silva4  

Hérica Cristina Alves de Vasconcelos5  

Ana Paula Fragoso de Freitas6 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A COVID-19 é uma doença causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, 

originada na China e com rápido crescimento no número de casos, óbitos e países afetados. Os 

casos mais graves surgem em pessoas com doenças subjacentes, como diabetes, condições 

respiratórias e cardiovasculares. A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura corporal e recentemente vem ganhando destaque em alguns estudos, onde 

apresentam que a condição está associada a agravos da COVID-19. OBJETIVO: Realizar uma 

revisão bibliográfica sobre as principais complicações respiratórias pela infecção por 

Coronavírus na população obesa. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo descritivo, do 

tipo revisão bibliográfica, durante o mês de abril de 2021. Foram realizadas pesquisas nas bases 

de dados Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os artigos publicados durante 

o período de 2020 a 2021. Foram utilizados os descritores: covid e obesidade. Sendo realizado 

o entrecruzamento, utilizando o operador booleano “and” entre os descritores. Constituindo o 

total de 13 arquivos encontrados. RESULTADOS: Através da leitura dos artigos foi possível 

observar que no início da pandemia a obesidade era pouco considerada, pela falta de índice de 

massa corporal (IMC- entre 30 e 34,9) nos prontuários analisados. Observou-se que a 

obesidade contribui para a gravidade da COVID-19 através do favorecimento da formação de 

trombos, aumento do estresse oxidativo e da expressão de citocinas inflamatórias pelo tecido 

adiposo.  Este tecido adicional na laringe também é um desafio, tornando a intubação mais 

laboriosa. Essa condição aumenta as chances de agravamento, comprometendo o 

funcionamento da expansão pulmonar, dificultando a respiração, além de desencadear doenças 

crônicas. Faz-se necessário investigar novas intervenções terapêuticas para reduzir as chances 

de desenvolvimento da forma grave da COVID-19. A população obesa deve redobrar os 

cuidados com a adoção de medidas de prevenção, como uso de máscaras e o isolamento social. 

A realização de atividade física como rotina potencializa a resposta imunológica, assim como 

o sistema cardiovascular, podendo auxiliar na luta contra a infecção, evitando a inflamação 

pulmonar característica do COVID-19. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constatou-se que os 

casos de infecção por coronavírus em obesos são mais propensos a agravação, sendo necessário 

intervenções mais invasivas como a anticoagulação e intubação. Assim, torna-se 

imprescindível uma maior atenção sob as óticas dos profissionais. Constatou-se também que 

os artigos na literatura sobre as complicações do COVID-19 no paciente obeso são insipientes, 

reforçando a necessidade da realização de estudos controlados, randomizados com essa 

população alvo. REFERÊNCIAS: BOLSONI-LOPES, Andressa; FURIERI, Lorena Barros; 
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perspectivas entre múltiplas pandemias. Rev Bras Ativ Fis Saúde. 2020;25:e0114. DOI: 

10.12820/rbafs.25e0114 .SILVA, Giordana Maronezzi da et al . Obesidade como fator 

agravante da COVID-19 em adultos hospitalizados: revisão integrativa. Acta paul. 

enferm.,  SãoPaulo, v34, eAPE02321, 2021<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S010321002021000100504&lng=pt&nrm=iso>.acessosem 14 abr. 2021.Epub 15Mar

2021.  https://doi.org/10.37689/acta-ape/2021ar02321. World Health Organization - WHO. 

Coronavirus disease (COVID-19) pandemic [Internet]. Geneva: World Health Organization; 

2020 [cited 2020 May 4]. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
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SAÚDE E BEM-ESTAR: UMA FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO 

NORTE DO BRASIL 

 

Antônio Alexandre Valente Meireles1 

Karilane Maria Silvino Rodrigues2 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A educação em saúde traduz-se como o conjunto de práticas pedagógicas 

que objetiva conscientizar, sensibilizar e mobilizar no enfrentamento de situações que 

interferem na qualidade de vida coletiva. A extensão universitária apresenta-se, pois, como 

metodologia de aproximação entre o docente/discente, e a população, na execução da função 

social transformadora da universidade. O rádio torna-se, então, o meio para que a extensão e a 

educação em saúde se efetivem. Dessa forma, o projeto Medicina no Meio do Mundo surgiu 

como elo entre a sociedade e a informação, atuando em temáticas de relevância e interesse. 

Nessa perspectiva, houve a necessidade da criação de quadros com caráter lúdico, rápido e 

instrutivo, para facilitar a comunicação de assuntos epidemiologicamente importantes, 

contexto a partir do qual o “Saúde e Bem-Estar” foi desenvolvido. OBJETIVO: Relatar a 

experiência na condução do quadro “Saúde e Bem-Estar” vinculado ao projeto de extensão 

Medicina no Meio do Mundo, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). 

METODOLOGIA: Desenvolveu-se um estudo de caráter qualitativo, do tipo relato de 

experiência, de modo a compartilhar vivências individuais e perspectivas de participantes do 

projeto. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com 18 meses de execução e 37 edições ao ar, o 

projeto versava sobre temáticas diversas com professores, acadêmicos, profissionais da saúde 

e representantes de associações civis, de modo a representar de forma plena o aspecto 

heterogêneo e interdisciplinar da saúde. Durante a construção do projeto, para que as 

informações pudessem atingir de forma efetiva a população, a regra para a execução dos 

quadros era apresentar conceitos, e discutir aspectos essenciais, como Aleitamento Materno, 

Saúde da Mulher, e Doenças Crônicas, de forma leve e pouco expositiva. Assim, os episódios 

do “Saúde e Bem-estar”, buscavam transmitir dicas, curiosidades, desmistificar mitos e fake 

News, de forma rápida e descontraída, através de uma conversa com especialistas ou 

acadêmicos atuantes na área. Os assuntos abordados eram baseados em meses e dias temáticos, 

e centravam-se nas principais dúvidas de pacientes e alunos, foram debatidos tópicos como: 

Água e saúde dos rins, Mitos e verdades do PCCU, Arboviroses: Dengue, Zika e Chikungunya, 

