Lourdes Conceição Mar ns
Organizadora

ISSN: 2675-0252

ANAIS DO II CONGRESSO
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE
DA BAIXADA SANTISTA.
“TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
NA SAÚDE”

SANTOS, 30 DE SETEMBRO A
4 DE OUTUBRO DE 2019

Chanceler Dom Tarcísio Scaramussa, SDB
Reitor Prof. Me. Marcos Medina Leite
Pró-Reitora Administrativa Profª. Dra. Mariângela Mendes Lomba Pinho
Pró-Reitora de Graduação Profª. Dra. Rosângela Ballego Campanhã
Pró-Reitor de Pastoral Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva

Coordenador
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo
Conselho Editorial (2018)
Prof. Me. Marcelo Luciano Martins Di Renzo (Presidente)
Profª Dra Ana Elena Salvi
Prof. Dr. Fernando Rei
Prof. Dr. Gilberto Passos de Freitas
Prof. Dr. Luiz Carlos Barreira
Prof. Dr. Luiz Carlos Moreira
Profª Dra Maria Amélia do Rosário Santoro Franco
Prof. Dr. Paulo Ângelo Lorandi
Prof. Dr. Sergio Baxter Andreoli

Editora Universitária Leopoldianum
Av. Conselheiro Nébias, 300 – Vila Mathias
11015-002 – Santos - SP - Tel.: (13) 3205.5555
www.unisantos.br/edul
Atendimento
leopoldianum@unisantos.br

Profa. Dra. Lourdes Conceição Martins
(organizadora)

ANAIS DO II CONGRESSO
MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA
BAIXADA SANTISTA.
“TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA SAÚDE”
SANTOS, 31 DE SETEMBRO
A 4 DE OUTUBRO DE 2019

Santos
2019

Dados Internacionais de Catalogação
Departamento de Bibliotecas da Universidade Católica de Santos

____________________________________________________________________________
Anais do II Congresso Multidisciplinar de Saúde da Baixada Santista [e-book]
"Tecnologia e Inovação na Saúde" / Lourdes Conceição Martins (Organizadora). -Santos (SP): Editora Universitária Leopoldianum, 2019.
128 p.
ISSN: 2675-0252
1. Saúde. 2. Livros eletrônicos.

I. Martins, Lourdes Conceição. II. Título.
CDU: e-book

_____________________________________________________________________________
Maria Rita C. Rebello Nastasi – CRB 8/2240

Revisão
Da Comissão Organizadora
Diagramação / Capa
Elcio Prado
Sobre o ebook
• Formato original para impressão: 160 x 230 mm
• Mancha: 120 x 190 mm
• Tipologia: Goudy Old Style (textos/títulos)

Este ebook foi produzido em 2019.

Colabore com a produção científica e cultural.
Proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem a autorização do editor.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO..................................................................................................13
A ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO TARDIO DE HANSENÍASE, EM DOIS
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA:
CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO DO ITINERÁRIO TERAPÊUTICO.............15
A IMPORTÂNCIA DA REFLEXÃO SOBRE ESPIRITUALIDADE NO
PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE..........................................................16
A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO SOBRE OS FATORES
QUE PODEM DESENCADEAR A DEPRESSÃO DURANTE A GRADUAÇÃO
EM ENFERMAGEM............................................................................................17
PROJETO “EMABEM”: ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA PROMOÇÃO
EM SAÚDE DE CRIANÇAS ESCOLARES..........................................................18
A SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE X O DESAFIO DA ESCOLHA
PROFISSIONAL..................................................................................................19
A TRANSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL II: ETAPA DE VIDA..............................................................20
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS CUIDADOS PRESTADOS AO
CLIENTE IDOSO HOSPITALIZADO.................................................................21
AÇÕES DE SAÚDE DA TERAPIA OCUPACIONAL EM UMA COMUNIDADE
PERIFÉRICA DO MUNICÍPIO DE UBERABA – MG: PROGRAMA DE
EXTENSÃO SEMEANDO SONHOS, CULTIVANDO CIDADANIA.................22
ANÁLISE DE POLUENTES DO AR E VARIÁVEIS CLIMÁTICAS EM ÁREAS
URBANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO DE 2018..........................23
ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS QUE SOFRERAM
QUEIMADURAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE SANTOS/SP: ANÁLISE DO PERÍODO DE 2012- 2018...........24
ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS NO BRASIL,
ANÁLISE DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS...............................................................25
ANÁLISE ESPACIAL DAS GESTANTES NA CIDADE DE SÃO VICENTE/SP......26
A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO A URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA...................................................................................................27
ANGÚSTIA NO CORPO: AUTOMUTILAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA E
ANÁLISE DO CASO RACHEL DE “MY MAD FAT DIARY”.............................28

COLONIZAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM PACIENTES HIV
NO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP, BRASIL: PREVALÊNCIA E PERFIL DE
RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS.......................................................29
ANSIEDADE E ESTRESSE DE ALUNOS NA TRANSIÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II..............................30
AS PRÁTICAS LEGITIMADORAS DA CRIMINALIZAÇÃO DA LOUCURA E A
INEFICÁCIA DA LEI Nº 10.216 AO LOUCO INFRATOR..................................31
AVALIAÇÃO DE PIGMENTOS DE LIPOFUSCINA EM CARDIOMIÓCITOS
DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS À POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.......................32
QUANDO O ADOLESCENTE RECORRE À AUTOMUTILAÇÃO:
UM
ESTUDO SOBRE OS FATORES DESENCADEANTES......................................33
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO CIDADÃO SOBRE OS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA...........................................34
BENEFÍCIOS E DIFICULDADES ENCONTRADAS COM A INTRODUÇÃO
DE ACOMPANHANTES NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
ADULTO............................................................................................................35
UTILIZAÇÃO ASSERTIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO
PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA SAÚDE DA COLUNA.........................36
SITUAÇÃO DO REFUGIADO NA BAIXADA SANTISTA................................37
CONHECIMENTO SOBRE MÉTODOS PREVENTIVOS PARA INFECÇÃO
POR HIV ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS HOMENS QUE FAZEM SEXO
COM HOMENS, TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS.........................38
A PRÁTICA DOS CUIDADOS E A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO
PROFISSIONAL E PACIENTE QUE UTILIZAM O CONSULTÓRIO DE RUA....39
CONTEÚDOS DA WEB PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DOENÇAS CRÔNICAS.....................................................................................40
PREVALÊNCIA DE LESÕES EM PRATICANTES DE CROSSFIT......................41
DEPRESSÃO DURANTE A GESTAÇÃO E SEUS REFLEXOS NO FETO.........42
DIFICULDADES GERENCIAIS DO ENFERMEIRO GENERALISTA RECÉMADMITIDO NUMA UNIDADE ASSISTENCIAL: UMA REVISÃO DE
LITERATURA....................................................................................................43
EFICÁCIA E RISCOS TOXICOLÓGICOS DOS DIFUSORES DE ÓLEOS
ESSENCIAIS PORTÁTEIS..................................................................................44
RELAÇÃO
SINTOMAS
MUNICÍPIO

ENTRE
A
SÍNDROME
DA
FRAGILIDADE
E
DEPRESSIVOS
EM
IDOSOS
RESIDENTES
DO
DE
SANTOSSP...........................................................45

O CONHECIMENTO DA ENFERMAGEM QUANTO AO TRABALHO
REALIZADO NO CONSULTÓRIO NA RUA....................................................46
ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ENSINO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM..................................................................................................47
ESTRESSE E SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE NO MOMENTO DA
ESCOLHA PROFISSIONAL: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...............................48
COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: UMA
FERRAMENTA DE ACESSO A MEDICAMENTOS NO SUS.............................49
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PACIENTE PARA
AUTOCATETERISMO VESICAL INTERMITENTE..........................................50
GEORREFERENCIAMENTO DE VIOLÊNCIA SOFRIDA E POLÍTICAS
ANTIDISCRIMINATÓRIAS
NO
BRASIL,
ENTRE
TRAVESTIS,
TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS.................................................................51
EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA PRÁTICA
DE AFERIÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PRESSÃO ARTERIAL ENTRE
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS...................................................................52
IDOSO BEM CUIDADO: INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SAÚDE COMO
ESTRATÉGIA DO CUIDADO AO IDOSO.........................................................53
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA: UM CENÁRIO ATUAL..............................54
PRODUTO ALIMENTICÍO DESTINADO A ESCOLARES DIABÉTICOS:
MUFFIN DE YACON, AVEIA E BIOMASSA DE BANANA VERDE.................55
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UMA UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INSCRITA NO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT...................................................56
IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA GESTANTES E
PUÉRPERAS......................................................................................................57
TERAPÊUTICA IMUNOBIOLÓGICA COM INFLIXIMABE EM DOENÇAS
AUTOIMUNES: ADESÃO ASSOCIADA AO PROFISSIONAL DA SAÚDE.......58
INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE CRIANÇAS POR CAUSAS EXTERNAS NO
SUS NA CIDADE DE SANTOS, SÃO PAULO....................................................59
INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO EM COMPLICAÇÕES DO CURATIVO
NO PÓS-OPERATÓRIO CARDÍACO................................................................60
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL.....................................................................................61
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS ACERCA DA TERAPIA DE NUTRIÇÃO
PARENTERAL EM UTI NEONATAL NA VISÃO DE NUTRICIONISTAS DA

BAIXADA SANTISTA........................................................................................62
ARTE E AUTOCONHECIMENTO: O USO DA ARTETERAPIA NO PROCESSO
TERAPÊUTICO..............................................................................63
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA HESITAÇÃO À VACINA NA AMÉRICA
LATINA..............................................................................................................64
SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES
COM SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS..............................................65
JOVENS EM CONFLITO COM A LEI E O PROCESSO DE ADOECIMENTO
NA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO/PRIVAÇÃO DE
LIBERDADE.......................................................................................................66
O IMPACTO DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIAS IDENTIFICATÓRIAS
SIGNIFICATIVAS
NA
CONSTRUÇÃO
DA
IDENTIDADE
DO
ADOLESCENTE.................................................................................................67
MÍDIAS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO
EM SAÚDE.........................................................................................................68
MORTALIDADE CARDIOVASCULAR E ACIDENTES AMBIENTAIS EM
SANTOS.............................................................................................................69
O ENFERMEIRO E A AMAMENTAÇÃO PÓS CÂNCER DE MAMA: O
DESBRAVAR DAS INTERVENÇÕES..................................................................70
O ENFERMEIRO E O CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS A
SERVIÇOS DE SAÚDE........................................................................................71
O IMPACTO DA ORIENTAÇÃO DOS ENFERMEIROS AOS VISITANTES NA
UTI ADULTO QUANTO À PREVENÇÃO DE INFECÇÕES.............................72
O LUGAR DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES............................................................................................73
CUIDADOR INFORMAL DE IDOSO, EM DOMICÍLIO, E OS DESAFIOS NO
PROCESSO EMOCIONAL DO CUIDAR...........................................................74
OFICINAS EXPRESSIVAS: O USO DA ARTE, MÚSICA E MOVIMENTO NA
PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL..................................................................75
OLHARES SOBRE O SUICÍDIO NO DISCURSO SOCIAL...............................76
O MÍNIMO PARA VIVER: UMA ANÁLISE PSICOLÓGICA ACERCA DA
ANOREXIA NERVOSA......................................................................................77
O PAPEL DO CENTRO DE CIDADANIA LGBT+ NA POLÍTICA DE
ATENDIMENTO
A
ESTA
POPULAÇÃO
NUMA
PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINAR.........................................................................................78

OS PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS COMO FERRAMENTA
INTERVENTIVA EM INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS......................................79
CONTRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO PARA O APOIO MATRICIAL NO
MUNICÍPIO DE SANTOS..................................................................................80
PLANTÃO PSICOLÓGICO COMO POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DE ADOLESCENTES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO
MÉDIO: CAMINHO PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS........81
PROGRAMA FUTURA MAMÃE – CUIDANDO DA VIDA!.............................82
PSICOLOGIA TRANSPESSOAL – TÉCNICAS DE MEDITAÇÃO E
RESPIRAÇÃO NO MANEJO DA ANSIEDADE COMO ESTRATÉGIAS
NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E
EDUCAÇÃO.......................................................................................................83
PERFIL
REPRODUTIVO
DE
GESTANTES/PUÉRPERAS
PRAIAGRANDENSES EM UMA MATERNIDADE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE
SANTOS/SP........................................................................................................84
QUALIDADE DE VIDA E SUA RELAÇÃO COM A PRESENÇA DE CICATRIZ
E COM A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL EM PESSOAS QUE
SOFRERAM QUEIMADURAS...........................................................................85
RELAÇÃO DAS CÉLULAS T DUPLO POSITIVAS (CD45+CD3+CD4+CD8+)
COM AS CONTAGENS ABSOLUTAS DE LINFÓCITOS TCD4+ EM PESSOAS
QUE VIVEM COM HIV SOB TERAPIA ANTIRRETROVIRAL........................86
CROMOTERAPIA: UMA PRÁTICA COMPLEMENTAR DENTRO DA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO...............................................87
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: FATORES PREDITORES E DE PERMANÊNCIA
DE MULHERES EM RELACIONAMENTOS AGRESSIVOS..............................88
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO APLICADA NO
DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO ISQUÊMICO.......89
PREVALÊNCIA DE MORBIDADES ENTRE TRABALHADORAS NOTURNAS
COM EXCESSO DE PESO..................................................................................90
O FITOTERÁPICO HIBISCUS ROSA SINENSIS E SUA AÇÃO
REJUVENECEDORAEM UMA FORMULAÇÃO DE GEL CREME...................91
SINTOMAS CARDIOVASCULARES EM AGRICULTORES EXPOSTOS AO
AGROTÓXICO NO CULTIVO DE TOMATE....................................................92
ESTUDO CLÍNICO SOBRE SEPSE NEONATAL...............................................93
AVALIAÇÃO COGNITIVA EM CRIANÇAS E JOVENS DO ESTUÁRIO DE
SANTOS.............................................................................................................94

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE IMIGRANTES BOLIVIANOS
PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS..............95
COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES DAS FAMÍLIAS DAS
CRIANÇAS OBESAS E DESNUTRIDAS DE UMA COMUNIDADE EM
VULNERABILIDADE SOCIAL DA BAIXADA SANTISTA...............................96
O IMPACTO DA SATISFAÇÃO PROFISSIONAL NA QUALIDADE DA
ASSISTÊNCIA....................................................................................................97
EMPATIA E SAÚDE MENTAL...........................................................................98
UM MODELO BALANCED SCOREDCARD (BSC) PARA GERENCIAMENTO
DA DEFINIÇÃO DA FASCIÍTE PLANTAR EM NÍVEIS DE LESÃO EM
CORREDORES..................................................................................................99
IST’S, ÁLCOOL E DROGAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA................................................................................100
CRIANÇAS REFUGIADAS: SAÚDE MENTAL NOS CAMPOS DE EXÍLIOS.....101
O FAMOSO INVISÍVEL: PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA DO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE..........................................................................................102
COMUNIDADE TERAPÊUTICA E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UM OLHAR DA PSICOLOGIA PARA AS
MODALIDADES DE INTERVENÇÃO NO CUIDADO AO USUÁRIO DE
SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.........................................................................103
PROJETO DE PESQUISA: ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PACIENTES
DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER INCURÁVEL NA BAIXADA
SANTISTA........................................................................................................104
CONCEPÇÕES DE AUTOCUIDADO EM SAÚDE POR MULHERES
NEGRAS.............................................................................................105
TERAPIA
COMUNITÁRIA
INTEGRATIVA
(TCI):
RELATO
DE
EXPERIÊNCIA
COM
MULHERES
EM
ACOMPANHAMENTO
ONCOLÓGICO................................................................................................106
O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL: INTERVENÇÃO EM UMA
ESCOLA PÚBLICA DE GUARUJÁ-SP..............................................................107
QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE INSÔNIA EM PESSOAS VIVENDO
COM HIV EM TRATAMENTO COM ANTIRRETROVIRAIS.........................108
REFLEXÕES SOBRE A PSICODINÂMICA NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
DOS PROFESSORES.........................................................................................109
SAÚDE MENTAL E A PROMOÇÃO DE AUTONOMIA NA ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL: UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA DO ‘TÉCNICO DE
REFERÊNCIA’ E O OLHAR DO USUÁRIO EM UM CAPS LLL DA BAIXADA
SANTISTA.........................................................................................................110
IDOSO BEM CUIDADO: INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE SAÚDE COMO
ESTRATÉGIA DO CUIDADO AO IDOSO........................................................111
CONSUMO ALIMENTAR DE TRABALHADORAS NOTURNAS COM
EXCESSO DE PESO..........................................................................................112
IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA: UM CENÁRIO ATUAL............................113
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UMA UNIDADE
DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INSCRITA NO PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT..................................................114
FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PRECEPTORIA NA RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA REGIÃO
DA BAIXADA
SANTISTA.........................................................................................................115
A RESTRIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DO PFPB E O CONSUMO DE
BISFOSFATOS...................................................................................................116
ESTUDO DAS ILHAS DE CALOR E SAÚDE DA VEGETAÇÃO DO ENTORNO
DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO (SP) ATRAVÉS DAS
IMAGENS DO LANDSAT 8..............................................................................117
TUBERCULOSE EM PACIENTES IDOSOS.....................................................118
ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CASOS DE
TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ..........................................119
USO E ACEITAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA NA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO MUNICIPIO DE SANTOS.......................120
EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM PRATICAS DE
IMUNIZAÇÃO EM COLABORARES E ALUNOS DE UMA FACULDADE
PARTICULAR DE SÃO VICENTE....................................................................121
VIDEO GAME E SUBJETIVIDADE: SEUS SIGNIFICADOS NA
ATUALIDADE..................................................................................................122
VIVÊNCIA DE ARTETERAPIA COM USUÁRIOS DE UM SERVIÇO DE
REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTOS..................123
A VULNERABILIDADE ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS,
ÁLCOOL E DROGAS NA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA................124
COMISSÕES.............................................................................................125
PROGRAMAÇÃO.............................................................................................127

INTRODUÇÃO

II CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA BAIXADA
SANTISTA:
“TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA SAÚDE”

O

segundo congresso multidisciplinar de saúde da Baixada Santista teve
como tema central a Tecnologia e Inovação na saúde. Foi realizado pelo
Centro de Ciencias Sociais Aplicadas e Saude da Universidade Católica de Santos, entre 30 de setembro a 4 de outubro de 2019. Este evento foi muito importante para a melhora da saúde Pública da Região Metropolitana da Baixada
Santista, pois possibilitou a atualização, troca de experiências, conhecimento
de tecnologias de inovação na saúde e trabalho multidisciplinar integrando academia e serviço levando a uma melhora da saúde da população, intervindo na
promoção de saúde e prevenção de doenças e colaborando na consolidação de
algumas das propostas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Estiveram participando pesquisadores de projetos de tecnologia e inovação aplicados a saúde, renomados pesquisadores que apresentaram temas como Machine
Learning, Sistemas de informação, vacinação, experiencias exitosas na área da
saúde. Este evento contribuiu com o empoderamento dos alunos de graduação,
Pós-graduação e profissionais de saúde por meio de discussões e conhecimento
de novas tecnologias de inovação em Saúde.
A linha de congruência foi a discussão sobre tecnologia e inovação nas diferentes áreas da saúde, demonstrando que a tecnologia envolve temas díspares
porem que convergem para um único objetivo que é a melhoria da saúde da
população através do uso de tecnologias de inovação.
Este congresso contou com a participação de 600 participantes, foram recebidos
280 resumos, destes 105 aprovados para apresentação oral e/ou pôster. Neste
congresso foram discutidos importantes temas para a RMBS como por exemplo
os acidentes ambientais, mudanças climáticas, mortalidade materna-infantil,
doenças infecto-contagiosas, qualidade do sono, vacinação, nutrição saudável,
saúde de refugiados, população de rua, saúde mental, políticas públicas de saúde dentre outros temas importantes para a região.
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A ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO TARDIO DE HANSENÍASE,
EM DOIS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA
BAIXADA SANTISTA: CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO DO
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO.

Mirella Chaves Laragnoit Hespanhol¹; Lúcia da Rocha Uchôa-Figueiredo²
Prefeitura Municipal de Praia Grande
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
1

2

RESUMO
OBJETIVO: Apresentar resultado da pesquisa de mestrado, realizada em dois
municípios da Região Metropolitana da Baixada Santista: Praia Grande e São
Vicente, que teve como objetivo analisar o diagnóstico tardio em hanseníase,
evidenciado pelo grau II de incapacidade. METODOLOGIA: Tratou-se de um
estudo qualitativo do tipo exploratório e descritivo. Os dados produzidos foram
obtidos através de levantamento epidemiológico, análise documental e entrevista em profundidade, que permitiu a reconstituição do itinerário terapêutico.
RESULTADOS: No ano de 2016, o grau II foi identificado em 16,66 % dos
pacientes em São Vicente e em 15,38%, em Praia Grande. Foram entrevistados
todos os participantes elegíveis, sendo três homens e uma mulher, com idades
entre 45 e 61 anos. Estes apresentaram distintas trajetórias assistenciais para
alcançar o cuidado em saúde, e no encaminhamento, foram valorizadas as alterações estéticas causadas pela doença e ignoradas as alterações funcionais e as
deficiências adquiridas. CONCLUSÕES: Através da análise dos intrincados itinerários terapêuticos, concluiu-se que os fatores que contribuíram para o diagnóstico tardio foram: a negligência na atenção às necessidades de saúde, observada pela dificuldade dos participantes em acessar o diagnóstico e tratamento
oportuno; entrelaçamento histórico entre a “lepra” e a hanseníase que perpetua
o estigma; a ausência de informação sobre os sinais e sintomas da hanseníase
entre a população e a inabilidade dos profissionais para o diagnóstico. O estudo
revelou o protagonismo dos participantes e destacou ainda o itinerário terapêutico como ferramenta potente para a análise da atenção e do cuidado em saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Pública. Hanseníase. Pessoa com Deficiência.
Diagnóstico Tardio. Itinerário Terapêutico.

15

ANAIS DO II CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

A IMPORTÂNCIA DA REFLEXÃO SOBRE ESPIRITUALIDADE
NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE.
Walace Fernando Rocha de Souza¹; Erika Feltrini Cagnoni¹
¹Universidade do Oeste Paulista – Guarujá

RESUMO
INTRODUÇÃO: A espiritualidade pode ser definida como uma propensão
humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível: um sentido de conexão com algo maior que si próprio, que
pode ou não incluir uma participação religiosa formal. A relação espiritualidade e saúde tem se tornado um claro paradigma a ser estabelecido na prática
médica. OBJETIVO: Demonstrar a importância do estudo reflexivo da espiritualidade na educação em saúde. METODOLOGIA: Revisão da literatura
dos últimos 5 anos com os descritores: “spirituality”, “health” e “education”.
O critério de inclusão foi a abordagem da espiritualidade e saúde. Foram encontradas 183 publicações, das quais 9 foram selecionadas. RESULTADOS: A
influência da religiosidade/espiritualidade tem demonstrado potencial impacto
sobre a saúde física, definindo-se como possível fator de prevenção ao desenvolvimento de doenças, na população previamente sadia, e eventual redução de
óbito ou impacto de diversas doenças. CONCLUSÃO: A importância sobre a
dimensão religiosa/espiritual para a saúde está sendo cada vez mais reconhecida
pelos profissionais de saúde, pesquisadores e a população em geral. Devido à
relevância e interferência da espiritualidade na saúde de acordo com a literatura
estudada, os profissionais que estão envolvidos com o cuidado e assistência se
beneficiarão e poderão atuar de forma abrangente proporcionando bem-estar e
completude aos assistidos.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Espiritualidade. Saúde.
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A PERCEPÇÃO DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO SOBRE
OS FATORES QUE PODEM DESENCADEAR A DEPRESSÃO
DURANTE A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM.
Valéria Cristina de Sousa Santos1; Thaise Assunção1; Vanessa Maria Correia Vieira1;
Cely de Oliveira1; Mariângela Abate de Lara Soares1
Universidade São Judas – Campus Unimonte

1

RESUMO
OBJETIVO: Compreender os fatores que podem desencadear a depressão na
concepção do estudante de graduação em Enfermagem. MÉTODOLOGIA:
qualitativo, realizado em uma universidade privada da cidade de Santos, através
de entrevistas semiestruturadas com estudantes do ultimo ano de graduação em
enfermagem. Para análise de dados adotou-se análise de conteúdo com referencial de Minayo. RESULTADOS: Iniciar no ensino superior pode ser considerado um desafio devido ao contato com um contexto até então inexplorado.
As exigências solicitadas pela universidade são muitas, causando preocupações
quanto ao fato de conclusão com êxito, sem reprovações, ao fato de adaptar-se
a vida acadêmica e enxegar-se na profissão. Entretanto os estudantes relataram
situações que colaboram para a má qualidade de vida como: tempo restrito, estágios, sobrecarga de atividades, gastos financeiros, entre outras situações estressoras. Essas alterações impactam diretamente na vida do estudante, levando o
mesmo apresentar dificuldades em continuar seus estudos ,abandonar o curso,
eleva-se a possibilidade do uso de substâncias químicas e risco de suicídio, assim
como depressão.
CONCLUSÃO: Muitos alunos destacaram a grande pressão que é a graduação
e a responsabilidade que os cercam. Alguns concluem a graduação se sentindo
incapazes, com falta de confiança em si, diminuição de aproveitamento nas aulas ,baixa autoestima. Diante desses fatores ,identifica-se a grande importância
no oferecimento de suporte psicológico ao aluno na universidade.
PALAVRAS-CHAVE-: Universidade. Depressão. Enfermagem. Estudantes.
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PROJETO “EMABEM”: ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA
PROMOÇÃO EM SAÚDE DE CRIANÇAS ESCOLARES.
Cardoso, M. C. V.1; Moraes, F. S. B.2; Buscaratti, L. C.3 e Aragão, A. S.4
2

1
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Campus Uberaba.
Curso de Terapia Ocupacional. 3Curso de Educação Física. 4Departamento de Medicina Social.

RESUMO
INTRODUÇÃO: O debate sobre promoção da saúde em crianças ganhou visibilidade com as políticas e programas de saúde no espaço da escola. Este é o lócus privilegiado de sociabilidade aliado à ampliação do processo formativo dos
discentes universitários. Nessa direção, os discentes da disciplina de Saúde e Sociedade, dos cursos de Terapia Ocupacional e Educação Física, da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) foram estimulados a desenvolver ações
alinhados aos determinantes sociais de saúde. OBJETIVO: Desenvolver com
os discentes dos cursos de Terapia Ocupacional e Educação Física atividades
lúdicas como forma de promoção da saúde e apreensão dos determinantes do
processo saúde-doença. MÉTODOLOGIA: Revisão de literatura, caderno de
campo, rodas de discussão, preparação e desenvolvimento de brinquedos com
recicláveis e brincadeiras populares. RESULTADOS: A produção de brinquedos se mostrou profícua na medida em que se questionam os valores: sociabilidade e consumo; de permitir a apreensão das singularidades das crianças e suas
experiências nos territórios que chegam à escola, como as violências; e ainda,
na produção de vínculos. Evidenciou-se vulnerabilidades: individuais e sociais.
A família é sinônimo de proteção para as crianças, ainda que perpassada pelos
determinantes sociais, como a ausência dos pais. CONCLUSÃO: As ações de
ensino e de extensão ampliam o escopo formativo dos discentes ao permitir a
análise crítica dos determinantes sociais de saúde a que estão submetidas uma
parcela significativa à população. Ao mesmo tempo, reforça a análise crítica do
modelo biomédico de prevenção de doenças, ancoradas na interdisciplinaridade e reconhecimento da singularidade de cada participante.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Escolar. Promoção em saúde. Determinantes Sociais de Saúde.
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A SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE X O DESAFIO DA
ESCOLHA PROFISSIONAL.
Profª Drª Daisy Inocencia Margarida de Lemos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Identificar como o jovem enfrenta o momento da escolha profissional e o quanto essa fase interfere em sua saúde mental. Por tratar-se de
estudo mais amplo, procurou-se subdividi-lo em etapas a fim de colher dados
mais significativos e que pudessem, posteriormente, ser objeto de propostas
de projetos de intervenção com adolescentes. METODOLOGIA: Na primeira
etapa, efetuou-se revisão da literatura, buscando os estudos realizados sobre a
fase da escolha profissional, identificando os que se relacionavam à influência
dessa fase na saúde mental do jovem. Foram analisadas diferentes pesquisas
realizadas com adolescentes que se encontravam nessa etapa de vida. RESULTADOS: Evidenciaram que geralmente é um período de cobranças para que
o adolescente aja como adulto e faça escolhas, principalmente relacionadas ao
seu futuro. Demostraram, também, que, durante o processo de escolha profissional, o adolescente vivencia vários conflitos emocionais, como insegurança e
indecisão que, aliados às cobranças quanto ao futuro profissional, podem gerar
estresse e afetar sua saúde mental. A maioria dos estudantes participantes de algumas pesquisas analisadas encontravam-se na fase II ou na fase III do processo
de estresse, possuindo sintomatologias psicológicas e psicofisiológicas. CONCLUSÃO: Os dados obtidos neste estudo levantaram a importância de um
olhar para a saúde mental do adolescente nessa etapa. A fim de corroborar tal
afirmação, em uma segunda etapa deste estudo, que se iniciará em agosto deste
ano, será realizado um estudo-piloto com jovens, participantes de um programa
de Orientação Vocacional e que se encontram diante do desafio da escolha
profissional e do vestibular.
PALAVRAS-CHAVE: Adolescente. Saúde mental. Estresse. Escolha profissional. Vestibular.
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A TRANSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I PARA O
ENSINO FUNDAMENTAL II: ETAPA DE VIDA.
Profª Dra. Daisy Inocencia Margarida de Lemos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Este trabalho refere-se a um estudo, desenvolvido desde 2017, subdividido em fases, em que se busca verificar como a criança vivencia etapa de
transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II, identificando suas expectativas frente a esse momento de vida, bem como o nível de
estresse evidenciado nesse período. O estudo justifica-se pelo fato de referir-se
à fase da vida escolar em que a criança passa pela necessidade de adaptação a
um novo modelo de ensino, com vários professores, diferentes estilos de aulas
e avaliações. Tudo ainda é, de certa forma desconhecido, ainda que a criança
permaneça na mesma escola. METODOLOGIA: Por tratar-se de um estudo
mais amplo, foi dividido em 3 fases: fase I, por meio de estudo-piloto (08/201706/2018); fase II, em desenvolvimento (08/2018-06/2019) e a fase III que se
iniciará a partir de agosto deste ano. Para a coleta de dados foram utilizados
questionários sociodemográficos, com questões abertas e semi-abertas (elaborados pela autora e colaboradores do estudo) e uma Escala de avaliação do Stress
Infantil (ESI,de Lipp) elaborado no Brasil. A aplicação da pesquisa foi feita em
algumas escolas da Baixada Santista, particulares e públicas. RESULTADOS:
Os resultados obtidos, nas duas fases do estudo, mostram que essa transição causa estresse em um número expressivo de crianças (mais de 50%), sendo maior
nas meninas. CONCLUSÃO: A maioria encontra-se nas fases de resistência e
de alerta, sugerindo a necessidade de atenção e intervenção por parte dos pais e
educadores para propiciar melhor adaptação da criança a essa fase.
PALAVRAS-CHAVE: Estresse infantil. Transição escolar. Expectativas. Desenvolvimento humano.
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA SAÚDE

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AOS CUIDADOS
PRESTADOS AO CLIENTE IDOSO HOSPITALIZADO.
Patricia Helena Bento Alves1, Stela Márcia Draib Gervásio1, Rosana Márcia Faria
Vador1, Lúcia Garcia Dantas Martins Silva1
Instituto Taubaté de Ensino Superior

1

RESUMO
OBJETIVO: Este estudo objetivou evidenciar as principais dificuldades do enfermeiro na assistência ao cliente hospitalizado idoso e propor um modelo de
Sistematização da Assistência de Enfermagem com foco no idoso hospitalizado.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica caráter qualiquantitativo, por meio de artigos nacionais, publicados nas bases de dados
SCIELO, BVSalud, Lilacs, do período de 2011 a 2018. A definição dos descritores utilizados teve referência os Descritores em Ciências da Saúde (Decs), sendo
eles: saúde do idoso, assistência em enfermagem, enfermeiro. Sendo analisados
18 artigos científicos que se enquadravam no objetivo da pesquisa. RESULTADOS: Após análise dos artigos da presente revisão de literatura, foi evidenciado
que as principais dificuldades encontradas pelo enfermeiro na assistência ao
idoso hospitalizado foram: tempo insuficiente, escassez de recursos, dependência dos clientes, falta de informação aos clientes, falta de conhecimentos sobres
as leis, número insuficiente de profissionais com capacitação específica em geriatria. Baseado nos achados do estudo foi proposto um modelo de Diagnósticos de Enfermagem e Cuidados de Enfermagem para idosos hospitalizados.
Dentre os diagnósticos utilizados os principais levantados foram: síndrome do
idoso frágil, dor crônica, risco de lesão por pressão, integridade tissular prejudicada, risco de infecção, padrão respiratório ineficaz, débito cardíaco diminuído,
fadiga, mobilidade no leito prejudicada e ansiedade. CONCLUSÃO: O presente trabalho auxiliou a reconhecer as dificuldades do enfermeiro e os principais
diagnósticos de enfermagem relativos a idosos hospitalizados segundo a taxonomia NANDA 2018-2020. A pesquisa se faz importante, uma vez que os diagnósticos levantados permitem desenvolver um plano de cuidado individualizado
para responder as necessidades do idoso. Permitindo um direcionamento global
das intervenções de enfermagem.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde do idoso. Assistência de enfermagem. Enfermeiro.
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AÇÕES DE SAÚDE DA TERAPIA OCUPACIONAL EM UMA
COMUNIDADE PERIFÉRICA DO MUNICÍPIO DE UBERABA
– MG: PROGRAMA DE EXTENSÃO SEMEANDO SONHOS,
CULTIVANDO CIDADANIA.
Camila Aparecida Caltran1; Karina Piccin Zanni2
1
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Universidade Federal de São Paulo – Campus Baixada Santista

2

RESUMO
OBJETIVO: promover ações voltadas à saúde integral de crianças, adolescentes e familiares em situação de vulnerabilidade. METODOLOGIA: ativo entre
2017 e 2018 com os Projetos: EsperAR-TE: sala de espera da USF como espaço
de escuta, informação e acolhimento. Acolheu grande número de pessoas e
diversidade de atividades por intermédio da modalidade grupal; Brincarterapia:
acompanhou crianças e adolescentes que frequentavam o CEMEI e uma Associação Comunitária (AC) utilizando-se contação de histórias e brincadeiras para
estimular a convivência em grupo, a comunicação não violenta, desenvolvimento e fortalecimento e descoberta de habilidades. Adolescer: utilizaram-se música e dança para que os adolescentes expressassem sentimentos trazendo suas
histórias de vida. Abordaram-se temas como gravidez na adolescência e DST,
além de ações recreativas como passeios em grupo e visita ao Centro Histórico
de Peirópolis; Atento: atendimentos terapêuticos ocupacionais com crianças,
adolescentes e familiares. Ocorreram na USF e na AC ou em outros locais que
tinham relação com os objetivos do acompanhamento. Mães em Prosa: grupo
terapêutico para mulheres do território com encontros semanais utilizando-se
atividades expressivas e articulação com os equipamentos da rede de assistência.
Nos Projetos Brincarterapia e Mães em Prosa desenvolveram-se ações de promoção do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) incluindo estimulação
precoce. RESULTADOS: os usuários relataram por meio de entrevistas a importância das ações para a comunidade apontando progressos no DNPM dos
participantes e do aprendizado de novas formas de cuidado. CONCLUSÃO:
destaca-se o trabalho por meio de metodologias participativas e ações grupais
favorecendo mudanças na saúde, nas condições sociais e maior conscientização
e autonomia.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Cidadania. Infância. Adolescência. Terapia Ocupacional.
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ANÁLISE DE POLUENTES DO AR E VARIÁVEIS CLIMÁTICAS
EM ÁREAS URBANAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO ANO
DE 2018.
Beatriz Berenchtein Bento de Oliveira1, Paula Roberta da Silva Pestana1, Alan Senigalia1, Ana Beatriz Marconi S. Andrade1, Giovana Paulo Augusto1, Priscila da Silva
Rocha1, Luísa de Azevedo Vieira1, Janara de Camargo Matos1, Lourdes Conceição
Martins1, Luiz Alberto Amador Pereira1, Alfésio Luis Ferreira Braga1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Descrever as concentrações dos poluentes atmosféricos e variáveis
climáticas em áreas urbanas do estado de São Paulo em 2018 e apontar o comportamento com relação aos padrões de qualidade do ar estabelecidos para o
Estado de São Paulo segundo o Decreto S.P. 59.113/13 e pelos limites estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2006. MÉTODOLOGIA:
Estudo descritivo retrospectivo de concentrações dos poluentes atmosféricos
e variáveis climáticas de Cubatão, Santos e Presidente Prudente em 2018. As
informações sobre a qualidade do ar foram obtidas por meio de dados da CETESB. RESULTADOS: Na cidade de Santos se considerados os estaduais de
qualidade do ar, somente O3 excedeu os limites em apenas um dia. Se considerados os limites estabelecido pela OMS em 2006, observa-se que SO2, PM10
e PM2,5 foram ultrapassados em vários momentos. Em Cubatão os limites estaduais foram excedidos somente pelo O3. Porém se considerados os limites
estabelecido pela OMS em 2006, observa-se que SO2, NO2 e PM10 foram ultrapassados em vários momentos. Em Presidente Prudente os limites estaduais
não foram ultrapassados e se considerados os limites estabelecido pela OMS em
2006, somente PM10 foi ultrapassado em poucos momentos. CONCLUSÃO:
Os efeitos adversos da poluição também acontecem em cidades onde os níveis
médios de poluição são baixos e considerados dentro dos limites da legislação
estabelecida para o Estado de São Paulo, reforçando a necessidade de se buscar
estabelecer parâmetros de qualidade do ar cada vez mais restritivos para proteção da saúde da população
PALAVRAS-CHAVE: Poluição do ar. Critérios de Qualidade do Ar. Área Urbana.
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS QUE SOFRERAM
QUEIMADURAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL DE ENSINO
DO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP: ANÁLISE DO PERÍODO DE
2012- 2018.
Ana Flávia Carvalho Silva¹; Maria Claudia Nehme Passos1
Universidade Santa Cecília

1

RESUMO
OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico de crianças vítimas de queimaduras
admitidas na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos/SP (ISCMS)
no período entre janeiro de 2012 a dezembro de 2018. Para isso, foi realizado
um estudo retrospectivo por meio de dados coletados de prontuários eletrônicos. METODOLOGIA: Para a análise estatística deste trabalho foi utilizado o
programa Excel 2013 para windows e os resultados foram demonstrados por
meio de frequência absoluta e relativa para dados categóricos e média e desvio
padrão ou mediana com mínima e máxima para dados numéricos. Dos 281
prontuários analisados, fez parte do presente estudo 279 crianças de acordo
com os critérios de inclusão e exclusão, nesse período, 61,65% eram do sexo
masculino, com média de idade de 42,84±40,8 meses um total de 3 para 4 anos.
RESULTADOS: O líquido superaquecido (62%) foi o agente causal mais frequente, o domicílio foi o principal local de ocorrência de queimaduras (78%).
Houve predomínio de pacientes com SCQ >10% considerados médio queimado (21,51%), e com predomínio de queimaduras de 2º grau (84,23%), a área
corporal mais atingida foi o tórax somando 47% casos. CONCLUSÃO: Dessa
maneira, conclui-se que líquidos superaquecidos foram os principais agentes
causais, com predomínio do sexo masculino, das queimaduras de segundo grau,
e de maior extensão.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia. Queimaduras. Crianças.
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ESTADO NUTRICIONAL DE ADOLESCENTES E ADULTOS NO
BRASIL, ANÁLISE DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS.
Maritza Alejandra Amaya-Castellanos1; Franciele Cristina Maria de Oliveira1; Mariana
Ferreira dos Santos1; Marina Corrêa Brancalhão1; Marina Garcia Manochio-Pina1
Universidade de Franca