Hepatites Virais, Saúde da População Idosa, Rede de Atenção Psicossocial e Mitos e verdades 

sobre vacinas. A abordagem possibilitou maior alcance e permanência do quadro e do 

programa, ambos atuando com e para a sociedade, em um processo constante de alfabetização 

em saúde. Ademais, a condução das entrevistas possibilitou o desenvolvimento de soft skills, 

como oratória, trabalho em equipe e comunicação, habilidades vitais em um profissional que 

atua diretamente com pessoas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A educação em saúde é um 

processo contínuo e pode ser aplicado através de inúmeras ferramentas e meios, de modo a 

atingir públicos diversos e transmitir informações de forma efetiva. A abordagem lúdica e 

breve, utilizada no quadro Saúde e Bem-estar, mostrou-se uma estratégia essencial no contexto 

de aproximação entre universidade e população, ratificando os conceitos de extensão 

universitária. Além disso, o projeto agregou experiências e práticas multidisciplinares, ao 

permitir contato amplo, além de desenvolver habilidades de comunicação importantes, 

elementares na vida profissional. REFERÊNCIAS: COSTA, Acaahi Ceja de Paula; 

ARAGÃO, Thalia Ariadne Peña; PEREIRA, Cleber Sales; NOGUEIRA, Francisco Jander de 

Sousa; RODRIGUES, Maria Gleice; CALLOU FILHO, Cesário Rui; VENTURA, Cláudio 

Ângelo; FIGUEIRÊDO, Eugênia Bridget Gadêlha. Educação e Saúde: a extensão universitária 

como espaço para tencionar e pensar a educação em saúde. Brazilian Journal of 
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Development, vol. 6, no. 4, p. 21616–21630, 2020. https://doi.org/10.34117/bjdv6n4-

362.NETO, Alfredo de Oliveira; PINHEIRO, Roseni. O que a saúde tem a ver com rádio 

comunitária? Uma análise de uma experiência em Nova Friburgo - RJ What. Ciência & Saúde 

Coletiva, vol. 18, no. 2, p. 527–536, 2013. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

81232013000200024.SALCI, Maria Aparecida; MACENO, Priscila; ROZZA, Soraia Geraldo; 
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Teresinha Schulter Buss. Educação em saúde e suas perspectivas teóricas: Algumas reflexões. 

Texto e Contexto Enfermagem, vol. 22, no. 1, p. 224–230, 2013. 
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AUTOEFICÁCIA EM AMAMENTAR DE MULHERES AFRICANAS RESIDENTES 

NO BRASIL 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A autoeficácia baseia-se na habilidade pessoal de desenvolver, com êxito, 

determinadas tarefas ou comportamentos que proporcionem um resultado desejável. No que se 

refere a prática do aleitamento materno, a autoeficácia é um dos critérios que pode influenciar 

a mãe, baseando-se na sua expectativa relacionada à habilidade e conhecimento para 

amamentar seu filho com sucesso. OBJETIVO: Avaliar a autoeficácia em amamentar de 

mulheres africanas residentes no Brasil. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, com abordagem quantitativa realizada no período de novembro de 2020 a abril 

de 2021 de forma online, através de formulário disponibilizado via google docs respondido por 

alunas da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. A amostra 

foi composta por 10 estudantes africanas, residentes no Brasil, no período pós-parto e que 

estavam amamentando. Durante a coleta de dados foi utilizada a abordagem do tipo bola de 

neve, onde uma participante indica outra. Foi utilizado um formulário contendo dados 

sociodemográficos, obstétricos e a escala Breastfeeding Self- Efficacy Scale para avaliar a 

autoeficácia em amamentar. Utilizou-se o programa Epi info para análise dos dados. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo número 4.016.122. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Evidenciou-se que 6 (60%) discentes apresentaram escores 

variando de 52 a 70 pontos, demonstrando elevada autoeficácia e 4 (40%) tiveram pontuação 

entre 33 a 51 pontos apresentando média autoeficácia em amamentar. Nenhuma discente 

apresentou baixa autoeficácia em amamentar (14 a 32 pontos). Foi visto que os itens “eu 

sempre continuo amamentando meu bebê a cada alimentação dele” e “sempre sei quando o 

meu bebê terminou a mamada” apresentaram os maiores índices de autoeficácia, enquanto os 

itens “eu sempre lido com amamentação de forma a me satisfazer” e “eu sempre posso 

amamentar mesmo se o bebê estiver chorando” apresentaram menores índices de autoeficácia 

em amamentar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constata-se que os índices de autoeficácia no 

público investigado foram satisfatórios, sendo importante que profissionais de saúde atuem 

favorecendo essa confiança em amamentar, porém, deve-se priorizar a atenção nos temas 

relacionados à satisfação da mulher em amamentar e sobre questões relacionadas ao choro do 

bebê. REFERÊNCIAS: BANDURA, Albert. Self-efficacy: toward a unifying theory of 

behavioral change. Psychological review, 1977, 84.2: 191. ROCHA, Isabela Silva, et al. 

Influência da autoconfiança materna sobre o aleitamento materno exclusivo aos seis 

meses de idade: uma revisão sistemática. Ciência & Saúde Coletiva, 2018, 23: 3609-3619. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O câncer de próstata ocupa o primeiro lugar no ranking de tumor primário 

do sexo masculino no Brasil, segundo dados do INCA. A doença acomete principalmente 

homens acima de 60 anos e para diagnosticar a doença é necessária a dosagem do exame 