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O Brasil está pasando por uma transição nutricional caracterizada pelo aumento de doenças crônicas e sobrepeso e a diminuição de desnutrição e doenças infecciosas. Alguns hábitos formados durante a adolescencia,
como os alimentares, podem persistir ao longo da vida, assim um adolescente
obeso pode permanecer obeso durante a vida adulta. O atual padrão alimentar
da população, rico em açúcar, gordura e sódio, juntamente com a inatividade
física, fatores sociais, políticos e econômicos, criam um ambiente ainda mais
obesogênico. OBJETIVO: Analisar temporariamente o estado nutricional de
adolescentes e adultos brasileiros. METODOLOGIA: Foram coletados dados
registrados no site do SISVAN nos últimos dez años (2008-2017), de todo o Brasil, sobre os perfis nutricionais clasificados como eutróficos, sobrepeso e obesidade de pessoas entre 10 e 60 anos. RESULTADOS: Houve um aumento significativo na proporção de adolescentes e adultos como sobrepeso e obesidade,
e uma redução significativa na proporção de eutróficos. Entre os adolescentes
houve um crescimento de 31,5% nos casos de sobrepeso e 93,6% nos de obesidade, na população adulta a proporção de individuos com sobrepeso aumentou
20,6% e 79,8% com obesidade. Considerando os individuos eutróficos, os adolescentes apresentaram queda de 8,8% e os adultos 27,6%. CONCLUSÃO: Há
um aumento notável na prevalência de adolescentes e adultos com sobrepeso e
um declino considerável na eutrofia. Sendo o perfil nutricional da população
multifatorial, é evidente a necessidade urgente de ações de intervenção pública
no nível individual e coletivo acompanhado por políticas para prevenir e controlar o progresso do sobrepeso e obesidade em idade precoce.
PALAVRAS-CHAVE: Epidemiologia. Transição Nutricional. Estado Nutricional. Obesidade. Adolescentes. Adultos.
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ANÁLISE ESPACIAL DAS GESTANTES NA CIDADE DE SÃO
VICENTE/SP.
Maria Luiza Alves Aquino1; Yasmim Peça Lima1; Isabela Pitta Ferreira1; Amanda
Rodrigues Pereira2; Marina Dias Figueiredo2; Joice Maria Pacheco Antônio
Fernandes2; Lourdes Conceição Martins2
1

Iniciação Cientifica do Ensino Médio pela Unisantos
2
Enfermagem Unisantos

RESUMO
INTRODUÇÃO: São Vicente é o segundo município mais populoso da Baixada Santista, com mortalidade materna 84,14 morte materna por cem mil nascidos vivos. A gravidez é um fenômeno fisiológico, entretanto, apresenta chance
de uma gestação mais difícil e ser encaminhada para Pré-Natal de Alto Risco.
OBJETIVO: Realizar o mapeamento das gestantes com e sem diagnóstico de
alto risco encaminhadas para o Hospital Guilherme Álvaro-Santos/SP em relação a moradia, na região continental ou insular da cidade de São Vicente/SP.
METODOLOGIA: Estudo tipo caso-controle, realizado em 2018 onde o grupo
caso, composto por 89 gestantes de alto risco e o controle, 89 gestantes que
fizeram pré-natal baixo risco e tiveram seu parto no Hospital Guilherme Álvaro-Santos/SP e são moradoras na cidade São Vicente. O instrumento usado foi
o questionário autoaplicável onde foi retirado do endereço, latitude e longitude
através do Google Maps e georreferenciado pelo programa QGis3.4. e feito teste
de associação pelo SPSS Statistic. RESULTADOS: Foi possível observar que a
distribuição das puérperas se fez mais concentrado na área insular e mais dispersa na continental do território vicentino, o que evidencia a pesquisa do IBGE
(2010), onde bairros como Cidade Náutica e Vila Margarida, na área insular,
abrigam mais da metade da população comparado aos bairros de Humaitá e Parque Continental, na área continental. CONCLUSÃO: Observamos que 58,4%
das gestantes de risco moram na área insular, não foi observado associação pelo
qui-quadrado de Pearson (0,451). Este trabalho foi o início de um processo de
entendimento sobre áreas contaminadas e gestação de risco.
PALAVRAS-CHAVE: Georreferenciamento. São Vicente.
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO A
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
Amanda Mendes1; Andréa Invenção1
1

Fundação Lusíada

RESUMO
OBJETIVO: Analisar a atuação do profissional enfermeiro frente a situações de
urgência e emergência. Metodologia: O presente estudo é uma revisão integrativa, com busca em artigos existentes na literatura, entre os anos de 2006 e 2016,
nas bibliotecas virtuais BVS e Scielo. RESULTADOS: Foram encontrados 7 estudos, os quais foram classificados em três categorias, sendo a 1ª Procedimento
Realizado, desde o atendimento pré-hospitalar até a alta do paciente, a 2ª Gerenciamento de Enfermagem, apontando o planejamento do cuidado, previsão
e provisão de recursos para um funcionamento adequado da unidade; além da
liderança, supervisão e capacitação de sua equipe, a 3ª Serviços de Emergência,
que relata a atuação do enfermeiro na ACCR, SAMU e emergências pediátricas,
resultando a importância dos primeiros contatos do enfermeiro com o paciente.
CONSIDERAÇÕES: A atuação do enfermeiro na urgência e emergência pode
ser dividida em técnicas e procedimentos realizados; atuação em gerenciamento
de enfermagem; ACCR, além da atuação no SAMU e emergências pediátricas.
Percebe-se um déficit de pesquisas que relatam o real papel do enfermeiro nos
serviços de urgência e emergência, com isso, sugere-se a realização de novas
pesquisas na área.
PALAVRAS-CHAVE: Atuação do Enfermeiro. Urgência. Emergência.
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ANGÚSTIA NO CORPO: AUTOMUTILAÇÃO NA
ADOLESCÊNCIA E ANÁLISE DO CASO RACHEL DE “MY MAD
FAT DIARY”.
Rafaelli Fargnoli Nascimento1, Thalita Lacerda Nobre1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O fenômeno da automutilação está cada vez mais emergente na sociedade, principalmente na população adolescente. São cada vez mais
frequentes relatos sobre a automutilação em escolas, clínicas de saúde e por
meio das redes sociais, que impulsionam o aumento de informação sobre esta
prática, promovendo questionamentos sobre os significados e a influência deste
ato na vida das pessoas, principalmente quando nos referimos a adolescência.
OBJETIVO: Tomando como base a frequência desta prática, a pesquisa documental realizada tem o objetivo de definir e pesquisar a respeito do contexto
histórico, os aspectos psicodinâmicos e sociais envolvidos na automutilação de
adolescentes, sendo utilizado como fundamentação os conceitos da perspectiva
psicanalítica. METODOLOGIA: Para uma maior articulação sobre a temática,
foi utilizada a série televisiva britânica “My Mad Fat Diary” (2013), enfocando
precisamente a personagem Rachel como uma forma ilustrada de discussão de
um possível caso clínico. RESULTADOS: Pode-se dizer que a automutilação no
caso da personagem surge com o intuito de descarregar os impulsos destrutivos
e libidinais da jovem, que sente alívio por meio da dor em seu corpo. É necessário evidenciar a necessidade de promoção de informações e um atendimento
psicológico especializado para praticantes automutilação. CONCLUSÃO: É
possível concluir a importância de os pais também estarem em acompanhamento com psicólogo, para que possam acolher e auxiliar este filho adolescente que
se automutila.
PALAVRAS-CHAVE: Automutilação. Adolescência. Psicanálise. My Mad Fat
Diary.
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COLONIZAÇÃO POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS
EM PACIENTES HIV NO MUNICÍPIO DE SANTOS/SP,
BRASIL: PREVALÊNCIA E PERFIL DE RESISTÊNCIA AOS
ANTIMICROBIANOS.
Bruna Nunes Cró do Carmo1, Gabriela Pequenino Lisboa1, Nathália Silveira Barsotti1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a prevalência de
colonização por S. aureus na cavidade nasal de pacientes portadores de HIV
acompanhados pela Seção Centro de Referência em AIDS de Santos / SP (SECRAIDS - Santos) e qualificar o perfil de resistência aos antimicrobianos das
cepas isoladas. METODOLOGIA: Foram avaliados 21 pacientes portadores de
HIV. Questionários foram aplicados aos pacientes soropositivos para determinar sua rotina em ambientes ambulatoriais e histórico de doenças e internações.
O isolamento e identificação das cepas de S. aureus foi realizado por semeadura
de superfície em ágar seletivo. Testes bioquímicos também foram realizados.
As cepas de Staphylococcus spp. identificadas foram submetidas ao Teste de
Sensibilidade aos Antimicrobianos (TSA) por disco-difusão. RESULTADOS:
90% dos pacientes HIV apresentaram colonização por Staphylococcus spp., dos
quais 47,6% eram cepas de S. aureus. Dentre as amostras isoladas, 20% foram
classificadas como MRSA. CONCLUSÃO: Os resultados são semelhantes aos
dados descritos na literatura, corroborando com a alta prevalência de colonização por S. aureus e cepas MRSA. A investigação por MRSA torna-se cada vez
mais importante para melhorar a qualidade de vida do paciente em tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus Resistente à Meticilina. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Colonização nasal.
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ANSIEDADE E ESTRESSE DE ALUNOS NA TRANSIÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL I PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL II.
Bárbara Cristina Santana de Queiroz1; Thaís Cavalcanti Costa1; Daisy Inocência
Margarida de Lemos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: A transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental II é uma importante alteração contextual, devido a diversos fatores,
como por exemplo o número de professores, a dinâmica das aulas e às vezes a
troca de escola. OBJETIVO: Assim sendo, objetivou-se investigar a ansiedade
e o possível estresse apresentado por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental
I (EFI) frente à transição para o Ensino Fundamental II (EFII). METODOLOGIA: Para isso 45 estudantes, sendo 20 meninos e 25 meninas, com idades
entre 10 e 13 anos, regularmente matriculados na 5º série do ensino fundamental I de uma escola municipal da Baixada Santista, participaram da pesquisa.
Este estudo consistiu na Fase II do projeto de pesquisa “Ansiedade e estresse
de alunos na transição do Ensino Fundamental I para o Ensino Fundamental
II”, realizado em 2017/2018, tratando-se de um estudo descritivo com análise quantitativa e qualitativa. Os instrumentos utilizados foram a ESCALA DE
ESTRESSE INFANTIL (LIPP) e um questionário sociodemográfico de autoria
das pesquisadoras. RESULTADOS: Constatou-se que 76% dos participantes
apresentaram sintomas de estresse, sendo que 38% estava na fase de alerta que
não é considerada motivo de preocupação, e os 38% restantes apresentam sintomas de estresse, alertando para a presença de fatores estressantes no cotidiano
desses alunos. CONCLUSÃO: Houve uma elevação quantitativa dos indivíduos com estresse e também qualitativa, em se tratando da intensidade do nível
de estresse quando comparados os dois estudos. Sabe-se que inúmeros são os
fatores influenciadores para a ocorrência deste contraste, entre eles as questões
culturais e socioeconômicas.
PALAVRA-CHAVE: Transição Escolar. Ensino Fundamental. Stress e Ansiedade infantil. Desenvolvimento Humano.
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AS PRÁTICAS LEGITIMADORAS DA CRIMINALIZAÇÃO
DA LOUCURA E A INEFICÁCIA DA LEI 10.216 AO LOUCO
INFRATOR.
Thais Lasevicius1; Heloisa Gonçalves Alexandre1
Universidade Federal de São Paulo

1

RESUMO
OBJETIVO: Este artigo teve por objetivo contribuir na discussão da prevalência da criminalização da loucura, justificada por laudos psiquiátricos, psicológicos e sociais, endossados ainda pelo conceito de periculosidade do Código
Penal Brasileiro de 1940, acreditando que o encontro entre o direito penal, a
psiquiatria e outras áreas das ciências sociais e saúde utilizam como forma de
legitimar a normalização do comportamento do “sujeito louco”. METODOLOGIA: Para desmistificar os conceitos de periculosidade e verificar a hipótese dessa criminalização, utilizou-se como metodologia um levantamento bibliográfico
referente à temática nas áreas de direito penal e psiquiatria forense e a partir dos
resultados encontrados, percebeu-se uma caracterização da loucura enquanto
forma positivista e patologizante, de estigma e segregação. CONCLUSÃO: A
conclusão do presente trabalho foi, com base na análise através da criminologia
crítica e referências em saúde mental sobre o estudo da loucura, a problematização da forma como é vinculada a noção de crime do sujeito com algum transtorno mental, sustentando também, uma reflexão sobre a forma como se dá a
validação para a punição da loucura, mesmo tendo em vigor a Lei 10.216/2001,
da Reforma Psiquiátrica.
PALAVRAS CHAVE: Psiquiatria. Periculosidade. Encarceramento. Loucura.
Código Penal.
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AVALIAÇÃO DE PIGMENTOS DE LIPOFUSCINA EM
CARDIOMIÓCITOS DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS À
POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.
Giovana Wagner Branda1, Dunia Waked1, Paulo Hilário Nascimento Saldiva1, Ana
Paula Cremasco Takano1.
1

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP)

RESUMO
OBJETIVO: As condições atuais de poluição atmosférica favorecem a evolução
de diferentes patologias. Este trabalho foi realizado com objetivo de avaliar a
correlação entre a exposição às partículas da poluição atmosférica e o envelhecimento do miocárdio. METODOLOGIA: Foram analisadas amostras de
238 indivíduos moradores da cidade de São Paulo, nas quais foram realizadas
as quantificações da antracose pulmonar e de lipofuscina dos cardiomiócitos.
RESULTADOS: Os dados obtidos demonstraram que há correlação da antracose pulmonar e da lipofuscina com a idade dos indivíduos. CONCLUSÃO:
Além disso, após ajuste de co-variáveis, houve a associação entre a antracose e
a lipofuscina nos indivíduos com histórico de condições cardiovasculares prévias.
PALAVRAS-CHAVE: Antracose. Lipofuscina. Poluição. Envelhecimento.
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QUANDO O ADOLESCENTE RECORRE À AUTOMUTILAÇÃO:
UM ESTUDO SOBRE OS FATORES DESENCADEANTES.
F. J. Anania1; C. M. A. Castro1; M.L Varela1; Prof. Dr. H. Alves1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: A automutilação ou cutting, termo bastante utilizado entre
os jovens que praticam, principalmente em meninas, segundo o Ministério da
Saúde. Refere-se ao ato de provocar qualquer tipo de ferimento físico, deslocando para o corpo, ou seja, em qualquer região como forma de se punir, utilizando objetos cortantes, com intuito de aliviar algum tipo de dor emocional.
OBJETIVO: A partir dessas considerações, este estudo tem como objetivo identificar os fatores psicológicos que desencadeiam a automutilação na adolescência. METODOLOGIA: Para tanto, está sendo realizado um estudo bibliográfico que parte das seguintes bases de dados, Scielo, Pepsic, BVS- PSI, Lilacs, Portal
CAPES, livros e teses, no período de 2013 a 2019. Contudo, o presente trabalho
continua em andamento, com previsão de concluir em dezembro de 2019. Por
ser um trabalho de conclusão de curso, não há qualquer fomento. Vale ressalta
que não há qualquer conflito de interesse.
PALAVRAS-CHAVES: Automutilação. Cutting. Adolescentes. Masoquismo.
Psicanálise.
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A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO CIDADÃO SOBRE OS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA.
Cátia Regina Roriz Silva1; Prof.Dr.Hélio Alves1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Colher dados para uma reflexão, sob a ótica da representação
social psicológica dos usuários sobre os serviços públicos de saúde, da Baixada
Santista, visando criar subsídios para as Políticas Públicas. METODOLOGIA:
Coletar material teórico utilizando bibliografias disponíveis em livros, teses,
dissertações de mestrados, para obter conhecimento científico. A partir do levantamento teórico, realizar uma análise qualitativa do perfil dos indivíduos
que utilizam os serviços, baseada em indicadores como idade, gênero, cor, renda, escolaridade obtidos através de entrevistas individuais. RESULTADOS: O
presente trabalho faz parte do projeto que está sendo desenvolvido no curso
de Pós-Graduação em Psicologia, Desenvolvimento e Políticas Públicas- Mestrado Profissional na UniSantos com término previsto em 2020. CONCLUSÃO:
Através dos resultados colhidos, buscamos subsidiar as Políticas Públicas visando uma maior aproximação entre o usuário e as Instituições.
PALAVRAS-CHAVE: Representação Social. Subjetividade. Sistema Único de
Saúde. Psicodinâmica do Trabalho. Desigualdade. Políticas Públicas.
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BENEFÍCIOS E DIFICULDADES ENCONTRADAS COM A
INTRODUÇÃO DE ACOMPANHANTES NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA ADULTO.
Bruna de Oliveira Coronato1 ; Amanda Cavalcanti Lima de Carvalho2
Prefeitura Muncipal de Santos
2
Unilus

1

RESUMO
OBJETIVO: Descrever sobre a introdução de acompanhantes na UTI adulto e
identificar os benefícios, riscos e dificuldades encontradas pela equipe de enfermagem com a introdução de acompanhantes na unidade. METODOLOGIA:
É um trabalho de pesquisa de revisão de literatura integrativa com dados em
SCIELO, BVS, legislações vigentes, COREN, COFEN, Ministério da Saúde.
RESULTADO: A introdução traz benefícios aos pacientes, reduzindo a ansiedade e favorecendo a recuperação. E as maiores dificuldades encontradas foram
a pouca ou a falta de comunicação entre a equipe, paciente e acompanhantes,
falta de empatia por parte da equipe, entendimento e interesse sobre o que está
acontecendo com o paciente, gerando falta de confiança da família na equipe,
espaço físico inadequado, falta de infraestrutura para acomodar os acompanhantes. Não foram encontrados artigos científicos nas bases de dados pesquisadas que apontassem riscos que a introdução de acompanhantes na UTI adulto pudesse trazer. CONCLUSÃO: Não há riscos. Os benefícios apresentados
são muitos, e demonstram valer a pena enfrentar as dificuldades encontradas.
PALAVRAS-CHAVE: Acompanhante. UTI. Humanização.
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UTILIZAÇÃO ASSERTIVA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPECIALIZADO PARA SAÚDE DA
COLUNA.
Débora Scatena1; Priscila Costacurta1; Katia Weber1, Claudia Martini1
1

Sulamérica Saúde

RESUMO
INTRODUÇÃO: O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar aponta que
dores nas costas estão entre as cinco causas mais frequentes entre as pessoas que
buscam o pronto-socorro (IESS, 2017). Baseado neste contexto existe a necessidade de intervir e buscar ações para melhorar o desfecho clínico destes casos, e
incluí-los no centro do cuidado. A SulAmérica desenvolveu o Programa Coluna
Ativa, que apresenta soluções para alcançar o cuidado adequado, melhor controle da dor, mais qualidade de vida e redução de custos médico-hospitalares. A
iniciativa Coluna Ativa é um modelo de cuidado que atende a especificidade da
população com distúrbios na coluna no âmbito da saúde suplementar. OBJETIVO: Este estudo teve como finalidade buscar melhores resultados em saúde e
qualidade de vida para os beneficiários. METODOLOGIA: Para acompanhar
a evolução dos participantes, alguns instrumentos de avaliações da dor foram
utilizados: Escala Visual Analógica (EVA) e Escala Numérica da dor nas Atividades Básicas de Vida Diária (EVADS). Para análise foram utilizados dados do
grupo estudo e grupo controle. RESULTADOS: Com relação à escala EVA,
obteve-se uma melhora de 40% da dor entre os participantes da iniciativa e,
com relação à escala EVADS esta melhora foi de 50,6%. Em se tratando dos
custos em saúde, 47% de cirurgias de coluna foram evitadas. CONCLUSÃO:
O resultado evidenciou melhora nos indicadores clínicos para os beneficiários
que participaram da iniciativa e melhora nos indicadores financeiros quando
comparado o grupo estudo com o grupo controle.
PALAVRAS-CHAVE: Coluna. Programa. EVA. EVADS.
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SITUAÇÃO DO REFUGIADO NA BAIXADA SANTISTA.
Jéssica Moreira Ribeiro1; Helio Alves1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Uma vez que, segundo a Agência da ONU para Refugiados
(2017), o mundo vive hoje sua maior crise migratória, é de grande importância
que se realizem pesquisas para a criação de políticas públicas cada vez mais eficazes para lidar com a problemática em questão. OBJETIVO: O foco da pesquisa
foi identificar quais as políticas públicas já existentes para refugiados e de que
forma os mesmos podem obter auxilio no Brasil. Assim buscou-se investigar
qual a situação dos refugiados que se encontram na Baixada Santista especificamente, onde moram, em que trabalham, se obtém algum tipo de ajuda, seja
de organizações governamentais, do terceiro setor ou até mesmo da própria população. METODOLOGIA: A investigação foi realizada através de pesquisa de
natureza exploratória. O processo de pesquisa exploratória envolve pesquisa em
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos,
bem como entrevistas com pessoas envolvidas no tema pesquisado e por fim
será feita análise de dados para que se levante dados acerca do que foi proposto
investigar. RESULTADOS: Primeiro foram realizadas pesquisas em banco de
dados, reportagens, ONGs, igrejas, etc e em uma segunda etapa algumas pessoas, possíveis refugiadas foram abordadas na rua, estabelecendo antes algum
contato e confiança para que as entrevistas possam ser realizadas futuramente.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia. Políticas Públicas. Refugiado.
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CONHECIMENTO SOBRE MÉTODOS PREVENTIVOS PARA
INFECÇÃO POR HIV ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS
HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS, TRAVESTIS E
MULHERES TRANSEXUAIS.
Gláucia Barroso Martins1; Eliana Miura Zucchi1
Universidade Católica de Santos.

1

RESUMO
OBJETIVO: Compreender o conhecimento sobre os métodos preventivos
de infecção por HIV entre adolescentes homens que fazem sexo com homens
(HSH), travestis e mulheres transexuais (TrMT). METODOLOGIA: Foram
realizadas na região central de São Paulo, treze entrevistas semiestruturadas
com adolescentes de 16 a 19 anos com diversidade de identidade de gênero,
condições sociodemográficas e racial. Dois grupos focais foram realizados, um
com três participantes TrMT, e outro com sete HSH. RESULTADOS: Os jovens demonstraram possuir conhecimento sobre métodos preventivos, sendo
a camisinha o método mais relatado como escolha nas suas relações sexuais.
Outros métodos conhecidos incluem lubrificantes, PrEP, PEP, acordos sexuais
e testagem regular paro o HIV, havendo por vezes dúvidas quanto à indicação e
eficácia desses métodos. As redes sociais são as formas mais frequentes relatadas
pelos jovens como fonte de obtenção de conhecimento sobre prevenção relacionado a maior liberdade para estas pesquisas, seguido de buscas de informação
pela com a família, com menores frequências, muitas vezes causada por fatores
como a inibição . Os profissionais de saúde são menos consultados em virtude de possíveis constrangimentos ao de serviços de saúde. CONCLUSÃO: O
preservativo masculino é o método mais conhecido e percebido como confiável
pelos jovens. Há barreiras no acesso à informação, tais como dificuldade de
diálogo com familiares e constrangimento em utilizar serviços de saúde, que
precisam ser superadas para que jovens possam conhecer outras estratégias de
prevenção adequadas ao cotidiano de suas relações afetivo-sexuais.
PALAVRAS-CHAVES: Adolescentes. Métodos preventivos. HIV. Conhecimento.
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A PRÁTICA DOS CUIDADOS E A IMPORTÂNCIA DO
VÍNCULO PROFISSIONAL E PACIENTE QUE UTILIZAM O
CONSULTÓRIO DE RUA.
Bianca Medeiros Pereira1; Carolina Correa Massoni1; Gabriel Barros de Oliveira1;
Júlio César Martins Tavares1; Luzana Mackevicius Bernardes1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Conhecer o cotidiano das pessoas em situação de rua e o vínculo
com as equipes do consultório na rua. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada com base em uma revisão bibliográfica inserindo uma análise integrativa
sobre práticas de cuidado à população em situação de rua e os resultados obtidos através do vínculo profissional/usuário sendo utilizados 19 artigos destes
8 foram incluídos. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos científicos
dos últimos dez anos. Os critérios de exclusão foram: artigos ou conteúdos publicados em revistas com mais de dez anos de publicação. RESULTADOS: A
tentativa de entender as vivências dessa população é um desafio, pois, enquanto algumas pessoas relatam o sofrimento de viver em situação de rua outras
relatam terem se acostumado com a vida na rua e o desejo em permanecer na
mesma situação. As ações de saúde realizadas pelos Consultórios na Rua estão,
sobretudo, relacionadas à redução de danos e um olhar humanizador através da
promoção, prevenção e cuidados em saúde fora dos espaços institucionais de
acordo com as particularidades da pessoa. As equipes dos consultórios na rua
são de extrema importância devido as fragilidades vivenciadas cotidianamente
possibilitando uma melhora da condição atual de saúde evoluindo para a formação de um vínculo estabelecido por indivíduos que se comprometem mutuamente para possibilitar o resgaste da dignidade humana. CONCLUSÃO: O
vínculo profissional do serviço de consultório de rua mostra maior aceitação ao
tratamento terapêutico indicando que a humanização, teoria e conhecimento
são os pilares necessários para a recuperação desses usuários. Não há conflitos
de interesse.
PALAVRAS-CHAVE: Consultório na rua. Vínculo. Individualidade. Morador
em situação de rua. Ações de saúde.
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CONTEÚDOS DA WEB PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM DOENÇAS CRÔNICAS.
Anelise Gonçalves Vital1; Alessandra de Souza Viana Santos1; Karina Piccin Zanni1
Universidade Federal do Triângulo Mineiro

1

RESUMO
OBJETIVO: Realizar um levantamento de conteúdos disponíveis na web, por
meio do rastreador Google®, que abordassem temas relacionados direta ou
indiretamente as doenças crônicas na infância e adolescência. Estudo exploratório para identificar páginas e canais voltados a crianças e adolescentes com
doenças crônicas mais prevalentes. METODOLOGIA: Verificou-se, por meio
de busca no Google® os conteúdos direcionados a crianças e adolescentes com
diagnóstico de doenças crônicas através de unitermos na língua portuguesa brasileira. RESULTADOS: Localizou-se 8 sítios entre blogs, canais do Youtube®
e páginas do Facebook® os quais eram fontes de conhecimento, divulgação,
compartilhamento de informações e de vivências perante estas condições na infância e na adolescência. CONCLUSÃO: Existem poucos locais da web direcionados a crianças e adolescentes com doenças crônicas e aponta-se a necessidade
de criação de recursos diferenciados voltados a essa população.
PALAVRAS- CHAVE: Internet. Criança. Adolescente. Doença Crônica. Rede
Social.
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PREVALÊNCIA DE LESÕES EM PRATICANTES DE CROSSFIT.
Raíssa Nascimento Farias1; Avelino Ribeiro Buongermino1
Universidade Santa Cecília

1

RESUMO
OBJETIVO: Esta pesquisa teve como objetivo verificar a prevalência de lesões
em praticantes de CrossFit. METODOLOGIA: Para isso, foi realizado um estudo transversal, avaliando por meio do questionário “Caracterização de lesões
em praticantes de CrossFit” elaborado pelos autores do trabalho, 30 voluntários de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Os dados
foram analisados de forma descritiva em média e desvio padrão e frequência
absoluta e relativa utilizando o programa Microsoft Office Excel 2016 para Windows. RESULTADOS: A amostra apresentou média de idade de 33 anos (DP=
9,3), tempo de pratica de 8,1 meses (DP= 3,9), sendo que 7 (23,33%) relataram
apresentar algum tipo de lesão, tendo a coluna como local mais acometido.
CONCLUSÃO: Dessa maneira, conclui-se que a taxa de lesões em praticantes
de CrossFit foi baixa, tendo a coluna como região mais comumente lesionada.
PALAVRAS-CHAVE: Esporte. CrossFit. Lesões.
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DEPRESSÃO DURANTE A GESTAÇÃO E SEUS REFLEXOS NO
FETO.
Michelle Rufino da Silva1; Vittória Lopes Naves1; Luzana Mackevicius Bernardes1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Conhecer os fatores associados a depressão na gestação, por meio
de uma revisão integrativa. METODOLOGIA: Trata-se de estudo de revisão
integrativa obtido a partir de artigos científicos publicados no período de 20082016. As estratégias de busca foram baseadas nas línguas Portuguesa e Inglesa.
As fontes de informação são: Bireme, PubMed, Periódicos e Scielo. Para o
processo de seleção, foram selecionados 57 artigos com critérios estabelecidos,
20 artigos foram excluídos através da leitura crítica de títulos e resumos, 18
desses foram selecionados para leitura crítica, 2 dos mesmos foram excluídos
após a leitura, resultando no total de 16 artigos para análise. RESULTADOS:
Entre 2008-2016, a produção da amostra foi de 16 publicações, onde nos anos
de 2008 tiveram cinco publicações, sendo assim em 2009 tiveram duas, e 2010
foram encontradas quatro publicações, enquanto em 2011 tiveram três, e em
2014 duas, porém apenas uma em 2016, obtidas em estudos. CONCLUSÃO:
O momento da gestação pode trazer modificações na mulher, que pode afetar o
feto também, podendo desenvolver depressão, e acarretar vários fatores, como
nascimento prematuro, entre outros. A equipe de enfermagem é fundamental para identificar um diagnóstico, neste período tão importante, o suporte
é essencial, e o auxílio de especialista também, podendo então evitar fatores
prejudiciais para mãe e bebê.
PALAVRAS-CHAVE: Pregnant Women. Affective Disorders. Psychotic. Depression. Adjustment Disorders.
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DIFICULDADES GERENCIAS DO ENFERMEIRO
GENERALISTA RECÉM-ADMITIDO NUMA UNIDADE
ASSISTENCIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
Cintia Sanches1
Instituto Taubaté de Ensino Superior

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Sabemos que o mercado de trabalho para o profissional enfermeiro está a cada dia mais seletivo. Atualmente as competências adquiridas
na formação acadêmica nem sempre são suficientes para os enfrentamentos
na prática numa unidade assistencial. O trabalho do enfermeiro envolve a vivência de dinâmicas organizacionais caracterizadas por mudanças, em busca de
práticas mais modernas e arrojadas, que seja positivo para todos. O enfermeiro
está no centro das decisões, é o sujeito modulador das relações interpessoais,
intergrupais e institucionais, inferindo-se que o enfermeiro necessita ampliar
suas competências no que diz respeito a liderança e gerenciamento. OBJETIVO: Este estudo objetivouidentificar as principais dificuldades gerenciais do
enfermeiro generalista recém-admitido numa unidade assistencial e propor um
Programa de Integração para enfermeiros recém-admitidos. METODOLOGIA:
Trata-se de uma revisão de literatura descritiva, de caráter qualiquantitativo, por
meio de artigos nacionais publicados nas bases de dados SCIELO e BIREME
do período de 2009 a 2017. A definição dos descritores utilizados teve referência os descritores em gerenciamento em saúde (DeCS), sendo eles: Liderança
em enfermagem e gerenciamento hospitalar, enfermeiro. Sendo analisados 19
artigos científicos que se enquadravam no objetivo da pesquisa. RESULTADO:
Após análise dos artigos da presente revisão de literatura, foi evidenciada que
as principais dificuldades gerenciais do enfermeiro generalista recém-admitido
numa unidade assistencial foram dificuldades institucionais, dificuldades emocionais nas relações de trabalho, dificuldades, em gerir conflitos e o desafio de
sanar seu GAP pessoal. E baseado nos achados encontrados nos estudos foi proposto um modelo de Programa de Integração, voltado aos aspectos da liderança
e gerenciamento em enfermagem. CONCLUSÃO: O presente trabalho auxiliou reconhecer as dificuldades do enfermeiro generalista recém-admitido, na
liderança e gerenciamento de uma unidade assistencial. Ressalto a importância
do aprimoramento profissional, sendo esta uma ferramenta que viabiliza o bom
desempenho do enfermeiro. A pesquisa se faz importante, uma vez que identificando estas dificuldades podemos propor uma intervenção eficiente com custo
efetivo, que permite ao profissional enfermeiro adquirir um conhecimento útil
na sua prática profissional.
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EFICÁCIA E RISCOS TOXICOLÓGICOS DOS DIFUSORES DE
ÓLEOS ESSENCIAIS PORTÁTEIS.
Carolina de Paula Souza Jesus1
Universidade Católica de Santos (PROIN)

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O uso de Difusores de óleo essenciais portáteis tem sido
amplamente usado e divulgado em plataformas digitais e influenciadores. Geralmente possuem mais de 10 essências vegetais diferentes (óleos essenciais) que
serão inaladas e então absorvidas pelos pulmões. Apesar de lembrar um cigarro,
eles afirmam que não possuem nicotina, tabaco, glúten, muito menos que foi
testado em animais. A informação toxicológica desses produtos e as consequências a longo prazo, não são divulgadas pelas empresas. OBJETIVO: Realizar
um estudo sobre a composição, toxicidade e efetividade dos difusores de óleos
essenciais da marca ainda não classificada como segura, nem com comprovação
farmacológica, com base de revisões bibliográficas e analise de amostra por cromatografia gasosa e espectrometria de massas. METODOLOGIA: As plantas
ofertadas pela marca escolhida, foram pesquisadas individualmente, apresentando seus principais marcadores para comparação. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados eletrônicas: Pubmed, Pubchem, Scielo,
Medscape, Google acadêmicos e livros. RESULTADOS: Após comparar os resultados da análise com a literatura foram achados compostos que isoladamente
e em doses corretas poderiam ter ação farmacológica ansiolítica que supriria o
que foi proposto pela marca (pegar no sono de maneira rápida e duradoura),
porém ao inalar pequenas quantidades, em uma via com absorção muito variável dependendo do paciente, raramente terá o efeito farmacológico esperado.
Além que macromoléculas podem se depositar na boca causando mudanças de
pH e infecções fúngicas.
PALAVRAS-CHAVE: Difusores. Aromaterapia. Óleos essenciais. Vapers. Cigarros eletrônicos. Toxicologia.
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RELAÇÃO ENTRE A SÍNDROME DA FRAGILIDADE E
SINTOMAS DEPRESSIVOS EM IDOSOS RESIDENTES DO
MUNICÍPIO DE SANTOS- SP.
Aline Martins Almeida Inácio1; Sheila de Melo Borges1
1

Universidade Santa Cecília - Santos/SP

RESUMO
OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre a síndrome
da fragilidade e sintomas depressivos em idosos. METODOLOGIA: Trata-se de
um estudo observacional do tipo transversal, e integra o projeto intitulado “Síndrome da Fragilidade: Identificação e monitoramento de vulnerabilidade em
idosos usuários das Unidades de Saúde no município de Santos/SP”. Neste estudo foram avaliados 300 idosos, frequentadores de Unidades Básicas de Saúde
(UBS) do município de Santos/SP. E, para contemplar o objetivo do presente
estudo foram utilizadas informações do questionário sociodemográfico e condições de saúde para caracterização da amostra, bem como a Escala de Fragilidade
de Edmonton (EFE) para avaliar a síndrome da fragilidade e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) para avaliar sintomas depressivos. Para análise de correlação foi utilizado o pacote estatístico SPSS® versão 21.0 para Windows, sendo
os dados numéricos apresentados em média e desvio padrão, e os dados categóricos em frequência absoluta e relativa. Para avaliar a normalidade foi utilizado
o teste de Kolmogorov Smirnov, e para correlação Pearson. RESULTADOS: O
estudo demonstrou relação de correlação positiva e moderada entre EDG-15 e
EFE (r=0,433; p<0,001) indicando que maior fragilidade está associada a maior
grau de sintomas depressivos, e por se tratar de correlação, o inverso também é
verdadeiro, ou seja, menor índice de fragilidade está relacionado a menor pontuação na EDG-15. CONCLUSÃO: Apesar da amostra não apresentar grandes
índices de idosos com a síndrome da fragilidade e sintomas depressivos graves,
houve correlação entre ambas as variáveis, indicando que aspectos emocionais
estão associados à fragilidade em idosos residentes da comunidade, usuários da
atenção básica a saúde do município de Santos- SP.
PALAVRAS-CHAVE: Depressão. Fragilidade. Envelhecimento.
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O CONHECIMENTO DA ENFERMAGEM QUANTO AO
TRABALHO REALIZADO NO CONSULTÓRIO NA RUA.
Adriana Aparecida Martins1; Nelson Maximiniano dos Santos Nascimento1; Rosinete
Aguiar Dias Marinho1
1

Faculdade do Litoral Sul Paulista

RESUMO
INTRODUÇÃO: A estratégia CR foi instituída pela PNAB, tendo em vista o
acesso da PSR, em condições de vulnerabilidade e com os vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados aos serviços de saúde. O tema central é o conhecimento dos profissionais da enfermagem quanto ao trabalho realizado no CR.
A população do estudo foi constituída por profissionais de enfermagem, participantes voluntários. Os resultados foram analisados em busca de percepções
e conhecimentos da atuação da enfermagem no CR, com intuito de colaborar
com a comunidade social e científica. OBJETIVO: O objetivo geral foi identificar e analisar o conhecimento desses profissionais quanto ao trabalho realizado
no CR. Os objetivos específicos foram identificar e relacionar o conhecimento
referente ao trabalho no CR às repercussões de assistência diante dos desafios
neste ambiente diferenciado. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e documental, com abordagem quantitativa. Foi utilizado um
instrumento por meio de entrevista semiestruturada em formulário eletrônico.
RESULTADOS: Conclui-se pelos resultados das entrevistas aos profissionais
de enfermagem, que estes compreenderam e descreveram de forma abrangente
a concepção de redução de danos (RD), acolhimento, vínculo e cuidado integral, aliando a teoria à pratica, realizando intervenções cotidianas e facilitando
o acesso da PSR aos serviços de saúde. CONCLUSÃO: Recomenda-se que o
enfermeiro assuma o papel de coordenador de serviço, de cunho assistencial,
educativo, administrativo e gerencial no CR, possua conhecimento cientifico e
atue conforme a PNAB, PNPSR e RD. Dessa forma torna-se relevante a compreensão de que para oferecer um cuidado compartilhado e integral, a presença
desse profissional na equipe deve ser assegurada.
PALAVRAS-CHAVE: Pessoas em Situação de Rua. Redução do dano. Enfermagem.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ENSINO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Nascimento, M. S.1; Soerensen, A.A.1; Uchôa-Figueiredo, L. R.1
1

Universidade Federal do Estado de São Paulo, Campus Baixada Santista – UNIFESP Santos