Antígeno Prostático Sérico (PSA) juntamente com o toque retal (a partir de 40 anos) com a 

finalidade de aumentar a expectativa de vida dos pacientes. A maioria das neoplasias surge de 

maneira esporádica, porém a hereditariedade pode aumentar significativamente o risco de 

contrair a doença. Neste cenário, diante da necessidade de obter um melhor prognóstico para 

um tratamento mais assertivo desta neoplasia, surgiu a importância de se investigar os genes 

das proteínas de reparo que podem vir a ser utilizadas como marcadores de risco ou de 

prognóstico. OBJETIVO: Avaliar o valor prognóstico do perfil imuno-histoquímico das 

proteínas de reparo MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, nos tumores de pacientes com 

adenocarcinoma prostático submetidos à prostatectomia, correlacionando o nível de expressão 

das proteínas de reparo com os diferentes padrões de Gleason, com a resposta ao tratamento e 

a sobrevida dos pacientes. METODOLOGIA: Foi realizada no Hospital Haroldo Juaçaba uma 

coorte retrospectiva com todos os pacientes submetidos à prostatectomia radical por câncer de 

próstata no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2016. Os casos foram selecionados pela 

pesquisa a partir de prontuários físicos e eletrônicos dos pacientes, analisadas as informações 

clínicas e patológicas. As lâminas coradas com Hematoxilina e Eosina foram analisadas por 

patologista para demarcar as áreas tumorais, quando existentes. Baseado nas marcações foram 

construídos 27 blocos de tissue microarrays (TMA) a partir do material emblocado em parafina, 

as lâminas foram analisadas com a coloração de hematoxilina-eosina. Em sequência serão 

realizadas reações de imuno-histoquímica que posteriormente serão avaliadas por patologista. 

A análise estatística será realizada no programa SPSS 26 (IBM), utilizando-se o teste de 

Shapiro-Wilk para avaliação de normalidade. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Um total de 

636 casos foram reunidos e a idade dos participantes variou de 42 a 80 anos. Destes, 76% 

(482/636) tinham acima de 60 anos no momento da cirurgia. Com relação ao padrão de 

Gleason, 27% (170/636) dos casos era ≤6; 37% (238/636) tinha o padrão 7 (3+4); 17% 
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(108/636) tinha o padrão 7 (4+3); 19% (120/636) tinha o padrão 8,9 ou 10. Com relação ao 

comprometimento das margens foi observado que 68% (432/636) dos casos apresentaram 

margens livres de células tumorais. Foi observado que 64% (410/636) dos casos apresentaram 

pT2, 24% (150/636) de pT3a e 12% (76/636) de pT3b. A análise linfonodal, por sua vez, 

mostrou que 89% (548/619) estavam livres de células tumorais e 11% (71/619) estava 

comprometida análises de imuno-histoquímica manuais estão sendo padronizadas e os dados 

serão apresentados ao final do projeto. REFERÊNCIAS: ALAZZOUZI, H.; DOMINGO, E.; 

GONZÁLEZ, S.; BLANCO, I.; ARMENGOL,M.; ESPÍN, E.; PLAJA, A.; SCHWARTZ, S.; 

CAPELLA, G.; SCHWARTZ, S. J. R.Low levels of microsatellite instability characterize 

MSH2 and MLH1 HNPCC patients before the diagnosis of cancer. Hum. Mol, Genet. 2005; 

14: 235-239. ANTONARAKIS ES, SHAUKAT F, ISAACSSON VELHO P, et al. Clinical. 

Features and Therapeutic Outcomes in Men with Advanced Prostate Cancer and DNA 

Mismatch Repair Gene Mutations. Eur Urol. 2019;75(3):378- 

382.doi:10.1016/j.eururo.2018.10.009. ARCE S, ATHIE A, PRITCHARD CC, MATEO J. 

Germline and Somatic Defects in DNA Repair Pathways in Prostate Cancer. Adv Exp Med 

Biol. 2019; 1210:279- 300.doi:10.1007/978-3-030-32656-2_12. BLUME-JENSEN P, 

BERMAN DM, RIMM DL, SHIPITSIN M, PUTZI M, NIFONG TP, et al. Biology of Human 

Tumors Development and clinical validation of an in situ biopsy-based multimarker assay for 

risk stratification in prostate cancer. Clin Cancer Res. 2015;21(11):2591–600. BOLAND PM, 

YURGELUN MB, BOLAND CR. Recent progress in Lynch syndrome and other familial 

colorectal cancer syndromes. CA Cancer J Clin. 2018 May;68(3):217-231. doi: 

10.3322/caac.21448. Epub 2018 Feb 27. Cancer. 2018 Aug 1;124(15):3105-3117. doi: 

10.1002/cncr.31316. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A hiperalgesia é uma dor provocada pelo aumento da percepção da dor, os 

tecidos contendo nociceptores apresentam uma maior sensibilidade a esses estímulos 

térmicos, mecânico, entre outros. A hiperalgesia pode ser desenvolvida através de uso de 

fármacos analgésicos opioides, podendo também surgir diversas doenças. Não 

necessariamente há uma explicação para esses efeitos causadospelos opioides. OBJETIVO: 

Fazer uma revisão bibliográfica sobre hiperalgesia causada por opioides. METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo revisão bibliográfica. A coleta dos dados ocorreu no 

mês de abril de 2021 nas bases de dados eletrônicos Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), resultando numa amostra final de 3 estudos para serem analisados, que constituíram o 

corpus da pesquisa. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os estudos analisados apontam 

possibilidade de surgimento dessa condição associado a indivíduos que recebem opioides, 

sendo necessário uma observação maior a esses pacientes. Nos indivíduos dependentes de 

opioides observa-se uma maior sensibilidade à dor, onde a abstinência da substância provoca 

a hiperalgesia. Em animais também ocorre hiperalgesia após interrupção do opioide. Os 

quadros podem ser variados, alguns pacientes apresentam sensibilidade ao frio, mas não a 

outros estímulos. Pode, também, haver aumento da sensibilidade ao frio e ao calor, sem alterar 

sensibilidade à pressão. Quanto a dor crônica oncológica e não oncológica, não se encontrou 

diferenças significativas. Existem vários fatores que estão relacionados à hiperalgesia, como 

a dosagem, os tipos de opioides, duração do uso e da hiperalgesia e a forma e via de infusão. 

Ainda não há esclarecimento total do ponto de vista dos mecanismos, diagnóstico, prevenção e 

tratamento. Apesar de haver alguns métodos de avaliação de hiperalgesia, devem ser 

escolhidos testes de fácil reprodutibilidade, além de utilizar mais de um método de avaliação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É possível evidenciar que esse estudo tem a intenção de servir 

como instrumento de informação e estímulo para futuras pesquisas, onde a explanação feita nos 

estudos, demostrou que o uso abundante desses analgésicos poderá comprometer a saúde do 

indivíduo. Quanto mais pesquisas forem feitas, mais habilitados estarão os profissionais para 

lidar com a hiperalgesia causada por opioides. REFERÊNCIAS: DUARTE, C. P. B. 