RESUMO
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa é fruto da dissertação de mestrado e de vivência profissional na área da educação. O estudo discorre sobre a necessidade
de o Enfermeiro estar cada vez mais preparado para trabalhar como docente
para que compreenda a importância da relação professor aluno e do processo
ensino-aprendizagem. OBJETIVO: O objetivo foi compreender as práticas pedagógicas utilizadas num curso Técnico de Enfermagem de uma Escola Técnica Estadual da Baixada Santista. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo
de campo do tipo exploratório de abordagem qualitativa. A coleta de dados
teve duas fases distintas, a primeira uma pesquisa documental e a segunda foi
realizada através de Grupo Focal e entrevista com seus participantes. RESULTADOS: Os resultados apontam que os enfermeiros docentes possuem vasta
experiência profissional na área técnica em saúde, porém, dentro da docência
ainda estão buscando caminhos e novos conhecimentos que contribuam para
suas estratégias de ensino. Nota-se também nas suas falas e durante a interação
no grupo focal, que as docentes utilizam das metodologias ativas e de estratégias
de ensino diversificadas, mas, para desempenhar o conteúdo proposto, por vezes se voltam para técnicas tradicionais de ensino, as mesmas utilizadas no seu
percurso formativo. CONCLUSÃO: As considerações finais mostram que as
enfermeiras-docentes precisam promover mais momentos reservados para reflexão entre a equipe, pensar sobre a criação de espaços de diálogo e escuta dentro
da escola referente à articulação das metodologias ativas com as práticas em sala
de aula pensando, sobretudo, na possibilidade que isso aconteça por meio de
construção coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: Educação Profissionalizante. Educação Técnica em Enfermagem. Docente de Enfermagem. Aprendizagem. Práticas Pedagógicas.
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ESTRESSE E SAÚDE MENTAL DO ADOLESCENTE NO
MOMENTO DA ESCOLHA PROFISSIONAL: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA.
Daniela de Paula Sividanes1; Daisy Inocência Margarida de Lemos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Tendo em vista que a adolescência é uma fase de transição no
desenvolvimento do indivíduo, onde este se depara com o momento em que
precisa realizar uma escolha profissional, o seguinte artigo busca identificar, por
meio de uma revisão de literatura, como o jovem enfrenta este momento de
escolha profissional, se esta interfere em sua saúde mental, podendo desencadear estresse e interferir na sua saúde mental. METODOLOGIA: Foi utilizado
como método uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos disponibilizados
online, no período de 2001-2017. RESULTADOS: Os resultados mostram que
a adolescência é um momento em que ocorrem grandes mudanças na vida do
indivíduo, e estas podem gerar um pouco de estresse, por geralmente ser um
período de cobranças para que o adolescente aja como adulto e faça escolhas,
principalmente relacionadas ao seu futuro. Durante o processo de escolha profissional, o adolescente vivencia vários conflitos emocionais, como insegurança
e indecisão. A maioria dos estudantes participantes das pesquisas se encontram
na fase II ou na fase III do processo de estresse, possuindo sintomatologias
psicológica e fisiológica. CONCLUSÃO: O apoio familiar mostra-se fundamental nessa etapa da vida do adolescente, sendo que a Orientação Profissional
mostra-se também como um facilitador neste processo. Este artigo evidencia a
importância do cuidado da saúde mental do adolescente nessa etapa.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde mental. Estresse. Adolescente. Escolha profissional.
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COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA: UMA FERRAMENTA DE ACESSO A
MEDICAMENTOS NO SUS.
Mylena Andrade Nunes1; Marlyse Selma de Oliveira Ribeiro1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Com o surgimento da Constituição Federal de 1988, foi colocada a saúde como direito de todos e dever do Estado, surgindo assim o Sistema Único de Saúde (SUS). No contexto do SUS, encontra-se o Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), que se trata de uma estratégia de acesso ao medicamento, em busca da garantia do tratamento ao paciente.
OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento dos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDTs)
mais utilizados do CEAF da Baixada Santista, numa análise quantitativa dos
principais diagnósticos contemplados pelos PCDTs como os medicamentos e o
custo para o sistema. METODOLOGIA: Os dados foram coletados no Relatório de Dispensação da Farmácia de Medicamento Especializado (FME) da Baixada Santista no período de janeiro a dezembro/2018. RESULTADOS: Dentre os principais diagnósticos utilizados estão a Dislipidemia (17,28%), DPOC
(16,03%), Glaucoma (14,47%) e Esquizofrenia (11,98%); sendo a atorvastatina
de 20mg, agente hipolipemiante, com de maior consumo e o Tiotrópio, broncodilatador, o de maior custo mensal, com um total de R$ 596.160,00. CONCLUSÃO: Portanto, esses dados mostram que temos uma alta incidência de
dislipidemia e doença pulmonar obstrutiva crônica na população atendida pelo
CEAF Baixada Santista.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Farmacêutica. Alto Custo. Componente Especializado. Protocolos Clínicos. Diretrizes Terapêuticas.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PACIENTE PARA
AUTOCATETERISMO VESICAL INTERMITENTE.
Luana Clara Nascimento1; Tatiany De Fatima Nascimento1
1

Faculdade do Litoral Sul Paulista

RESUMO
INTRODUÇÃO: Bacteriúria, mais conhecida como infecção do trato urinário, invariavelmente acompanha o cateterismo vesical de longa duração. Muitos
fatores têm sido identificados como responsáveis pela alta prevalência de bacteriúria associada ao cateter. O cateterismo vesical continua sendo um procedimento largamente empregado, que procura beneficiar o paciente em várias
situações clínicas. Por outro lado, apresenta complicações graves. Por isso, a
indicação para um cateterismo de demora deve ser precisa e criteriosa, a fim de
minimizar as possíveis sequelas. Estratégias efetivas para reduzir a incidência de
infecções associadas ao cateter incluem inserção estéril e cuidados com o cateter, remoção o mais precoce possível e o uso de um sistema de coleta fechado.
Outra estratégia a ser abordada é a cateterização intermitente que tem obtido
ótimos resultados e baixos índices de bacteriúria. Este estudo justifica-se por ser
essencial ao paciente que irá fazer o auto cateterismo intermitente, tendo em vista menor incidência de infecções e complicações relacionadas ao procedimento.
OBJETIVO: O objetivo geral é descrever o cateterismo urinário intermitente
em pacientes com disfunção vésicourinária de origem neurológica, em busca de
evidências de que é uma prática segura no tratamento e na prevenção das complicações vesico-urinárias decorrentes da lesão medular. O objetivo específico
é correlacionar propostas de uma assistência adequada frente ao cateterismo
intermitente limpo, tendo em vista maior controle da infecção urinaria e menor incidência de complicações. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de
revisão integrativa de literatura, cuja estruturação da base teórica foi realizada a
partir da pesquisa e análise de relevância histórica e contemporânea, em artigos
científicos em bases indexadas como Scielo, CAPES ,e BVS entre outros. Esta
revisão determina o conhecimento retrospectivo e atual sobre uma temática
específica, já que é conduzida de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto abordando o cateterismo
intermitente, na qual os resultado nos mostram que através do conhecimento
que é transmitido para o paciente pelo profissional da saúde os tornam melhor
habilitados para uma pratica segura.
PALAVRAS-CHAVE: Cateterismo intermitente. Sonda vesical de demora. Infecção Urinaria Bacteriuria. Enfermagem.
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GEORREFERENCIAMENTO DE VIOLÊNCIA SOFRIDA E
POLÍTICAS ANTIDISCRIMINATÓRIAS NO BRASIL, ENTRE
TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRANSGÊNEROS.
Junior Araújo Sousa1
1

Universidade Católica de Santos, Santos, Brasil.

RESUMO
OBJETIVO: Georreferenciar os casos de violência sofrida e desconhecimentos sobre as políticas antidiscriminatórias no Brasil. MÉTODOLOGIA: Estudo transversal com 1068 participações, composta por Travestis, Transexuais e
Transgêneros, sendo realizado por meio de Redes Sociais (Facebook), entre fevereiro e abril de 2017. O instrumento compreendeu por 49 perguntas em três
dimensões: Representações Sociais na Identidade, Família e Estabelecimentos
de Saúde. RESULTADOS: A amostra foi composta por 672 (62,80%) Travestis, Transexuais 337 (31,56%), Transgêneros 59 (5,52%). Identificou-se que 872
(81,65%) pessoas sofreram algum tipo de violência (verbal, física, psicológica
ou sexual) durante o processo de ter se assumido. Destes 778 (72,85%) desconheciam alguma lei protetiva contra a discriminação sofrida em suas respectivas cidades de moradia. Embora, no Brasil, apenas 6 estados não possuem a
mesma. Consequentemente 888 (83,15) deixaram de ir para algum serviço de
saúde, decorrente da violência e da discriminação. Destaca-se que 869 (81,37%)
Travestis, Transexuais e Transgêneros não faziam parte da militância LGBT.
CONCLUSÃO: Os dados demonstram prevalências preocupantes no contexto
da violência, entre as populações estudadas, já que induzem reflexões sobre
a intolerância familiar. Como também da ausência de procura de serviços de
saúde nesses casos. Além do desconhecimento dessas populações em relação as
políticas antidiscriminações em seus respectivos estados de moradia. Em vista
que foi encontrado associação da discriminação em serviços de saúde, violência
sofrida na família e desconhecimento de lei protetiva. Pesquisa financiada com
a Bolsa CAPES/PROSUC, sem conflito de interesse.
PALAVRAS-CHAVE: Discriminação. Georreferenciamento. LGBT. Relações
Familiares.
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EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NA
PRÁTICA DE AFERIÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE PRESSÃO
ARTERIAL ENTRE PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS.
Maristela Jardim1; Janete Silva1; Aniara R. Marques1; Regilane A. Cassiano1; Reginaldo
T. Mello1; Fabyana A. Abreu1; Maria Helena N. Paiva1; Gláucia B. Martins1; Andrea
O.C. Aragâo1; Luiz Alberto Tobias1
Faculdade de São Vicente- UNIBR

1

RESUMO
OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na aferição
e orientação de pressão arterial em professores universitários. METODOLOGIA: Foram realizados pelos alunos de graduação em Enfermagem sob a supervisão de docentes do curso, a aferição e orientação sobre pressão arterial (PA),
em professores universitários em uma faculdade particular na cidade de São
Vicente, durante o intervalo de uma palestra institucional, os resultados foram
estratificados de acordo com sexo e parâmetros de hipertensão, normotensão
e hipotensão arteriais estabelecidos segundo diretrizes do Ministério da Saúde.
RESULTADOS: 35 professores tiveram aferida a pressão arterial, 27 (77%) do
sexo masculino, 08 (23%) do sexo feminino, destes 04 (11%) estavam hipertensos, 31 (89%) normotensos, não houve descrição de hipotensão. Todos os
participantes receberam informações dos acadêmicos quanto às práticas para
manutenção de níveis adequados de PA, alimentação saudável, equilíbrio dos
fatores de stress com mudança de estilo de vida, e riscos cardiovasculares. Os
profissionais hipertensos receberam orientação para importância de acompanhamento médico. CONCLUSÃO: A equipe de enfermagem possui dentro de
suas habilidades, o compromisso em promover educação, orientação e promoção de saúde. Ao desenvolver estas atividades no próprio ambiente acadêmico,
há o estímulo para que o corpo discente aprimore a busca por conhecimento e
a familiarização com estas práticas. Para os participantes há a oportunidade de
avaliar seus parâmetros vitais e receber informações oportunas dentro do seu
ambiente de trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Educação. Pressão Arterial. Promoção de
saúde.
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IDOSO BEM CUIDADO: INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE
SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DO CUIDADO AO IDOSO.
Camilla Santos Silva1; Priscila Costacurta1; Katia Weber1; Jacqueline Araujo1
1

SulAmérica

RESUMO
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é uma realidade em muitos
países, no Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número
que representa 13% da população do país. Os idosos apresentam maior carga
de doenças e incapacidades e usam mais os serviços de saúde, por outro lado, os
modelos vigentes de atenção à saúde do idoso se mostram ineficientes e de alto
custo, reclamando estruturas criativas e inovadoras. O Programa Idoso Bem
Cuidado (PIBC) é um programa de promoção e prevenção à saúde, para pessoas
com 65 anos ou mais, que surgiu por incentivo da Agência Nacional de Saúde
Suplementar. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo demonstrar que o
PIBC é uma estratégia integradora na cadeia de saúde foi implantado para mudar os paradigmas de atendimento aos idosos, reorganizando os serviços ofertados a este grupo, trazendo-os para o centro do cuidado. METODOLOGIA:
Foram utilizados para este estudo análise de dados de um grupo estudo (participantes PIBC) e grupo controle (beneficiários que não participam do programa),
com idade igual ou maior a 65 anos, do sexo feminino e masculino. Estes dados
referem-se ao ano de 2018. RESULTADOS: Os resultados mostram que os
participantes apresentam redução de 21% de idas ao pronto atendimento, 16%
de exames evitáveis, 21% de diminuição de tempo de internação e 5% de queda
em consultas médicas. CONCLUSÃO: Além de promover o envelhecimento
saudável, a preservação da autonomia, a manutenção funcional do idoso e a
uma melhor adaptação às mudanças que ocorrem com o envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Programa. Cuidado.
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IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA: UM CENÁRIO ATUAL.
Aline Mayara Aguiar Pessoa1; Liliane Viana Gonçalves¹; Natalia de Souza Bortoloto¹;
Thiago Carvalho Toledo¹; Luzana Mackevicius Bernardes2
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Compreender o perfil, a vida e a luta pela sobrevivência dos idosos
em situação de rua por meio de revisão integrativa. METODOLOGIA: A busca
de artigos que abordam a situação do idoso nas ruas foi pesquisada através das
fontes: Scielo, Revista Portal de Divulgação, PUCSP, Congresso Internacional
Envelhecimento Humano e JusBrasil. O critério de inclusão abrangeu a seleção
de artigos entre os anos de 2012 e 2017, com os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “pessoas em situação de rua”; “saúde do idoso”; “idoso fragilizado”; “abrigo”. Os critérios de exclusão dos artigos foram os estudos
que não atendessem os critérios de inclusão mencionados. RESULTADOS: A
maioria dos idosos em situação de rua são andarilhos, em busca de comida e
proteção, porém, em condições limitadas pelo físico cada vez mais delimitado
pela idade avançada, afetando suas estratégias de sobrevivência. (SILVA., GUTIERREZ. 2013) Na trajetória dos idosos foi identificado brigas e/ou ruptura
de laços familiares, abandono de responsabilidade familiar e afetiva, que acabam
explicando seu comportamento distante e peculiar. (GUSMÃO et al., 2012)
CONCLUSÃO: A situação de um morador de rua é complexa, principalmente
se tratando de idosos. Mesmo que existam abrigos, esta não é uma alternativa permanente, pois há tempo limite para a estadia. Após atingir o tempo no
abrigo, o idoso deveria retornar à família ou o a autonomia dele deverá ser
trabalhada.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso em situação de rua. Abrigo.
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PRODUTO ALIMENTICÍO DESTINADO A ESCOLARES
DIABÉTICOS: MUFFIN DE YACON, AVEIA E BIOMASSA DE
BANANA VERDE.
Flaiane Morais1; Giuliana Amorim1; Gustavo Piedade1; Júlia Diaz1; Melba Micaele1;
Sabrina Viscardi1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Desenvolver um Muffin funcional com alto conteúdo de fibras,
para auxiliar na dietoterapia de crianças na fase escolar, portadoras de diabetes
melittus. METODOLOGIA: Foi utilizado o laboratório de Gastronomia da
Universidade Católica de Santos para o desenvolvimento da receita. O produto
elaborado contém em sua composição ingredientes funcionais como: farinha de
batata yacon, aveia e biomassa de banana verde, sendo estes, alimentos fontes
de fibras solúveis, que atuam diretamente no controle glicêmico devido aos seus
efeitos no retardo da absorção de glicose e diminuição da glicemia pós-prandial,
além do aumento do trânsito intestinal e retardo do esvaziamento gástrico, diminuição dos níveis de colesterol, entre outros. RESULTADOS: De acordo
com os resultados da tabela nutricional do produto, uma unidade do muffin
(55g), contém 6,2g de fibras totais, sendo caracterizado como um produto com
alto conteúdo de fibras, de acordo com a Resolução RDC n°54 de 12 de novembro de 2012. CONCLUSÃO: o produto desenvolvido neste trabalho cumpre o
objetivo, pois fornece de 20% a 25% das recomendações diárias de fibra alimentar. Diante disso, o muffin pode ser usado como um alimento funcional para
auxiliar no tratamento da DM.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes Mellitus. Escolares. Muffin. Fibra solúvel. Yacon. Aveia. Biomassa de banana verde.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UMA
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INSCRITA NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Rosângela Bampa Schattan1; Isabella Zaitun Gomes Fautino1; Juliana Gomes Crespo1
¹Universidade Católica de Santos.

RESUMO
OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi realizar uma atividade de educação
alimentar e nutricional em uma unidade de alimentação e nutrição (UAN)
inscrita no PAT. METODOLOGIA: O trabalho de intervenção ocorreu em
uma UAN, localizada no município de Santos, que atende a 700 comensais/
dia, no mês de agosto de 2019. RESULTADO: Após o diagnóstico feito pelo
nutricionista, foi sugerido aos estagiários do curso de Nutrição que realizassem
uma campanha de educação alimentar e nutricional (EAN). Foram elaborados cartazes informativos, expostos durante cinco dias, contendo informações
promotoras de hábitos alimentares saudáveis. Foi utilizada como estratégia de
EAN o uso de cartazes impressos em folha A4, colocados em ambos os refeitórios, durante o período do almoço e jantar. Os temas aprovados e apresentados
versaram sobre: doenças crônicas não transmissíveis, consumo de verduras e
legumes, consumo de água, frutas, fibras e dicas para montar um prato saudável. CONSIDERAÇÕES: As unidades de alimentação e nutrição, inscritas no
Programa de Alimentação ao Trabalhador devem suprir o provimento nutricional da coletividade, melhorar as condições nutricionais e promover escolhas
alimentares saudáveis por meio de estratégias EAN. Os objetivos do Programa
são melhorar as condições nutricionais e de qualidade de vida dos trabalhadores, reduzir os acidentes de trabalho e aumentar a resistência às doenças. A
EAN é considerada uma estratégia fundamental para a prevenção de problemas
nutricionais, incluindo a obesidade, o excesso de peso e as doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT). O nutricionista deve elaborar um calendário de EAN a
fim de atender às exigências do PAT.
PALAVRAS-CHAVE: Programa de Alimentação ao Trabalhador. Unidade de
Alimentação e Nutrição. Educação Alimentar e Nutricional. Alimentação. Trabalhador. Nutrição.
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IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO PARA
GESTANTES E PUÉRPERAS.
Mayara Teixeira Vanderlei Silva1; Carolina Correa Massoni1; Ananda Laís Felix
Garrido1; Adriana de Sousa Duarte1; Joice Maria Pacheco Antonio Fernandes1;
Mariângela Abate de Lara Soares1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Avaliar o conhecimento de gestantes e puérperas frente a importância do aleitamento materno. METODOLOGIA: Estudo transversal com 25
lactantes e gestantes, abordadas na rua, no município de Santos/SP. As variáveis da pesquisa continham perguntas sociodemográficas, estilo de vida e conhecimento sobre aleitamento materno. Os dados foram avaliados por meio das
frequências absolutas e relativas. RESULTADOS: Idade média das participantes era de 29,7 anos (DP 6,5 anos). Grande parte (40%) referiu ter concluído o
ensino médio, seguida de superior completo. A maior parte declarou trabalhar
e ter uma renda entre 3 e 4 salários mínimos, 76,0% e 32,0% respectivamente.
Das participantes, 80% afirmaram que tinham 2 ou mais filhos. Em relação
orientação sobre aleitamento materno, 96,0% referiu que recebeu em consultas
de enfermagem e médicas, sendo que 84,0% das participantes alegou que a
informação mais transmitida foram as vantagens que o aleitamento traz, seguidas por preparação das mamas (76,0%), posição do bebê (60,0%), pega correta
(56,0%) e até quando o bebê deve ser amamentado (56,0%). A maioria (96,0%)
das entrevistadas afirmaram que conheciam algum benefício do aleitamento
materno, dentre os mais citados estavam a melhora da imunidade, ajuda no
crescimento e proporciona uma melhor saúde do bebê. CONCLUSÃO: As
participantes demonstraram conhecimento sobre a importância e eficácia do
aleitamento, mas ainda assim são necessárias melhores orientações durante o
pré-natal com o intuito de sanar dúvidas e promover melhores condições de
amamentação visando a saúde do bebê e da mãe; ressaltando que o enfermeiro(a) tem papel importantíssimo na orientação dessas gestantes.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. Gestantes. Saúde infantil.
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TERAPÊUTICA IMUNOBIOLÓGICA COM INFLIXIMABE
EM DOENÇAS AUTOIMUNES: ADESÃO ASSOCIADA AO
PROFISSIONAL DA SAÚDE.
Emanuelle Ribeiro da Silva1
Secretaria Muinicipal de Saúde

1

RESUMO
OBJETIVO: O estudo visou levantar, com pacientes em tratamento e com
médicos, informações sobre o esclarecimento para uso correto do biofármaco
Infliximabe, e assim, colaborar com o uso racional deste medicamento. O Infliximabe é um medicamento da classe dos inibidores do TNF-a atuando em patologias como Doença de Crohn, Colite Ulcerativa, Espondilite Anquilosante,
Artrite Reumatoide e Psoríase. METODOLOGIA: Os métodos desta pesquisa
foram a análise da literatura científica relacionada à terapêutica imunobiológica, associada à pesquisa de campo multifatorial, através de um formulário
com a participação de 65 pacientes de uma clínica especializada na infusão do
medicamento, localizada em Santos – SP e 89 pacientes participantes de grupos
de apoio, que usam o medicamento. Também foi realizada entrevista com médico especialista prescritor, com o intuito de coletar informações a respeito da
terapêutica aplicada em seus pacientes e resultados obtidos no emprego da terapia. RESULTADOS: Houve a participação de 154 pacientes em terapia com
o biofármaco, onde 87,8% (130 respostas) relataram ter recebido corretamente
esclarecimentos sobre o imunobiológico Infliximabe. E, 89,9% (134 respostas)
citaram que o profissional da saúde é responsável pelo fornecimento destas
informações, indicando que o esclarecimento é o principal fator responsável
pela adesão à terapêutica. As informações coletadas através do especialista estão
associadas às encontradas nos registros da literatura, adicionando credibilidade
à pesquisa, além de estabelecer a importância das informações prestadas aos
pacientes. CONCLUSÃO: Conclui-se que o esclarecimento adequado de pacientes tem relação positiva na adesão à terapia, promovendo o uso racional do
medicamento.
PALAVRAS-CHAVE: Terapêutica. Imunobiológica. TNF-a. Infliximabe. Adesão.
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INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE CRIANÇAS POR CAUSAS
EXTERNAS NO SUS NA CIDADE DE SANTOS, SÃO PAULO.
Victória Sanches Coelho1; Maria Izabel de Lima Silva1; Lourdes Conceição Inoue
Martins2; Silvia Regina Viodres2
1
Graduação em Farmácia, Universidade Católica de Santos
Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Católica de Santos