Alteração da percepção da dor: hiperalgesia induzida por opioides. (Dissertação). 

Programa Integrado em Medicina, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade de Porto Alegre, Porto Alegre, 2013. LEAL, Plínio da Cunha; SAKATA, Rioko 
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Kimiko. Métodos para a avaliação da hiperalgesia induzida por opioides no período 

perioperatório. Rev. dor, São Paulo , v.    15,    n.    4,    p.    296-299,         Dec.         2014    

. Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806- 

00132014000400296&lng=en&nrm=iso>. access on 01 May 2021. 

https://doi.org/10.5935/1806-0013.20140064. LEAL, Plínio da Cunha et al . Hiperalgesia 

induzida por opioides (HIO). Rev. Bras. Anestesiol., Campinas , v. 60, n. 6, p. 643-647, 

Dec. 2010 . Available from 

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

70942010000600011&lng=en&nrm=iso>. access on 01 May 2021. 

https://doi.org/10.1590/S0034-70942010000600011. 
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BIOMARCADORES PROTEICOS EM BLOCOS PARAFINADOS DE CÂNCER DE 

MAMA MASCULINO: UMA REVISÃO DE LITERATURA  
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O câncer de mama masculino se caracteriza como uma doença rara. 

Afetando um homem para cada mil mulheres. Representa 0,2% dos tumores malignos em 

homens e 1% de todos os cânceres diagnosticados em homens. Além disso, tem havido um 

crescimento na incidência desse câncer. O diagnóstico para o câncer de mama masculino ocorre 

tardiamente quando comparado com o câncer de mama feminino, os tumores nas mamas 

diagnosticados nos homens, devido ao atraso no diagnóstico, quando detectados são mais 

graves e letais. Sabendo que a compreensão dos aspectos de uma determinada doença permite 

um melhor diagnóstico e tratamentos mais eficientes, a detecção e caracterização de 

biomarcadores proteicos de mama masculino podem ajudar nos diagnósticos dessa doença rara. 

Os biomarcadores referem-se a indicadores mensuráveis de algum estado ou condição 

biológica. Apresentamos neste trabalho uma revisão de literatura neste tema. 

METODOLOGIA: As buscas bibliográficas foram realizadas no Pubmed, Google acadêmico 

e ScienceDirect utilizando os descritores “male breast câncer” e “biomarker”. Foram 

selecionados 4 artigos que avaliaram biomarcadores em câncer de mama masculino por 

imunohistoquímica. Um artigo analisou 1483 casos diagnosticados entre 2001 e 2010, o 

segundo utilizou dados de 97 pacientes tratados entre 2000 e 2013, o terceiro 77 casos entre 

1950 e 1992 e outro com total de 643 casos entre 1980 e 2009.  RESULTADOS E 

DISCUSSÃO:  Foram identificados majoritariamente os biomarcadores ER,  PR, AR e Her- 

2. O biomarcador ER foi  identificado em 91% dos 77 pacientes selecionados,  

aproximadamente 99,3% entre os 1054 pacientes, detectado em 88 lesões (96,7%) dos 97 casos 

e foi positivo em 97%. O marcador PR foi encontrado em  96% dos 77 pacientes, presente em 

81,9% dos casos e 83% positivo nas amostras. O AR foi positivo em 71%. Foram identificados 

também outros biomarcadores como bcl-2, p53, HER-2/neu, cyclin D1 e MIB1. Compreender 

os aspectos acerca de uma determinada patologia permite obter diagnósticos e tratamentos mais 

eficientes. No caso de doenças raras, como o câncer de mama masculino, tornam-se 

imprescindíveis estudos voltados para a caracterização da patogênese, assim visando um 

alcance de estratégias de prevenção. Os biomarcadores identificados no câncer de mama 

masculino auxiliam em novas descobertas referentes à sua etiologia, estando relacionada com 

os fatores hormonais, ambientais e genéticos. Quando estabelecidos perfis moleculares 

proteicos provenientes desse câncer, também se buscam por novas possibilidades de fármacos. 

Novos estudos nesse campo são essenciais para resultados mais promissores e que permitam 
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melhorias no diagnóstico, prognóstico e tratamentos dessa doença. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: Diante da baixa porcentagem de diagnóstico, se comparado com outros cânceres que 

afetam os homens, os trabalhos publicados sobre marcadores proteicos em amostras de câncer 

de mama masculino ainda são limitados e pouco explorados. Pesquisas que invistam em novas 

buscas por biomarcadores ou uma melhor investigação naqueles já identificados irão minimizar 

os desafios encontrados no campo do próprio diagnóstico e tratamento e facilitar a busca por 

materiais bibliográficos, como artigos, tccs e revisões. REFERÊNCIAS: CARDOSO, F. et al. 

Characterization of male breast cancer: Results of the EORTC 10085/TBCRC/BIG/NABCG 

International Male Breast Cancer Program. Annals of Oncology, v. 29, n. 2, p. 405–417, 28 

oct. 2017. Disponível em: < https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt 

BR&as_sdt=0%2C5&q=Characterization+of+male+breast+cancer%3A+Results+of+the+EO

RTC+10085%2FTBCRC%2FBIG%2FNABCG+International+Male+Breast+Cancer+Progra

m.&btnG= >. Acesso em: 2 maio.2021. RAYSON, D. et al. Molecular markers in male breast 

carcinoma. Cancer, v. 83, n. 9, p. 1947–1955, nov .1998. Disponivel em: 

https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0%2C5&q=Molecular+markers+in+male+breast+carcinoma.&oq=>.Acesso em: 

2 maio, 2021. JYLLING, A. M. B. et al. Male breast cancer: clinicopathological 

characterization of a National Danish cohort 1980–2009. Breast Cancer, v. 27, n. 4, p. 683–

695. Feb. 2020. Disponivel em: https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt 

BR&as_sdt=0%2C5&q=Male+breast+cancer%3A+clinicopathological+characterization+of+

a+National+Danish+cohort+1980%E2%80%932009+Anne&btnG=.Acesso em: 2 maio. 

2021. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: No mundo, o câncer de mama é o mais incidente e a principal causa de morte 

em mulheres entre as neoplasias malignas. A IL-18 é uma citocina pró-inflamatória que vai 

agir a partir do aumento da expressão de moléculas de adesão, da enzima óxido nítrico sintase 

induzível (iNOS) e da produção de quimiocinas. O aumento de IL-18 está associado a um 

prognóstico desfavorável. No estudo de Nicolini e colaboradores foi mostrado que a IL-18 

estava mais elevada em pacientes com doença em estágio mais avançada. Além disso, foi 

percebido níveis mais elevados de IL-18 em pacientes metastáticos quando comparados com 

aqueles sem metástase. Logo, a IL-18 pode auxiliar como um biomarcador de prognóstico para 

o câncer de mama. OBJETIVO: Avaliar os níveis de IL-18 séricos em pacientes com câncer 

de mama no Nordeste brasileiro. METODOLOGIA: Foram incluídos 116 pacientes com 

Câncer de mama atendidos no HHJ, após aprovação no comitê de ética (CAAE: 

25478919.1.0000.5528). A IL-18 foi quantificada pelo ELISA (R&D system). Utilizou o 

p<0,05 como significância estatística através do programa SPSS v20. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: Observou-se considerável aumento da quantificação de IL-18 nos pacientes 

com vários subtipos de câncer de mama. Em relação ao fenótipo, a dosagem de IL-18 foi maior 

nos tumores triplos negativos. Por fim, ficou claro que a perda de receptores hormonais está 

diretamente relacionada com o maior nível de IL-18. É possível concluir que existe uma relação 

dos níveis de IL-18 com a gravidade do câncer de mama. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  Esse 

estudo mostrou a relação do aumento dos níveis de IL-18 em pacientes com o câncer de mama 

com o subtipo mais agressivo como o triplo negativo. REFERÊNCIAS: BRAY, Freddie et al. 

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide 

for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians, v. 68, n. 6, p. 394-424, 

2018. NICOLINI A, CARPI A, ROSSI G. Cytokines in breast cancer. Cytokine Grow 

therapeutic th Factor Rev., v.17, n.5, p.325-337, 2006. RAO, V. S. R. et al. Potential 

prognostic and roles for cytokines in breast cancer. Oncology reports, v. 15, n. 1, p. 179-185, 

2006. 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A trajetória acadêmica na Graduação em Enfermagem tem grande 

significado para os estudantes. Assim, protagonizar experiências de natureza prática, desde o 

início do curso superior, pode constituir diferencial positivo na formatação profissional. 

Considerando-se a relevância do cenário hospitalar como espaço de práticas de enfermeiros, 

compreende-se que o primeiro contato de acadêmicos de Enfermagem com esse ambiente é 

significativo, oportunizando, potencialmente, vislumbre da práxis de enfermagem em contexto 

hospitalar (SALBEGO et al., 2018). OBJETIVO: Descrever experiência de discentes de 

Enfermagem em seu primeiro contato com o ambiente hospitalar, e suas implicações sobre o 

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

vivência, ocorrida em março de 2020, foi a visita a um Hospital de referência estadual em 

Oncologia do Ceará. Esta ocorreu por ocasião de parte das atividades da disciplina “Práticas 

Interdisciplinares: Enfermagem no contexto socioambiental”, ofertada no primeiro semestre 

do Curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior do município 

de Fortaleza-CE. Foi proposta uma visita para realização de anamnese junto a pessoas 

hospitalizadas em uma enfermaria clínica do hospita. Participaram 14 graduandos, 

supervisionados por docente da disciplina. O grupo foi organizado em duplas, utilizou-se um 

roteiro de perguntas objetivas e subjetivas elaborado pela docente, fundamentado em Roper-

Logan-Tierney (ROPER; LOGAN; TIERNEY, 2001), servindo de base para elaboração do 

Histórico de Enfermagem dos clientes, cuja privacidade e anonimato foram integralmente 

respeitados. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A experiência constituiu, para maioria dos 

graduandos participantes, o primeiro contato com o ambiente hospitalar e com hospitalização 

de pessoas. Destarte, foi possível experienciar, em parte, uma vivência cotidiana de 

enfermeiros (realização de anamnese da pessoa hospitalizada), mesmo estando no primeiro 

período do curso de Graduação. Ademais, experienciar a práxis de Enfermagem hospitalar 

permitiu aos graduandos iniciarem um exercício de desenvolvimento de pensamento crítico 

acerca dessa prática (CARVALHO et al., 2020). É relevante também mencionar que foi 

possível aos estudantes assumirem papel de protagonistas de seu aprendizado, uma vez que a 

abordagem das pessoas nas enfermarias, estabelecimento do relacionamento com os 

entrevistados, realização da entrevista de anamnese em si e os respectivos registros foram 

realizados com autonomia pelos graduandos, sob supervisão direta da docente. Isso também 

contribuiu para a sensação de segurança na realização da atividade, bem como para a 

apropriação do sentimento de pertença dos estudantes, no concernente à profissão que 

escolheram para exercer no futuro. Indubitavelmente, esse primeiro contato foi relevante na 

construção da trajetória acadêmica. Ademais, utilização do roteiro de anamnese facilitou a 

realização da atividade, permitindo conhecer dados de saúde relevantes envolvidos no processo 
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saúde-doença das pessoas hospitalizadas entrevistadas, incluindo aspectos relativos ao 

ambiente como fator determinante de saúde.  CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência de 

primeiro contato com ambiente hospitalar para realização de anamnese da pessoa hospitalizada 

foi impactante na trajetória acadêmica dos graduandos,  constituindo estratégia pedagógica 

relevante, à medida que possibilitou vivência real da práxis, além de permitir aprendizado sobre 

situações reais da prática de Enfermagem e a percepção sobre importância da relação entre 

teoria e prática na formação superior. REFERÊNCIAS: CARVALHO, Diana Paula de Souza 