2

RESUMO
OBJETIVO: O estudo investigou o perfil de internações hospitalares por causas externas de crianças de 0 a 10 anos na cidade de Santos, São Paulo, Brasil. A
idade foi estipulada segundo a delimitação de infância do Ministério da Saúde
e da Organização Mundial de Saúde. METODOLOGIA: Para a obtenção de resultados foi realizado um estudo transversal com dados secundários de hospitais
públicos do Sistema Único de Saúde (SUS) por causas violentas, com o banco
de dados DATASUS, referente ao período de 2008 a 2018. Os dados de crianças
residentes em Santos entre 2016 e 2018 foram estimativas baseadas nos anos
anteriores, com essa informação foram calculadas as taxas de cada desfecho por
ano de estudo e multiplicado por 100.000 habitantes. Foi realizada a análise
descritiva, teste de Friedman e teste de Mann-Whitney. O nível de significância
foi de 5%. RESULTADOS: Observou-se segundo o teste Friedman as taxas de
internações entre os anos, que apontou as menores taxas em 2017 em relação
aos demais anos (p<0,5). Com o teste de Mann-Whitney constatou-se que a taxa
segundo sexo se manteve homogênea, exceto no ano de 2008 onde a incidência para meninos foi maior (p<0,05). Na análise geral as principais ocorrências
foram de lesões por acidentes, com taxa de 219,54 por 100.000, e quedas com
taxa de 159,60 por 100.000. CONCLUSÃO: Conclui-se que as internações de
crianças são mais recorrentes quando ocorrem de forma contingente, não há necessariamente um agressor definido e que a categoria de maior incidência ‘Outras causas’ abrange ocorrências que merecem ser analisadas separadamente.
PALAVRAS-CHAVE: Internação Hospitalar. Causas externas. Crianças, SUS.
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INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO EM COMPLICAÇÕES DO
CURATIVO NO PÓS-OPERATÓRIO CARDÍACO.
Nicolle Bailon1

RESUMO
INTRODUÇÃO: No Brasil as doenças cardiovasculares, são apontadas como
uma das principais causas de internação hospitalar e mortalidade. A cirurgia
cardíaca é indicada quando há estima da melhora na qualidade de vida do
paciente e como redução da morbimortalidade por doenças circulatórias. Contudo, há possibilidade do paciente desenvolver complicações no pós-operatório.
Deste modo os Enfermeiros que atuam nesse cenário têm papel imprescindível
no controle da integridade tecidual da lesão. OBJETIVO: Evidenciar a atuação
do enfermeiro frente ao curativo cardíaco e identificar as principais as complicações no pós-operatório e propor um modelo de fluxograma para realização
do curativo no pós-operatório cardíaco. METODOLOGIA: Revisão integrativa
da literatura de caráter exploratório, descritivo com análise qualiquantivativa.
Utilizando 11 artigos e 3 manuais publicados nas bases de dados da SCIELO,
BIREME, Manuais do Ministério da Saúde, escritos em língua portuguesa, dos
últimos 10 anos. Tendo como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Enfermeiro, Cirurgia Cardíaca, Complicações. RESULTADOS: Foi identificado que
45% dos artigos pesquisados abordam as complicações pós-operatórias, dentre
esses 37,59% se refere à infecção no sítio cirúrgico e 22% sobre realização de
curativo. Destacando a falta de um protocolo para auxilio na realização do curativo no pós-operatório cardíaco. CONCLUSÃO: Evidenciamos a importância
da atuação do Enfermeiro na primeira avaliação do curativo no pós-operatório
cardíaco para prevenção de complicação como a ISC. Deste modo o fluxograma
torna-se relevante para um cuidado qualificado, com linguagem uniforme, padronização de assistência e aprimoramento da prática da enfermagem.
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CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DE INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Jéssica Moreira Ribeiro1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Esta pesquisa teve como principais objetivos verificar os principais
aspectos que envolvem a alfabetização emocional de crianças de quatro a seis
anos; identificar de que maneira um trabalho relacionado à educação emocional infantil, pode auxiliar no desenvolvimento integral de crianças no ambiente
escolar. METODOLOGIA: A presente pesquisa, que possui caráter exploratório, com delineamento em pesquisa-ação, está sendo desenvolvida em uma escola pública do município de Praia Grande/SP, por meio de um projeto voltado à
educação emocional e social. RESULTADOS: Os resultados preliminares obtidos por meio deste estudo, que foram coletados no primeiro semestre de 2019,
por meio de questionários e observações, indicam uma evolução em relação à
expressão verbal das emoções e mudanças benéficas em alguns comportamentos. CONCLUSÃO: Assim, mostra-se relevante para auxiliar as crianças a serem
mais assertivas na expressão de suas emoções e relacionamento interpessoal.
Busca-se na segunda fase do estudo, estimular a aquisição e desenvolvimento de
habilidades interpessoais e maior capacidade de controle emocional.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia escolar. Inteligência Emocional. Educação Infantil.
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CONCEPÇÕES E PRÁTICAS ACERCA DA TERAPIA DE
NUTRIÇÃO PARENTERAL EM UTI NEONATAL NA VISÃO DE
NUTRICIONISTAS DA BAIXADA SANTISTA.
Juliana Gonzaga dos Santos1;Profa. Dra. Carolina Luísa Alves Barbieri1
1

Unisantos

RESUMO
A Nutrição Parenteral consiste na terapia mais utilizada em UTIs neonatais,
onde conhecer a percepção bem como concepções, experiências e práticas dos
nutricionistas que atuam neste ambiente torna-se imprescindível para aprimorar a assistência aos recém-nascidos, bem como as políticas públicas voltadas
à saúde materno-infantil, contribuindo para redução dos óbitos neonatais e
consequentemente da mortalidade infantil na região. OBJETIVO: O objetivo
do trabalho foi compreender a terapia de Nutrição Parenteral em UTI neonatal na visão de nutricionistas da Baixada Santista. METODOLOGIA: Estudo
de caráter qualitativo, tendo sido realizadas entrevistas semiestruturadas com
nutricionistas que atuavam em UTIs neonatais, sendo analisadas por meio da
análise de conteúdo. As categorias analíticas encontradas foram: as percepções
do nutricionista quanto à sua profissão, os aspectos relacionados à saúde materno-infantil, considerações sobre a equipe multiprofissional e a concepção do
profissional nutricionista em relação à nutrição parenteral. RESULTADOS:
As nutricionistas mostraram satisfação com sua profissão, porém, apontaram
desafios quanto a sua atuação na prática da terapia nutricional parenteral em
UTI neonatal e que, se bem utilizada, a nutrição parenteral pode melhorar o
prognóstico de recém-nascidos prematuros. CONCLUSÃO: Concluiu-se que o
cuidado com os neonatos é complexo, e que é de suma importância o nutricionista e demais profissionais de saúde estabelecerem uma melhor comunicação
entre si a fim de que as tomadas de decisões quanto à administração da nutrição
parenteral nos neonatos sejam as mais corretas e benéficas possíveis.
PALAVRAS-CHAVE: Nutrição parenteral. Nutricionistas. Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
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ARTE E AUTOCONHECIMENTO: O USO DA ARTETERAPIA
NO PROCESSO TERAPÊUTICO.
Larissa Nascimento Mesquita1; Daisy Inocência Margarida de Lemos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Discorrer sobre a arteterapia e analisar a sua relevância no processo terapêutico, sendo esta uma área da Psicologia que ainda é pouco discutida
e divulgada. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que utiliza do levantamento de material publicado nos últimos 20 anos e é baseada
no trabalho de autores como João Ricaldes, Alice Casanova dos Reis, Selma
Ciornai, entre outros. O processo terapêutico, realizado por meio da expressão
artística, é amplamente discutido nesta pesquisa, e são apresentados resultados
satisfatórios que evidenciam a eficácia da utilização da arteterapia.
PALAVRAS-CHAVE: Arte. Psicologia. Arteterapia. Linguagem expressiva. Processo terapêutico.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA HESITAÇÃO À VACINA NA
AMÉRICA LATINA.
Larissa de Carvalho Espinosa1; Carolina Luisa Alves Barbieri2
Acadêmica de Enfermagem da Universidade Católica de Santos, Curso de Enfermagem, Santos-SP, Brasil.
2
Docente da Universidade Católica de Santos.

1

RESUMO
OBJETIVO: Conhecer o debate na literatura cientifica sobre não vacinação e
hesitação vacinal na América Latina. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. RESULTADOS: Foram encontrados 52 artigos,
sendo 15 artigos duplicados e 25 não se encaixavam nos critérios de inclusão,
eram de outros países e/ou não falavam sobre a hesitação vacinal. Finalizou o
total de 12 artigos que se encaixavam nos critérios de inclusão e foram utilizados
para a realização da pesquisa. Dos estudos levantados, os principais motivos da
não vacinação no Brasil e na América Latina consistem em atrasos nas vacinas
por motivos como falta de orientação por parte do profissional da saúde sobre
retornos para segunda dose ou reforço; baixa escolaridade materna, onde foi
demonstrado que mães de baixa escolaridade possuem o índice de 1,42 vezes
maior de não vacinação/atraso vacinal em relação às mães com maior escolaridade; barreiras estruturais localizadas nos serviços de saúde; falta de vacinas nas
unidades de saúde devido ao não abastecimento do Ministério da Saúde, contribuindo para o atraso; falta de estratégias de educação em saúde para orientar
e convencer os responsáveis sobre a importância da vacinação e falta de orientação sobre os possíveis efeitos colaterais das vacinas. CONCLUSÃO: Existem
poucos estudos sobre a não vacinação e hesitação vacinal no Brasil e na América Latina. É importante compreender esse fenômeno para ações prevenindo
a queda da cobertura vacinal e o ressurgimento de doenças que antes estavam
eliminadas pela vacinação.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM
PACIENTES COM SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS.
L. J. N. Carvalho1
¹Coordenador de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santo Amaro – Guarujá – SP

RESUMO
INTRODUÇÃO: A Síndrome coronariana aguda refere-se a uma diversidade
de sintomas clínicos que são compatíveis com isquemia aguda do miocárdio,
englobando, por isso, angina instável e infarto agudo do miocárdio. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura que objetivou identificar a produção científica sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) em pacientes com Síndromes Coronarianas Agudas. RESULTADOS:
Os resultados mostraram as dificuldades dos enfermeiros para implementação
da SAE, a falta de tempo do enfermeiro, o excesso de atividades a serem desenvolvidas, número de recursos humanos insuficiente nos serviços de saúde,
deficiências na formação profissional do enfermeiro e dificuldades de correlacionar o conhecimento científico à prática. CONCLUSÃO: Portanto, a implementação da SAE é fundamental por contribuir para a melhora na qualidade
da assistência de enfermagem, para caracterização do corpo de conhecimentos
da profissão e por trazer implicações positivas para o paciente e para a equipe
de enfermagem que atua nas urgências e emergências.
PALAVRAS CHAVES: Enfermeiro. Síndrome coronariana aguda. Emergências. Doenças Cardiovasculares. Enfermagem.

65

ANAIS DO II CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

JOVENS EM CONFLITO COM A LEI E O PROCESSO DE
ADOECIMENTO NA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO/PRIVAÇÃO DE LIBERDADE.
Luíza Dacal Corrêa1; Maria Izabel Calil Stamato1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Esse trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso “A trajetória
de vida e a conduta violenta de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em meio fechado: um estudo psicossocial”, da autora, orientado pela
Profa. Dra. Maria Izabel Calil Stamato. METODOLOGIA: A pesquisa, de caráter qualitativo, focada na perspectiva teórica da Psicologia Social (Psicologia
Sócio-Histórica). OBJETIVO: Investigar se a medida de privação de liberdade
efetivamente contribui para a ressocialização dos adolescentes internados. RESULTADOS: A partir das falas dos jovens, reproduzidas nas entrevistas com
profissionais técnicas (Psicóloga e Assistente Social) de uma Unidade da Fundação CASA da Região Metropolitana da Baixada Santista, foi possível constatar
que a medida não trabalha de forma satisfatória a vulnerabilidade dos jovens
internados, pois além da falta de acesso à saúde destes até aquele momento, a
institucionalização torna-se um fator de sofrimento psíquico e adoecimento.
CONCLUSÃO: Assim, os resultados iniciais apontam a necessidade e importância de se refletir e resgatar a medida de internação, enquanto estratégia de
cuidado e de fortalecimento da saúde mental e ressocialização de adolescentes
em conflito com a lei.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental. Sofrimento Psíquico. Adolescentes em
Conflito com a Lei. Medida Socioeducativa de Internação. Psicologia e Políticas
Públicas.
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O IMPACTO DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIAS
IDENTIFICATÓRIAS SIGNIFICATIVAS NA CONSTRUÇÃO DA
IDENTIDADE DO ADOLESCENTE.
Mariane Nascimento Reis1; Thalita Lacerda Nobre1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: A identidade é definida pela forma como o sujeito se reconhece e de que a fase da adolescência é marcada pela construção dessa identidade dada por meio de figuras que se tornaram referências identificatórias
fundamentais para o sujeito desde o início de sua constituição psíquica. OBJETIVO: O estudo busca compreender o que ocorre com o adolescente que viveu
uma experiência de ausência de referencial significativo em seu núcleo familiar
e suas consequências para a construção de sua identidade. METODOLOGIA:
Utilizando a metodologia de levantamento bibliográfico, a pesquisa é realizada
a partir de consultas em banco de dados eletrônicos, livros e artigos científicos
que versam sobre o cenário da psicologia da adolescência, bem como sobre
o percurso da construção da identidade, a partir de referencial significativo e
sua ausência. RESULTADOS/ CONCLUSÃO: A pesquisa encontra-se em andamento, porém como resultados parciais, conseguimos obter que a ausência
de tais referenciais em fase anterior ou durante a adolescência pode ocasionar
sentimentos de ansiedade e depressão no sujeito, além de dificuldades na socialização ou busca intensa de obter vínculos baseados em grande dependência.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia. Adolescência. Psicanálise. Referência Identificatória. Ausência.
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MÍDIAS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA NO PROCESSO DE
EDUCAÇÃO EM SAÚDE.
J. G. Gouvêa-Silva ¹; P. A. Lorandi²
¹Centro de Responsabilidade Socioambiental do Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RJ.
²Universidade Católica de Santos – SP.

RESUMO
OBJETIVO: Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência do programa
de extensão Centro de Informação de Medicamentos (CIM) da Universidade
Católica de Santos e o seu papel no processo de educação em saúde por meio de
mídias digitais. METODOLOGIA: Foi realizado o levantamento estatísco do
blog de 2013 a 2018, analisando as visualizações e origens de tráfego. Com base
nesse levantamento estatísco, foram discutidas as estratégias empregadas para
impulsionar o alcance do blog e a importância da utilização das mídias sociais
para divulgar materiais que proporcionem a educação em saúde com fontes
fundamentadas em artigos científicos. RESULTADOS: O blog teve, ao todo,
135.054 visualizações entre o período de 2013 a 2018. Quando comparado o
período em que não era feito a divulgação dos materiais por meio das mídias sociais (2-13-2015) com o período em que era feito (2016-2018) pode-se apresentar
um crescimento de 533,19% do número de visualizações do blog. De maneira
geral, a rede social Facebook representou 59,24% da origem de tráfego do blog,
enquanto os sites de busca representaram 40,76%. Atualmente, as mídias digitais desempenham papel fundamental na difusão do saber científico, proporcionando maior acessibilidade e praticidade na busca por fontes confiáveis de
informação. CONCLUSÃO: Portanto, pode-se concluir que as mídias digitais
são importantes aliadas na educação em saúde e é de grande importância que
haja centros de informações sobre saúde que promovam informações científicas
de maneira simples e qualificada para indivíduos leigos.
PALAVRAS-CHAVE: Mídias digitais. Educação em saúde. Centro de Informação de Medicamentos.
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MORTALIDADE CARDIOVASCULAR E ACIDENTES
AMBIENTAIS EM SANTOS.
Beatriz Antoun da Fonseca e Silva1; Lourdes Conceição Martins1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
As doenças cardiovasculares são a principal causa de mortalidade no mundo e
no Brasil. Há um declínio das taxas de mortalidade no Brasil do final do século
passado até hoje, principalmente das doenças cerebrovasculares. Esse declínio
provavelmente tem relação direta com o controle de fatores de risco, como hipertensão arterial, diabetes dislipidemia, tabagismo e sedentarismo. A poluição
do ar se apresenta como um importante fator de risco para esse agravo e seu
controle o torna totalmente evitável. Poluição intensa, ocasionando aumento
de mortalidade, ajudou a estabelecer o nexo causal. A Baixada Santista, nos
anos de 2015 e 2016, teve dois acidentes ambientais consecutivos e importantes. Para estudar a mortalidade cardiovascular no município de Santos antes e
após os eventos, foram utilizados análise descritiva, testes U de Mann Whitney
e Kruskall-Wallis. Os dados comparados foram analisados com nível de significância de 10%. Observou-se que idosose a população de 50 a 59 anos, evidenciaram maior mortalidade relacionada aos acidentes ambientais, coincidindo
com dados da literatura, que demonstram suscetibilidade maior de idosos e
acometimento maior da faixa etária de 50 e 59 anos,que comumente representa
mortes evitáveis. O enfrentamento de desastres hoje é balizado em leis e diretrizes que encontram dificuldades de serem postas em prática.
PALAVRAS-CHAVE: Mortalidade. Cardiovascular. Transversal. Acidentes ambientais.
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O ENFERMEIRO E A AMAMENTAÇÃO PÓS CÂNCER DE
MAMA: O DESBRAVAR DAS INTERVENÇÕES.
Janilda Amanda Jorge1
Instituto Taubaté de Ensino Superior

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), afirmam que atualmente o Câncer de mama é o tipo de neoplasia maligna responsável pelo maior número de mortes de mulheres em todo planeta, chegando a
23% de casos de câncer no mundo. A presente pesquisa visa fornecer subsídios
para nortear o enfermeiro quanto a prescrição das intervenções do aleitamento
materno da mulher pós câncer de mama. OBJETIVO: Destacar a atuação do
enfermeiro frente ao aleitamento materno a mulheres que foram acometidas
por câncer de mama, identificar suas dificuldades, propondo um protocolo de
orientação para auxiliar no relacionamento desse binômio. METODOLOGIA:
Foi utilizada revisão integrativa da literatura, por meio de artigos científicos
nacionais e internacionais publicados nas bases de dados realizada por meio
de buscas na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), Scientific Eletronic Labrary On-line (SCIELO) , livros, cartilhas/
manuais do Ministério da Saúde, entre o período de 2010 a 2018. Resultado:
Foram selecionados 10 (dez) artigos, 1 (um) livro e 6 (seis) cartilhas/manuais do
Ministério da Saúde para compor a revisão. CONCLUSÃO: Esta pesquisa infere que o enfermeiro está presente no período do puerpério orientando, supervisionando, estimulando e apoiando a mulher que passou pelo tratamento do
câncer em sua nova tarefa: amamentar seu filho. Assim, após o levantamento
dos dados necessários, elaborou-se um protocolo específico de orientação sobre
amamentação para mulheres pós tratamento de câncer de mama.
PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno. Câncer Mamário. Enfermeiro.
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O ENFERMEIRO E O CONTROLE DE INFECÇÕES
RELACIONADAS A SERVIÇOS DE SAÚDE.
Nathalia Batista Silva Neris1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Trata-se de uma revisão sistemática de literatura cujo objetivo é destacar o papel
do enfermeiro no controle da infecção hospitalar. Esse tema justifica-se devido as infecções relacionadas a serviços de saúde consistirem num problema de
saúde pública, onde envolvem microrganismos que entram no corpo do hospedeiro e se multiplicam-se tornando-se uma crise infecciosa. As IRAS durante os
últimos anos tornaram-se de grande relevância devido ao alto índice de número
de pacientes afetados, seja por um procedimento clínico-cirúrgico, procedimentos ambulatoriais ou uma internação comum. Consequentemente a magnitude
do problema com esse tipo de infecção criou-se a necessidade de criar uma
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, para avaliar a organização, fiscalização, cuidado com os pacientes e técnicas assépticas. O ponto central dessa
comissão é o enfermeiro, sendo ele junto ao médico os profissionais habilitados
a diagnosticar a infecção. Independentemente de ser na precaução, proteção ou
tratamento e reabilitação da infecção, o enfermeiro tem grande responsabilidade e papel de integrar os outros profissionais para aplicar tanto as medidas do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar tal como da instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermeiro. Controle. Infecções. CCIH.
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O IMPACTO DA ORIENTAÇÃO DOS ENFERMEIROS AOS
VISITANTES NA UTI ADULTO QUANTO À PREVENÇÃO DE
INFECÇÕES.
Guilherme Gonçalves Mariano1; Maria Antonieta Velosco Martinho1; Bruna de
Oliveira Coronato2
2

1Centro Universitário Lusíada – Santos (SP), Brasil.
Prefeitura Municipal de Santos – SMS – Santos (SP), Brasil.