Rego Pinto et al. Mensuração do pensamento crítico geral em estudantes de cursos de 

Graduação em Enfermagem: estudo experimental. Texto contexto - enferm., v. 29, 

e20180229, 2020. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072020000100308&lng 

=en&nrm=iso>. Acesso em 30 Abr. 2021. Epub Dec 20, 2019. ROPER, N.; LOGAN, W.; 

TIERNEY, A.J. O modelo de enfermagem Roper-Logan- Tierney. 1ºed. Climepsi editores, 

2001. SALBEGO, Cléton et al. Tecnologias cuidativo-educacionais: um conceito emergente 

da práxis de enfermeiros em contexto hospitalar. Ver. Bras. Enferm., v. 71, supl. 6, p. 2666- 

74, 2018. 
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128 

 

________________________ 
1 Estudante de Enfermagem, graduando, Faculdade Rodolfo Teófilo, rayandersonoliveira19@gmail.com 
2 Estudante de Enfermagem, graduando, Faculdade Rodolfo Teófilo. 
3 Estudante de Enfermagem, graduando, Faculdade Rodolfo Teófilo. 
4 Enfermeira, Mestre em Enfermagem. Doutora em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde. Docente da 

Faculdade Rodolfo-FRT. 

 

CAMPANHA DE INCENTIVO À DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA 

TRANSPLANTES NA REDE SOCIAL INSTAGRAM 

 

Rayanderson Lima Oliveira1 

Míllian Souza de Carvalho 2 

Victória Farias Ribeiro 3 

Fernanda Rochelly do Nascimento Mota4 

 

RESUMO 

INTRODUÇÃO:  Exercer a Enfermagem está muito além do que apenas prestar assistência 

clínica, envolvendo outras perspectivas de cuidado humano, tais como a efetivação de 

estratégias informativas e educativas em saúde. Nesse ínterim, o emprego de tecnologias 

digitais é relevante e vantajoso, devido à popularidade e expansão das mídias sociais virtuais 

(MESQUITA et al., 2017). A experiência do desenvolvimento de campanha virtual sobre 

doação de órgãos e tecidos em uma rede social é potencialmente positiva para a trajetória 

acadêmica (KAKUSHI; ÉVORA, 2016). OBJETIVO: Narrar a experiência de acadêmicos de 

Enfermagem na realização de campanha virtual de incentivo à doação de órgãos e tecidos para 

transplantes na rede social Instagram. METODOLOGIA: Estudo descritivo. Relato de 

experiência da realização de campanha virtual no Instagram, para incentivar usuários da rede 

social acerca da doação de órgãos e tecidos. A campanha virtual foi parte das atividades 

práticas da disciplina “Práticas Interdisciplinares – bases para cuidar do corpo humano”, do 

curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino superior de Fortaleza- CE, 

durante o semestre letivo 2020/2 (agosto a dezembro/2020). Participaram 36 graduandos do 

segundo semestre, organizados em seis equipes, sob supervisão docente. Pactuou-se meta de 

dois posts semanais e uma live semestral por equipe. Semanalmente, durante aulas remotas da 

disciplina, os graduandos participaram de discussões sobre o tema da campanha virtual e 

receberam orientações para sua efetivação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A realização da 

campanha através dos meios digitais possibilitou que mais pessoas obtivessem conhecimento 

acerca do processo da doação de órgãos e tecidos, e suas implicações. Propôs-se solucionar 

opiniões públicas incorretas a respeito do tema, e incentivar a aderência à causa. O público-

alvo da campanha não era restrito, mas sim a sociedade em geral, visto que nesse assunto, 

existem diversos fatores enraizados, sendo um deles a proximidade com a morte, que ocasiona 

resistência à doação (QUINTANA; ARPINI, 2009). Isso contribuiu para estimular a reflexão, 

assim como a discussão entre familiares e amigos dos graduandos promotores da campanha, 

após o contato com as informações fornecidas através do perfil no instagram. Resultaram ao 

fim do semestre letivo, 122 posts, quatro lives com especialistas da área, e 19 vídeos. As 

publicações eram feitas semanalmente pelas equipes, que ressaltavam a importância do tema e 

os critérios para realizar as doações de quaisquer órgãos e tecidos, bem como ofertar o 

aprendizado de como os procedimentos eram realizados, com a intenção de incentivar o 

máximo de pessoas possível a serem doadores de órgãos e tecidos. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS: A experiência da campanha virtual no instagram como estratégia para encorajar a 

sociedade a saber mais sobre a doação de órgãos e tecidos mostrou-se positiva à medida que 

contribuiu para desmistificar as informações errôneas relacionadas ao conteúdo. Ademais, 

colaborou notoriamente para o aprendizado dos estudantes de Enfermagem como educadores 
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AS PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS DA N-SALICILOILTRIPTAMINA IN SITO 
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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Os transtornos depressivos possuem elevada prevalência e tendência de 

crescimento epidemiológico. A doença acomete cerca de 264 milhões de pessoas no mundo e 

no Brasil, cerca de 11,5 milhões indivíduos. A Desordem Depressiva Maior (DDM)  é o 

transtorno depressivo mais comum e mais prontamente reconhecido, mas que ainda carece de 

tratamentos efetivos (1). Os medicamentos antidepressivos são atualmente o alicerce para o 

tratamento da doença, sendo estes, em sua maioria, moduladores das vias monoaminérgicas 

(OLGIATI et al., 2018). No entanto, quase dois terços dos pacientes não conseguem alcançar 

a remissão dos sintomas com seu plano de tratamento inicial. Um terço dos pacientes com 

episódio depressivo com remissão inicial recai no primeiro ano. Os índices de recaída são 

estimados em 20% a 24% nos primeiros 2 meses, 28% a 44% aos 4 meses, 27% a 50% aos 6 

meses e 37% a 54% aos 12 meses. Além disso, pacientes deprimidos com o subtipo psicótico 

têm um curso de doença mais pobre e maiores taxas de resistência ao tratamento (LEINOLA 

et al., 2016). Neste contexto, os produtos naturais surgem como um potencial fonte de novos 

fármacos. A N-saliciloiltriptamina (STP) é um componente indol inicialmente isolado da 