RESUMO
OBJETIVO: Um dos desafios da terapia intensiva é a implementação de medidas que visem conter as infecções relacionadas à assistência à saúde. Os visitantes podem parecer dispensáveis nesta dinâmica, mas suas atitudes no contato com o paciente podem gerar prejuízos. Este estudo objetivou observar a
orientação dos enfermeiros aos visitantes sobre precauções para controle das
infecções e verificar as atitudes destes no momento da visita na unidade de
terapia intensiva (UTI) adulto. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa
de campo, exploratória, de abordagem quantitativa, com aplicação de questionário semiestruturado aos enfermeiros da UTI adulto de um hospital-escola
de grande porte e observação das atitudes dos visitantes no momento da visita
referente a adesão da higienização das mãos (HM) e de precauções padrão (PP).
RESULTADOS: Foram entrevistados 18 enfermeiros e observadas as atitudes
de 50 visitantes. Ao todo, 39% dos enfermeiros citaram a HM e PP como um
dos três itens mais importantes de sua orientação, sendo o terceiro item mais
lembrado. Dos 50 visitantes, todos que dizem ter sido orientados sobre a HM
de fato a fizeram na entrada à UTI, contra 84% dentre os que negaram ter recebido tal orientação. Também se notou maior adesão ao uso de equipamentos
de proteção individual dentre os que foram orientados com relação aos que não
foram. CONCLUSÃO: A orientação dos enfermeiros colabora positivamente
para a adesão de medidas preventivas devendo ser adotada como rotina a fim de
garantir o esclarecimento de informações, sendo de extrema importância para a
cultura de segurança do paciente.
PALAVRAS-CHAVE: Orientação aos visitantes. Atuação do enfermeiro. Controle de infecções.
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O LUGAR DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Morgana Araujo Lara1; Raíssa Esteves Rocha Santana1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: A partir dos estudos empreendidos, definiu-se como objeto da pesquisa investigar sobre quais as estratégias adotadas e qual a relevância atribuída
à orientação e/ou acompanhamento de pais e cuidadores de crianças e adolescentes usuários de um CAPSi da Baixada Santista, na perspectiva dos integrantes da equipe técnica dessa instituição. A presente pesquisa teve por objetivo
conhecer as práticas realizadas pelos técnicos de uma equipe interdisciplinar de
CAPSi, em relação ao atendimento familiar de pais e/ou cuidadores de crianças
e adolescentes portadores de transtornos mentais, afim de identificar o lugar
da família na atenção à Saúde Mental dessa parcela da população. METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa exploratória qualitativa, cuja metodologia
sucedeu a realização de três entrevistas semiestruturadas com profissionais que
atuavam no CAPSi há no mínimo seis meses, os quais já tinham realizado orientação e/ou acompanhamento familiar. Os dados foram analisados com base na
Psicologia Sócio Histórica, articulando-se os conteúdos das falas aos objetivos
propostos no estudo. RESULTADOS: Os resultados obtidos reafirmam a importância da família no tratamento de crianças e adolescentes. Foi verificada a
relevância do atendimento prestado pelas técnicas entrevistadas, assim como
seu empenho em realizar um bom trabalho, no entanto, percebeu-se que as técnicas encontravam-se sobrecarregadas pela problemática de existir uma grande
demanda e pouca infraestrutura. CONCLUSÃO: Neste novo contexto, família
e profissionais passaram a ser os principais provedores de saúde mental, no
entanto, ainda havia muito por se fazer para melhorar esta rede de serviços que
ainda estava em desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Família; Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Reforma Psiquiátrica. CAPSi. Atendimento Familiar.
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CUIDADOR INFORMAL DE IDOSO, EM DOMICÍLIO, E OS
DESAFIOS NO PROCESSO EMOCIONAL DO CUIDAR.
Rosana Santos dos Reis1; Helio Alves2
Graduanda na Universidade Católica de Santos
2
Professor da Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: De acordo com as mudanças advindas da terceira idade a
população idosa sofre de doenças crônicas que se agravam ao fim da vida, nesse sentido é importante ter alguém para auxiliá-los. Muitos familiares optam
por prestar os cuidados no próprio lar. Quando se trata de cuidador familiar a
dinâmica do cuidar pode gerar ambiguidades que podem ser reveladas por satisfação, insatisfação, conflitos entre idoso, conflitos na família e nos cuidados
prestados. OBJETIVO: Identificar e analisar os fatores que podem gerar prejuízo emocional e orgânico à saúde do cuidador familiar em domicílio. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório do tipo revisão bibliográfica
que inclui textos impressos e virtuais entre os anos de 2014 a 2018. Foram selecionados estudos que tiveram como população, idosos que necessitam de cuidados familiares em domicílio, e o foco do estudo são os cuidadores informais.
RESULTADOS: Os autores entram em consenso que a tarefa de ser cuidador
implica em sobrecarga emocional e física, diminuindo a qualidade de vida e que
se faz necessário o olhar dos psicólogos para essa população. CONCLUSÕES:
Foi possível identificar que a ajuda para os cuidadores não deve ser só nas questões físicas, mas também precisam cuidar das questões emocionais e psíquicas,
esse cuidado deve se estender, quando necessário ao grupo familiar. Esse papel é
muito difícil de desempenhar, e não se trata de vitimizar cuidador ou encontrar
culpados mais favorecer através desse estudo um espaço de reflexão e de reconhecimento desse sujeito e suas demandas no contexto ao qual está inserido.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidadores. Idosos. Aspectos emocionais. Qualidade de
vida.
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OFICINAS EXPRESSIVAS: O USO DA ARTE, MÚSICA E
MOVIMENTO NA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL.
Ama Uranga Luna1; Elaine Cristina dos Santos Matos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
O presente trabalho relata a experiência de estagiárias do 8º semestre do curso
de Psicologia da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) que utilizaram a arte como instrumento na prática em Psicologia Institucional e Comunitária. Durante o segundo semestre de 2018, desenvolveram oficinas expressivas,
utilizando as artes plásticas para possibilitar aos participantes a expressão livre
das emoções, sentimentos, o fortalecimento de vínculos, promovendo assim a
saúde mental. Esse relato de experiência tem como objetivo destacar o êxito alcançado com o uso da arteterapia na Seção de Reabilitação Psicossocial (SERP)
da cidade de Santos. Espera-se que as atividades realizadas tenham favorecido
no autoconhecimento, fortalecimento de vínculos e na abertura de novas possibilidades existenciais.
PALAVRAS-CHAVE: Arteterapia. Esquizofrenia. Fenomenologia. Reabilitação psicossocial. Saúde Mental.

75

ANAIS DO II CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

OLHARES SOBRE O SUICÍDIO NO DISCURSO SOCIAL.
Thayná Quinto Santos Souza1; Profª. Drª Maria Izabel Calil Stamato1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O suicídio é considerado um problema de saúde pública,
atingindo diferentes faixas etárias, e provocando a morte de aproximadamente
800 mil pessoas por ano, mundialmente. As discussões sobre o tema têm sido
consideradas ferramentas de prevenção e redução dessas altas taxas, contudo, o
tabu em torno deste impede que entre em pauta com a frequência necessária.
OBJETIVO: A pesquisa buscou investigar os olhares da população adulta sobre o suicídio presente no discurso social, identificando indicadores de tabu e
preconceitos que dificultam as ações de prevenção. METODOLOGIA: Como
método, foi realizada uma pesquisa de campo exploratória através de questionário disponibilizado na internet direcionado ao público residente da Baixada
Santista, com idades entre 21 e 45 anos e não-tentantes de suicídio, prevendo-se
a participação de 50 sujeitos. RESULTADOS: Os resultados foram sistematizados e analisados com base no método de análise de discurso da Psicologia
Sócio-Histórica, correlacionados com o material bibliográfico sobre suicídio,
em diálogo com o aporte teórico da Gestalt-Terapia. Constatou-se que a maioria dos participantes concordava com relação à importância de se falar sobre
suicídio, já havia conversado sobre o tema com amigos e familiares e percebe o
suicídio como um ato de desespero, dor, uma doença ou como relacionado à
depressão. CONCLUSÕES: Conclui-se que, mesmo com o tabu da morte e do
suicídio expresso na literatura, atualmente há uma abertura para o tema e uma
compreensão da importância de discutir o suicídio em oportunidades diversas,
o que precisa ser aproveitado e incentivado para desmistificar totalmente o fenômeno e encontrar caminhos de prevenção e acolhimento.
PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Morte. Discurso social. Psicologia Sócio-Histórica. Psicologia e Políticas Públicas.
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O MÍNIMO PARA VIVER: UMA ANÁLISE PSICOLÓGICA
ACERCA DA ANOREXIA NERVOSA.
Lecticia Vichi de Andrade Chaves1; Marina Tucunduva Bittencourt Porto Vieira1
1

Unisantos

RESUMO
INTRODUÇÃO: Transtornos Alimentares são doenças psiquiátricas caracterizadas por graves perturbações nos hábitos alimentares. Seu desenvolvimento
multifatorial é caracterizado por aspectos biológicos, psicológicos, familiares e
sociais, afetando a saúde física e mental do indivíduo. A Anorexia Nervosa, um
dos principais tipos de Transtorno Alimentar, é caracterizada pelo medo intenso de engordar, alteração na imagem corporal, acompanhada pela recusa em
manter o peso mínimo adequado à idade e altura, a partir de comportamentos
que interferem no ganho de peso. Entre as práticas da Psicologia no tratamento
da Anorexia estão a psicoterapia individual, familiar, grupal. OBJETIVO: Este
estudo tem como objetivo analisar os diversos fatores relacionados ao desenvolvimento, manutenção e tratamento da Anorexia apresentados no filme ‘O
Mínimo para Viver’. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa documental,
com análise do filme citado, tomando como referência o conhecimento científico da Psicologia a respeito do tema, para o que se fará uma revisão bibliográfica
a partir de artigos publicados de 2013 a 2018. RESULTADOS: Os resultados
apontam para uma conformidade em relação ao quadro clínico e sintomas da
Anorexia apresentados pela película, porém foi constatada uma divergência
em relação às formas de tratamento, pois na maioria se mostram fictícias e romantizadas, não expressando o caráter científico. CONCLUSÕES: Com isso,
concluo que o filme se mostra muito importante no sentido de trazer à tona a
discussão sobre esse transtorno que é pouco conhecido e estigmatizado, e que,
no entanto, vem crescendo em nossa sociedade. Ressalto que o filme deveria
ser mais fiel às técnicas psicológicas, ao retratar os tratamentos para a Anorexia.
PALAVRAS-CHAVE: Transtornos Alimentares. Anorexia Nervosa. Tratamento. Mídia.
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O PAPEL DO CENTRO DE CIDADANIA LGBT+ NA
POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTA POPULAÇÃO NUMA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR.
Felipe Dias Trindade1; Mayara Rafaella Menezes da Mota1; Paula Kaori Shiroma
Pedroso1; Profª Drª Maria Izabel Calil Stamato1
Unisantos

1

RESUMO
A literatura mostra que, apesar dos avanços, o cenário atual ainda apresenta
um pensamento conservador e preconceituoso acerca da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT+). Neste contexto, esse segmento social sofre com a exclusão e a marginalização. OBJETIVO: A presente
pesquisa tem como objetivo investigar a visão dos entrevistados sobre o papel de
um Centro de Cidadania LGBT+ voltado a atender à diversidade de demandas
e necessidades legais, sociais e subjetivas desta população, de forma a garantir
seus direitos e fortalecer sua condição de cidadãos. METODOLOGIA: Será
uma pesquisa qualitativa, de base exploratória, referenciada na Psicologia Social,
com ênfase teórica na Psicologia Sócio-Histórica, junto a 09 sujeitos, dos quais
05 profissionais que atuam com a população LGBT+, 02 familiares de LGBT+
e 02 membros da comunidade LGBT+. Além do levantamento bibliográfico
abrangendo a contextualização histórica e atual desta população, os principais
conceitos teóricos, legislações, referências técnicas de atuação relativos à área,
serão utilizadas como instrumentais entrevistas individuais semiestruturadas,
norteadas por um roteiro, com algumas questões chave para o estudo (em anexo). As falas expressas nas entrevistas serão analisadas a partir da metodologia
de análise do discurso, tendo como referencial teórico a abordagem sócio-histórica. A meta é contribuir para a qualificação das políticas públicas dirigidas a
essa população, que ofereçam novos espaços de acolhida e inclusão, a partir de
um olhar humanizado, interdisciplinar e intersetorial.
PALAVRAS-CHAVE: Comunidade LGBT. Cidadania. Inclusão. Psicologia e
Políticas Públicas. Garantia de Direitos.
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OS PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS COMO
FERRAMENTA INTERVENTIVA EM INSTITUIÇÕES
ACADÊMICAS.
Leidiane Silva dos Santos1; Daisy Inocencia Margarida de Lemos1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Desastres e emergências são eventos desencadeadores de estresse pela exposição a um perigo imediato à integridade física e emocional das
pessoas envolvidas, que pede ações imediatas por partes destes indivíduos. A
Psicologia tem como dever ético criar e aperfeiçoar as técnicas já existentes, em
todos os seus campos de atuação, devendo, portanto, apropriar-se dos pilares
que norteiam as intervenções em momentos de crises e emergências, delimitando os objetivos e o conhecimento para tal. OBJETIVO: Este trabalho tem como
objetivo resgatar a trajetória da inserção da Psicologia de emergência desde o
primeiro registro do procedimento até o aparecimento desta no Brasil; apontar
as novas perspectivas de atuação do psicólogo nos contextos acadêmicos, contribuindo para a produção de conhecimento que subsidie uma intervenção que
priorize a subjetividade das pessoas utilizando o uso das técnicas de primeiros
socorros psicológicos em indivíduos em situação não só de crise, como também de risco, inseridos em contextos acadêmicos. METODOLOGIA: Para a
construção do presente estudo, utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica, com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros
e artigos científicos. RESULTADOS: Discutiu-se a existência de uma “surdez
institucional” em relação a angústia pública e a falta de uma gestão institucional
somada a inoperância dos processos grupais que resulta no vazio de um apoio
psicológico. CONCLUSÕES: Tal pesquisa permitiu ressaltar a relevância de
se inserir uma ferramenta que tenha uma ação de prevenção e de preparação,
durante (ações de resposta ao desastre) e após o evento (ações de reconstrução
acompanhadas com as de prevenção).
PALAVRAS-CHAVE: Crise. Estresse. Emergências e desastres. Instituição acadêmica. Primeiros socorros psicológicos.
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CONTRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO PARA O APOIO
MATRICIAL NO MUNICÍPIO DE SANTOS.
R. Rocha1
Prefeitura Municipal De Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente relato trata da experiência de implementação
da estratégia gestão autônoma da medicação (GAM) como instrumento para
o apoio matricial em uma unidade de atenção básica no município de Santos
– SP. O município tem importância histórica e reconhecimento internacional
no desenvolvimento das políticas de saúde mental vigentes no Brasil. A GAM
é uma estratégia inovadora que propicia um espaço de interação e troca de
saberes a partir de temas disparados pelo material de apoio, tais como rede de
contatos, direitos, uso de medicamentos e autonomia. OBJETIVO: Criar um
espaço de reflexão e problematização do uso de medicamentos psicotrópicos
baseado na estratégia GAM. METODOLOGIA: O convite para a participação
do grupo foi feito aos pacientes que tomavam benzodiazepínicos indicados na
reunião de apoio matricial. Houve dificuldade de adesão ao grupo, supostamente por os pacientes atrelarem com a descontinuação do medicamento em uso.
A estratégia para adesão se deu a partir de discussões com a equipe, e as ações
envolveram: elaboração de convite, ligações, visitas domiciliares, e agendamento
do grupo concomitante a consulta médica. Foram realizados grupos mensais de
janeiro de 2018 a abril de 2019. RESULTADOS: Observou-se grande interação
entre os presentes, e apesar das dificuldades iniciais a estratégia foi potente ao
problematizar a relação com a medicação e fomentar a autonomia propiciando uma participação mais ativa no tratamento. CONCLUSÃO: Essa estratégia
também configurou a potência das ações articuladas entre as equipes de saúde
mental e atenção básica fortalecendo a rede de atenção psicossocial e possibilitando melhor cuidado aos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Farmacêutico. Apoio matricial. Gestão autônoma da medicação; Autonomia; Medicamentos psicotrópicos.
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PLANTÃO PSICOLÓGICO COMO POSSIBILIDADE DE
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE ADOLESCENTES EM
ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO MÉDIO: CAMINHO PARA
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
Luciana Borges Pereira1; Helio Alves1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Em um momento histórico-cultural no qual é crescente a demanda por cuidado emocional, âmbito das práticas da Psicologia, observamos,
por meio de projetos acadêmicos, a necessidade de implantação de modos de
atendimento público, em variados serviços, que absorvam tal demanda. Encontramos, neste contexto, a modalidade do Plantão Psicológico como viabilizadora de Políticas Públicas no setor Educacional, com adolescentes do Ensino
Médio, objeto deste estudo. OBJETIVOS: Propor atendimento em Plantão Psicológico para estudantes do Ensino Médio, em ambiente escolar, e demonstrar
a viabilidade e necessidade desta prática ser inserida em Políticas Públicas. METODOLOGIA: Tem-se como referência a pesquisa exploratória bibliográfica,
utilizando-se materiais já publicados, que trouxeram familiaridade com o tema
e serviram como base teórica e conceitual, selecionando o conteúdo por meio
da leitura seletiva. RESULTADOS: As pesquisas apresentam que a população
usuária dos serviços públicos, bem como os profissionais, desconhecem a prática e os benefícios do Plantão Psicológico, optando por utilizar este atendimento para demandas emergenciais sempre que disponível. CONCLUSÕES: Foi
constatado que as transformações ocorridas na adolescência requerem atenção
especializada e que a disponibilidade do Psicólogo plantonista, no ambiente
escolar, auxilia no enfrentamento e superação de situações conflitantes.
PALAVRAS-CHAVE: Plantão Psicológico. Psicanálise. Políticas Públicas. Plantão Psicológico e Adolescência. Plantão Psicológico no Ensino Médio.
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PROGRAMA FUTURA MAMÃE – CUIDANDO DA VIDA!
Priscila Costacurta1; Adriana Fernandez1; Katia Weber1
1