Myrtopsis myrtoidea (Baill.), uma planta da família Rutaceae. Componentes indol em geral 

são bioativos, com efeito central anticonvulsivante, antidepressivo e ansiolítico (RAMÍREZ-

RODRÍGUEZ et al., 2020). A STP tem efeito do tipo antidepressivo demonstrado em 

camundongo (PRACIANO ET al., 2019). Tão importante quanto investigar o mecanismo de 

ação da N-saliciloiltriptamina contra a depressão é investigar  as propriedades farmacocinéticas 

da substância. Então os estudos farmacodinâmicos e farmacocinéticos ocorreram em paralelo 

durante a pesquisa. OBJETIVO: Investigar as propriedades farmacocinéticas da N-

saliciloiltriptamina in silico. METODOLOGIA: Estudo experimental in silico. As 

propriedades farmacocinéticas de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade 

(ADMET) foram calculadas usando o servidor online sul-coreano preADMET do Centro de 

Pesquisa de Bioinformática e Design Molecular (BMDRC). RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A STP parece apresentar uma adequada biodisponibilidade por via oral. 

Quando fármacos de ação sistêmica são administrados por via extra vasculares, a absorção 

passa a ser um pré-requisito para o efeito terapêutico dos mesmos e a biodisponibilidade passa 

a ser associada diretamente à qualidade do medicamento. A STP apresentou um percentual de 

ligação de 83.37% em suas ligações com as proteínas plasmáticas o que sugere uma facilidade 

para atravessar as membranas celulares ou se difundir. A análise da estrutura química da STP 

indica absorção da substância pelo trato gastrintestinal e também sugere alta absorção à nível 

de SNC. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O modelo de predição indica que a estrutura química 

da STP parece favorecer o uso da substância por via oral. A administração de fármacos por via 

oral favorece a adesão ao tratamento medicamentoso, pois é simples e sem custos, também 

permite a independência do paciente na tomada das doses e possibilita a reversão nos casos de 

superdosagens. A próxima etapa é investigar a ação da STP sobre receptores endógenos ligados 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade 

no Brasil desde a década de 1960, associando-se também a uma substancial carga de 

morbidades na população do país (REZENDE, 2020). A promoção de práticas de vida 

saudáveis, tais como controle do peso corporal, eliminação do sedentarismo e mitigação do 

consumo de álcool e tabaco, bem como a identificação precoce de sinais e sintomas sugestivos 

de DCV na comunidade são indispensáveis (LUZ et al., 2020). Nesse sentido, propôs-se a 

realização de campanha comunitária para identificação de fatores de risco de DCV e oferta de 

orientações de saúde preventivas. OBJETIVO: Relatar a experiência de docentes de curso de 

Bacharelado em Enfermagem na promoção de uma campanha comunitária para identificação 

de fatores de risco de DCV e sua contribuição sobre a práxis de enfermeiros em formação. 

MÉTODOS: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, relativa à realização de uma 

campanha comunitária promovida por docentes e discentes do curso de Bacharelado em 

Enfermagem de uma instituição de ensino superior de Fortaleza-CE. A campanha ocorreu em 

outubro de 2019, em seis ambientes distintos, situados em diferentes bairros do 

retromencionado município. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram da intervenção 

adultos que, após consentimento verbal, passaram por avaliação antropométrica (peso, altura, 

cálculo do índice de massa corporal, mensuração da circunferência abdominal e da relação 

cintura-quadril), além de mensuração da pressão arterial e da glicemia capilar. Os 

procedimentos foram realizados por acadêmicos do curso de enfermagem sob a supervisão 

direta de docentes do curso. Participaram da campanha aproximadamente 600 pessoas. Ao final 

do atendimento, eles recebiam os valores mensurados registrados em uma caderneta e quando 

era identificada alguma alteração significativa, o participante recebia orientações de saúde dos 

docentes do curso, sendo incentivados a buscarem um serviço de saúde, quando necessário. 

CONCLUSÃO: a realização da campanha comunitária proporcionou aos docentes uma 

oportunidade de contribuir com a identificação de alterações e divulgar entre os participantes 

quais os fatores de risco para as DCV, em vista que são a principal causa de morte no Brasil. 

Ademais, também foi proporcionada aos alunos participantes da campanha, a oportunidade de 

treinamento prático das técnicas aprendidas no curso de graduação e de realização de educação 

em saúde com vistas a promoção da saúde dos participantes e de integração de conhecimentos 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Levando em consideração a alta prevalência do câncer de mama no Brasil e 

a importância do autocuidado e da prevenção, o desenvolvimento de ações de educação em 

saúde mostra-se como importante ferramenta de prevenção e promoção da saúde (INCA, 

2019), sobretudo após esta neoplasia ter superado a de pulmão e se tornado, com uma 

estimativa de 2,3 milhões de casos novos, mais frequente no mundo, independente do 

gênero,(COSTA,2020).  OBJETIVO: Relatar a experiência de docentes do curso de 

Graduação em Enfermagem na promoção de uma campanha comunitária com enfoque em 

ações de educação em saúde para a prevenção de fatores de risco e detecção precoce do câncer 

de mama. MÉTODOS: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que apresenta a 

vivência de docentes do curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino 

superior (IES) de Fortaleza-CE em uma uma campanha comunitária realizada em seis 

ambientes distintos, localizados bairros do município de Fortaleza, em outubro de 2019. As 

datas de realização das atividades da campanha nesses locais foram previamente agendadas 

junto aos representantes de cada ambiente visitado. Participaram como ofertantes das 

atividades de educação em saúde 18 graduandos de Enfermagem, sob a supervisão de seis 

docentes, distribuídos em escalas planejadas para cada ambiente visitado. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: A campanha aconteceu em alusão ao “outubro rosa”, e tinha como objetivo a 

realização de atividades de educação em saúde com frequentadores dos ambientes visitados a 

fim de orientá-los sobre os fatores de risco e detecção precoce do câncer de mama. Os 

participantes da intervenção eram adultos e, após consentimento verbal, recebiam orientações 

de saúde promovidas por acadêmicos do curso de graduação em enfermagem sob supervisão 

direta de docentes do curso. Ademais, também passaram por mensurações de peso, altura e 

circunferência abdominal para avaliação do excesso de peso. Os temas abordados foram: 

qualidade de vida como forma de prevenção ao câncer de mama, com ênfase na importância 

da alimentação saudável e da prática regular de exercícios físicos, fatores de risco, formas de 

tratamento, sinais, sintomas e a relevância do autocuidado e do autoexame para a identificação 

precoce de alterações. O público beneficiado pela campanha foi de cerca de 600 adultos de 

ambos os gêneros. A abordagem do tema e a interação com o público-alvo foi desenvolvida 

por meio de diálogo promovido pelos acadêmicos, sendo distribuídos panfletos com 
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orientações. Os participantes tinham ainda a possibilidade de treinar o reconhecimento de 

alterações em mamas artificiais confeccionadas pelos próprios alunos. CONCLUSÃO: a 

realização da campanha comunitária proporcionou aos docentes uma oportunidade de realizar 

ações de educação em saúde para a prevenção de fatores de risco do câncer de mama, bem 

como para o incentivo ao autocuidado, a fim de que seja possível a detecção precoce da doença. 

Outrossim, também permitiu a promoção da autonomia dos acadêmicos para realização de 

ações que competem ao enfermeiro, tais como as do âmbito educativo, as quais alertam a 

população sobre práticas de autocuidado. REFERÊNCIAS: COSTA, Paula Valéria D.P; et al. 

A educação em saúde como ferramenta no combate ao câncer de mama: relato de experiência. 

Research, Society and Development, v. 9, n. 10, p. e6389108912-e6389108912, 2020. 
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Mortalidade. Disponível em: http://mortalidade.inca.gov.br/Mortalidade Acesso em: 23 abr 

2021.» http://mortalidade.inca.gov.br/Mortalidade LOPES Oliveira, D. A.; SANTOS Dutra, C. 

R. .; SANTOS Silva, M. E. et al . Tecnologia para educação em saúde na prevenção e 

rastreamento do câncer de mama. Nursing (São Paulo), [S. l.], v. 24, n. 275, p. 5530-5543, 

2021. SUNG, H, Ferlay, J, Siegel, RL, Laversanne, M, Soerjomataram, I, Jemal, A, Bray, F. 
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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: A Enfermagem tem nas práticas educativas em saúde um de seus eixos norteadores, 

sendo potencializadas além da sala de aula em seus diversos campos, como serviços de saúde, espaços 

públicos, creches e escolas, dentre outros,(Azevedo,2017). Nesse contexto, as práticas educativas em 

saúde são fundamentais e necessárias a formação profissional na medida em que implica um cuidar 

coletivo baseado nas práticas interdisciplinares com foco nas necessidades identificadas no campo da 

saúde pública. (CARPES,2012) OBJETIVO: Relatar a experiência de docentes na execução de 

atividade interdisciplinar efetivada por graduandos de Enfermagem junto ao público adolescente no 

cenário escolar. METODOLOGIA: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Foi realizada uma 

atividade de educação em saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças em uma escola da rede 

municipal de Fortaleza-Ceará, com o intuito de promover ações concretas de interdisciplinaridade na 

formação de acadêmicos do curso de Bacharelado em Enfermagem de uma instituição de ensino 

superior do retrocitado município. Quatro docentes de distintas disciplinas curriculares e diferentes 

séries do curso acompanharam 38      discentes na atividade, ocorrida em outubro de 2019, após 

planejamento prévio compartilhado. RESULTADOS: A atividade permitiu a participação de alunos e 

a integração das disciplinas “Ações Educativas na Enfermagem”, “Bases Semiológicas da Assistência 

de Enfermagem”, “Bases Técnicas e Científicas da Assistência de Enfermagem” e “Práticas 

Interdisciplinares – Instrumentalização do Cuidar em Enfermagem”, pertencentes às séries 3 e 4 do 

curso de graduação em Enfermagem. Após orientações dos docentes, um grupo de discentes realizou 

ações de educação em saúde com adolescentes que cursavam do 1º ao 3º ano do Ensino Médio escolar, 

abordando as seguintes temáticas: gravidez na adolescência, uso e abuso de álcool e outras drogas, 

infecções sexualmente transmissíveis e violência doméstica. Concomitantemente, outro grupo de 

discentes realizou medidas antropométricas (peso, altura, cálculo do índice de massa corporal e da 

circunferência abdominal) e aferição da pressão arterial e da glicemia capilar, tanto entre os 

adolescentes quanto entre funcionários da escola. Os resultados obtidos foram registrados em 

instrumentos específicos e, quando identificada alguma alteração, os adolescentes avaliados recebiam 

informações e orientações de saúde individualizadas por parte dos graduandos de Enfermagem, sob 

supervisão docente. Ademais, quando necessário, a direção da escola municipal foi informada sobre 

aspectos particulares de saúde dos adolescentes, para comunicação oficial aos seus responsáveis legais. 

A atividade aconteceu de forma interdisciplinar e integrada, havendo um fluxo para que todos os 

adolescentes participantes tivessem acesso a todas as atividades ofertadas, além de permitir aos futuros 

enfermeiros experienciarem o exercício prático de atenção integral à saúde do público adolescente. 
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CONCLUSÃO: a realização da atividade permitiu que os docentes oportunizassem aos discentes do 

curso de graduação em enfermagem a concretização de ações de interdisciplinaridade além da teoria 

relatada em sala de aula, com notórios benefícios à sua formação, destacadamente no concernente ao 

processo de cuidar em Enfermagem na adolescência. REFERÊNCIAS: ACIOLI, Sonia. A prática 

educativa como expressão do cuidado em Saúde Pública. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 61, 

n. 1, p. 117-121, 2008. AZEVEDO, Adriana ; PEZZATO, Luciane Maria; MENDES, Rosilda. 
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