SulAmérica

RESUMO
De acordo com dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) criado pelo DataSus, em 2015, o Brasil registrou 1.738 casos de morte materna, que
engloba óbitos causados por problemas relacionados à gravidez ou ao parto, ou
ocorridos em até 42 dias depois. Diante do exposto, a SulAmérica desenvolveu
como uma iniciativa do Programa Saúde Ativa, o Futura Mamãe. Trata-se de
uma iniciativa que oferece cuidados individualizados para cada gestante, e tem
como objetivo orientar e apoiar quanto aos cuidados com a gestação, recém-nascido e aleitamento materno através de acompanhamento multiprofissional
(enfermeiro, nutricionista, educador físico e fisioterapeuta). Estimulamos a fidelização ao pré-natal e parto adequado, reduzindo os riscos de complicações
maternas e neonatais. O estudo tem como finalidade evidenciar os resultados
encontrados na população de 6.756 beneficiárias gestantes que aceitaram participar do programa. Temos como resultado 25% de partos vaginais, 85% dos
partos realizados foram acima de 39 semanas de gestação, 13% de redução de
UTI Neonatal, 11% de redução no custo de internação, 87% das gestantes trabalharam normalmente durante toda gestação, 77% das puérperas tem aleitamento materno exclusivo até o quarto mês, não tivemos morte materna. As beneficiárias que integram esse programa evidenciaram que orientação, educação
e acompanhamento presencial, proporciona a mulher um pré-natal qualificado
com resultados positivos para toda família.
PALAVRAS-CHAVE: Gestantes. Pré-natal. Programa.
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PSICOLOGIA TRANSPESSOAL – TÉCNICAS DE MEDITAÇÃO
E RESPIRAÇÃO NO MANEJO DA ANSIEDADE COMO
ESTRATÉGIAS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO.
Adriana Braz de Oliveira1; Profa. Dra. Maria Izabel Calil Stamato1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a Psicologia
Transpessoal, que tem, em sua base, a integração de teorias orientais e ocidentais, promovendo a ressignificação do SER no mundo, ampliando a percepção
e contribuindo para a superação da limitação da racionalidade e dos condicionamentos, que leva à repetição de padrões e crenças. METODOLOGIA:
Comunicação Coordenada e breve vivência de técnicas de meditação e respiração, ferramentas práticas no manejo da ansiedade.RESULTADOS: A utilização
destas técnicas da Psicologia Transpessoal, de forma individual ou em grupo,
em serviços de saúde, assistência social e educação pode favorecer: o equilíbrio
interior; a clareza e ampliação da percepção de si mesmo; a redução da ansiedade, através do uso consciente dos pensamentos, rompendo automatismos e
repetição de padrões; a coerência entre emoções e razão, prevenindo processos
psicossomáticos e despatologizando sintomas; tranquilidade e liberdade.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Transpessoal. Ansiedade. Meditação. Respiração. Psicologia e Políticas Públicas.
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PERFIL REPRODUTIVO DE GESTANTES/PUÉRPERAS PRAIAGRANDENSES EM UMA MATERNIDADE ESTADUAL DO
MUNICÍPIO DE SANTOS/SP.
Amanda Rodrigues Pereira1; Isabela Pitta Ferreira1; Marina Dias Figueiredo1; Maria
Luiza Alves Aquino1; Yasmim Peça Lima1; Joice Maria Pacheco Antônio Fernandes1;
Lourdes Conceição Martins1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Frente a elevada taxa de morbimortalidade materna-infantil da RMBS, a discussão acerca dos riscos associados ao perfil reprodutivo apresenta relevância a
saúde pública. OBJETIVO: Conhecer o perfil reprodutivo de gestantes/puérperas residentes do município de Praia Grande encaminhadas para Hospital
Guilherme Álvaro-Santos/SP. METODOLOGIA: O estudo apresenta o desenho caso-controle, com amostragem de 92 mulheres, com idade superior a 18
anos e munícipes de Praia Grande. As variáveis qualitativas estão apresentadas
em seus valores absolutos e relativos. O nível de significância é de 5%. RESULTADOS: A população do estudo é formada predominantemente por mulher
abaixo dos 34 anos (n=74; 80,5%), brancas (n=45; 49%), casadas (n=81; 88,1%)
e com até 11 anos de estudo (n=64; 69,6%). Entre as variáveis que apresentaram
relação com o risco gestacional estão a idade materna, quando superior a 35
anos (n=17; p=0,01), múltiplas gestações prévias (n=15; p=0,011), ocorrência de
prematuridade (n=13; p=0,01), filhos com baixo peso ao nascer (n=9; p=0,01) e
taxas altas de glicemia (n=20; p=0,01). CONCLUSÃO: Compreender o perfil
reprodutivo favorece a implantação de políticas públicas, principalmente no
segmento de prevenção de agravamentos e intercorrências gestacionais, devido
ao maior embasamento sobre suas possíveis origens e causas.
PALAVRAS-CHAVE: Perfil reprodutivo. Risco gestacional. Praia Grande.
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QUALIDADE DE VIDA E SUA RELAÇÃO COM A PRESENÇA
DE CICATRIZ E COM A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL
EM PESSOAS QUE SOFRERAM QUEIMADURAS.
Beatriz Souza Diniz¹; Alfredo Gragnani Filho2; Monica Sarto Piccolo3; Eduardo Santana de Araújo4; Maria Claudia Nehme Passos5
Faculdade de Fisioterapia da Universidade Santa Cecília - Santos/SP.
2
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – São Paulo/SP.
3
Cirurgiã Plástica do Pronto Socorro para Queimaduras de Goiânia – Goiânia/GO.
4
Coordenador do programa HODU-CIF Brasil – São Paulo/SP.
5
Universidade Santa Cecília (UNISANTA) – Santos/SP.
1

RESUMO
OBJETIVO: O presente estudo teve o objetivo verificar a relação entre a qualidade de vida com a presença de cicatriz e a percepção da imagem corporal
em vítimas de queimadura. METODOLOGIA: Estudo observacional do tipo
transversal, com 80 vítimas em acompanhamento ambulatorial. Para a avaliação
foi utilizado o Brazilian version of the Burn Specific Health Scale-Brief (BSHS-B-Br). RESULTADOS: Os dados numéricos contínuos foram apresentados em
média e desvio padrão e os categóricos ordinais por meio de frequência absoluta
e relativa. Para análise de correlação entre as variáveis através do teste de Coeficiente de Correlação de Spearman. A média de idade dos participantes foi de
37,47 (DP=14,13) anos com predomínio do gênero feminino (65%), o agente
causal principal foi o líquido aquecido (33,8%), a profundidade prevalente foi
a de queimaduras de 2° com 3° graus (51,3%), a região mais acometida foi o
membro superior direito (65%) e o membro superior esquerdo (48,8%) e o procedimento cirúrgico mais realizado foi o desbridamento (53,8%). O BSHS-B-Br
apresentou uma média de escore de 127,13 (DP= 23,3) e o domínio da imagem
corporal de 12,48 (DP= 3,97). As variáveis referentes a qualidade de vida que
apresentaram uma relação moderada com r = 0,6478 (p < 0,0001). Houve uma
relação forte entre o domínio imagem corporal com os questionamentos quanto às cicatrizes, com valores de r=0,8318 e r=0,8668, ambos com significância
estatística (p < 0,0001). CONCLUSÃO: Dessa maneira, concluiu-se que houve
uma baixa prevalência de queixas em relação aos problemas relacionados à imagem corporal e presença de cicatrizes, embora quando estes foram relatados,
mostraram-se fatores importantes de comprometimento da qualidade de vida.
PALAVRAS-CHAVE: Queimaduras. Cicatriz. Qualidade de vida. Imagem corporal.
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RELAÇÃO DAS CÉLULAS T DUPLO POSITIVAS
(CD45+CD3+CD4+CD8+) COM AS CONTAGENS ABSOLUTAS
DE LINFÓCITOS TCD4+ EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV
SOB TERAPIA ANTIRRETROVIRAL.
Caroline Rossetti de Almeida1; Vitória Pereira Rodrigues Gonçalves1; Claudia Renata
dos Santos Barros1; Silvano Aparecido da Silva1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: As células T Duplo Positivas (CD45+CD3+CD4+CD8+)
(DP) são precursoras de células TCD4+ e TCD8+, e estas têm sido descritas
com ação citotóxica e supressiva em algumas doenças como infecções e no câncer. OBJETIVO: Determinar se há diferenças das células T DP nas contagens
absolutas de linfócitos TCD4+ em pessoas vivendo com HIV em tratamento antirretroviral (ART). METODOLOGIA: Estudo transversal na análise de sangue
periférico de 1465 amostras por Citometria de Fluxo em pacientes vivendo com
HIV sob ART no período de 10 anos na cidade de Santos – Brazil. Comparações das médias de células T DP com intervalos dos linfócitos TCD4+ (ABS1:
> 0 e ≤ 50 células/µL), (ABS2: ≥ 50 e < 100 células/µL), (ABS3: ≥ 100 e < 200
células/µL), (ABS4: ≥ 200 e < 350 células/µL) e (ABS5: ≥ 350 células/µL) com
as porcentagens dos linfócitos T CD4 pela análise de variância ANOVA. RESULTADOS: Todos os intervalos de contagens absolutas de linfócitos TCD4+
não apresentaram diferenças significativas para as porcentagens de células T DP
(p = 1.00). As médias das porcentagens das células T DP para esta população foi
de 1.07 %. CONCLUSÃO: Este estudo não determinou alterações significativas das células T DP em valores inferiores a 350 células/µL de linfócitos Helper,
em que há a associação com maiores taxas de morbimortalidade. Embora as
células T DP sejam relacionadas a outras doenças, não houve diferenças nas
comparações com as médias destas células nos intervalos de linfócitos Helper
em pessoas vivendo com HIV desta população.
PALAVRAS-CHAVE: HIV. Células T Duplo Positivas. Tratamento Antirretroviral. Cidade de Santos. Linfócitos T.
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CROMOTERAPIA: UMA PRÁTICA COMPLEMENTAR
DENTRO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO.
Gabriela Radiante Marques de Oliveira1
1

Centro Universitário Lusíada

RESUMO
Estudos revelam a importância da utilização das cores em ambientes hospitalares, estimulando sensações com influência direta ou indireta.
Esta pesquisa é uma revisão de literatura integrativa, com o objetivo de verificar
o uso, efeitos, formas de utilização e a atuação do enfermeiro na cromoterapia
em UTI adulto. Os artigos foram pesquisados em bases de dados eletrônicos
e a análise dos dados foi pelo método de categorização, sem fins lucrativos e
conflitos de interesse.
A cromoterapia exerce efeitos físicos e psicológicos sobre os pacientes, equipe
e ambiente. Ainda não há estudos específicos sobre a atuação do enfermeiro
na cromoterapia, mas existem normativas dos órgãos de classe assegurando o
exercício de enfermagem com a prática, sem substituição das competências especificas.
Na UTI deve haver harmonização das cores desde a construção da unidade para
criação de um ambiente acolhedor. E a aplicação da cromoterapia deve se aliar
às necessidades do paciente, profissionais e família.
O Manual de Saúde do Trabalhador do MS tem a cromoterapia no grupo de terapias complementares como prática que promove bem-estar. Porém ainda não
existem manuais ou portarias que asseguram a prática dentro do ambiente hospitalar para o paciente. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares cita várias práticas, e em 2017 os usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS) foram beneficiados com novas práticas, dentro elas a cromoterapia.
PALAVRAS-CHAVE: Cromoterapia. Cor. UTI.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: FATORES PREDITORES E DE
PERMANÊNCIA DE MULHERES EM RELACIONAMENTOS
AGRESSIVOS.
Natália Narcísio de Carvalho1; Profa. Dra. Hilda Rosa Capelão Avoglia1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
A violência doméstica provoca repercussões às suas vítimas, desencadeando
consequências ao desenvolvimento. Mesmo assim, identifica-se a dificuldade
em romper com o ciclo de violência, muitas vezes atribuído ao receio das mulheres de denunciarem os agressores. OBJETIVO: Assim, esta pesquisa teve como
objetivo analisar a relação entre fatores preditores e fatores de permanência
da mulher em contextos de violência doméstica. METODOLOGIA: Trata-se
de uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa e descritiva. Buscou-se
artigos científicos de periódicos nas das bases de dados: Scielo, Pepsic e Google
Acadêmico, no período de 2005 à 2018, com exceções de artigos pertinentes
com data anterior, assim como livros e cartilhas sobre o assunto abordado. Foram definidos como descritores: violência doméstica; fatores preditores da violência doméstica e políticas públicas. RESULTADOS: Os resultados constatam
a relação entre os elementos preditores e os que favorecem a permanência da
mulher no ciclo de violência, sendo possível sistematizar os dados obtidos nas
categorias: fatores externos, que incluem consumo de álcool e outras drogas;
fatores socioeconômicos e moradia e o afastamento da família; fatores pessoais,
que compreendem a forma atípica de entendimento da violência, naturalização,
percepção da violência, fantasia e mecanismos de defesa; e questões cognitivas,
que envolvem a escolaridade e a exposição à violência na infância. CONCLUSÃO: Conclui-se a relevância da compreensão de tais fatores para a promoção
de um suporte e acolhimento qualificado no atendimento às mulheres vítimas
de violência doméstica. Os resultados analisados apontam a necessidade de novas pesquisas, visando subsidiar ações preventivas no campo das políticas públicas voltadas à violência doméstica.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Doméstica. Fatores Preditores da Violência
Doméstica. Políticas Públicas.
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO APLICADA
NO DIAGNÓSTICO DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
ISQUÊMICO.
Sarah de Moraes Santana Magalhães1
Unimonte

1

RESUMO
OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo apresentar um caso clinico
de acidente vascular encefálico isquêmico, diagnosticado através da tomografia computadorizada de crânio. METODOLOGIA: Na primeira fase, foram
observados 65 artigos, dentre eles foram selecionados 32 artigos produzidos
entre os anos 2000 a 2019, encontrados nos sites de pesquisa scielo, pubmed,
entre outros.Na segunda fase foi realizado um estudo de caso em um paciente
hospitalizado na cidade de Santos (SP), com o seguinte prognostico clínico.
Paciente sexo masculino, 58 anos, diabético, tabagista e cardiopata, previamente com sintomas de paralisia parcial e parestesia em membro superior esquerdo, foi admitido em dezembro de 2018, no pronto atendimento e submetido a
uma tomografia de coluna cervical, onde foi constatado compressão na medula
espinhal. Avaliado e submetido a uma neurocirurgia. Em sua recuperação o
paciente sofreu um AVC isquêmico, com sequelas: paralisia total dos membros
superiores e inferiores. Realizou fisioterapia com melhoras significativas. Cerca
de 30 dias depois, o paciente sofreu um segundo avc isquêmico, com sequelas na fala. Realizou um ultrassom doppler de carótidas e vertebrais, onde foi
constatado obstrução total das carótidas, e uma dilatação das vertebrais, sendo
aterosclerose a causa dos AVCs. O paciente realiza sessões de fisioterapia e fonoaudiologia, porém sem melhoras até o momento.
PALAVRAS-CHAVE: Acidente Vascular Encefálico. Tomografia Computadorizada de crânio. Isquemia. Compressão na medula espinhal. Aterosclerose.
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PREVALÊNCIA DE MORBIDADES ENTRE TRABALHADORAS
NOTURNAS COM EXCESSO DE PESO.
Patrícia Teixeira de Santana1; Adriana de Sousa Duarte1; Ananda Laís Felix Garrido1;
Pollyanna Pellegrino1; Luciana Fidalgo Ramos Nogueira1; Gabriella Habib Rodriguez1;
Isabele Lisandra Parreira Miranda Duarte1; Ana Beatriz Petito Vieira Elaine Cristina
Marqueze1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Descrever a prevalência de morbidades diagnosticadas e autopercebidas entre trabalhadoras noturnas com excesso de peso. METODOLOGIA:
Tratase de um ensaio clinico controlado randomizado, duplo cego, do tipo crossover. Para o presente estudo foram utilizados apenas os dados extraídos do
baseline, realizado com 43 profissionais de enfermagem do turno noturno fixo
(12X36h) com excesso de peso. As morbidades diagnosticadas por médico e
autopercebidas relatadas pelas participantes foram obtidas por meio da lista de
doenças do Índice de Capacidade para o Trabalho. RESULTADOS: A idade
média das participantes era de 39,8 anos (DP 6,3 anos) e trabalhavam no turno
noturno em média há 5,6 anos (DP 3,8 anos). A maioria da amostra foi composta por técnicas de enfermagem (51,2%), casadas (65,1%) e que tinha crianças
de ≤14 anos em casa (60,5%). Um total de 62,8% das participantes relatou
ter pelo menos uma morbidade diagnosticada por médico e 58,1% percebem
que possuem ao menos uma morbidade. As doenças diagnosticadas mais prevalentes foram as musculoesqueléticas (56,3%), seguidas das cardiometabólicas
(29,6%), endócrinas (29,6%), gastrointestinais (22,2%), respiratórias (22,2%) e
distúrbios emocionais leves (18,5%). Já entre as morbidades auto-percebidas a
maior prevalência foi das doenças cardiometabólicas (52%), seguidas dos distúrbios emocionais leves (44%), musculoesqueléticas (40%), respiratórias (12%),
neurológicas (12%) e endócrinas (8%). CONCLUSÃO: A prevalência de morbidades, tanto diagnosticadas quanto auto-percebidas, é elevada entre as trabalhadoras noturnas com excesso de peso, o que pode ser um agravante à saúde
das mesmas, revelando não só o quanto estão doentes, mas o quanto se sentem
doentes.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho noturno. Morbidades. Profissionais de enfermagem. Saúde coletiva.

90

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA SAÚDE

O FITOTERÁPICO HIBISCUS ROSA SINENSIS E SUA AÇÃO
REJUVENECEDORAEM UMA FORMULAÇÃO DE GEL CREME.
Gabriella Silveira Cesta1; Me. Claudia Alves Vieira Mulero1
Universidade Catíloca de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O Hibiscus rosa sinensis é um arbusto glabro amplamente cultivado nos trópicos como planta ornamental. Suas 250 espécies são amplamente
distribuídas em regiões tropicais e subtropicais e são relatadas como possuindo
várias propriedades medicinais. OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo apresentar o estudo das propriedades do fitoterápico Hibiscus rosa sinensis,
identificar a parte da planta com maior concentração dos ativos antioxidantes,
realizar a manipulação de um creme gel com ação rejuvenescedora da pele e testar
a sua estabilidade. METODOLOGIA: Primeiramente foi realizada uma revisão
bibliográfica sobre o Hibiscus rosa sinensis, para que se obtivesse o maior número
de informações sobre os ativos encontrados nessa planta. Para dar continuidade
aos estudos foi realizada a compra de mudas do Hibiscus rosa sinensis, na qual
uma mudafoi plantada na Farmácia Verde localizada da Universidade Católica de
Santos e outra muda plantada no domicílio de um dos pesquisadores. RESULTADOS: Após a florescência dessa planta, foram colhidas as folhas e flores da mesma
e preparada uma prensa para a secagem dela na estufa por uma semana. Depois de
toda a planta seca, foi realizada a preparação da extração dos ativos antioxidantes,
através da técnica de maceração. Com a tintura de Hibiscus pronta, uma formulação base de gel creme foi preparada, a fim de incorporar essa tintura. Os testes de
estabilidade realizados foram o de estabilidade acelerada, utilizando os parâmetros
de variações de temperatura (prateleira, estufa e geladeira), além das características
organolépticas (cor, odor, textura e espalhabilidade) do produto e aferição do pH
da formulação, para assegurar a qualidade da formulação manipulada. De acordo
com vários estudos, o Hibiscus rosa sinensisproporciona inúmeros benefícios estéticos graças a sua composição química repleta de ácidos, flavonóides e vitamina
C, vitamina B2 e ácidos alfahidroxi (AHAs), agindo com antioxidantes e com
propriedades de peeling químico.Este também funciona como agente diurético,
uricosúrico, antimicrobiano, anti - hipertensor, leve laxante e antitússico. Possui
alta viscosidade, o que o torna um excelente hidratante e revitalizador da pele. O
gel creme de Hibiscus tem a finalidade de iluminação e rejuvenescimento a longo
prazo, com pH ideal para a ação das propriedades antienvelhecimento, que ajudam na flacidez da pele e eliminação de radicais livres. Os testes de estabilidades
realizados mostraram que a formulação não apresentou alterações significantes
de pH, consistência, ou de separação de fases. CONCLUSÃO: Concluiu-se que
a formulação manipulada foi satisfatória e que apresentou pleno aproveitamento
das propriedades propostas para o rejuvenescimento cutâneo.
PALAVRAS-CHAVE: Hibiscos. Anti envelhecimento. Revitalizador. Antioxidante cutâneo.
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SINTOMAS CARDIOVASCULARES EM AGRICULTORES
EXPOSTOS AO AGROTÓXICO NO CULTIVO DE TOMATE.
Luciano Braga de Oliveira1; Ricardo Toshio Enohi1; Rogerio Rocha Lucena1; Dra.
Lourdes Conceição Martins1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Avaliar a prevalência dos sintomas cardiovasculares em agricultores de tomate expostos ao agrotóxico no vale de Cuncas. METODOLOGIA:
Estudo transversal envolvendo 50 agricultores, maiores de 18 anos que trabalhavam diretamente com agrotóxicos na plantação de tomate e 50 agricultores não-expostos, selecionados de forma aleatória e pareados por sexo e idade
com os agricultores expostos. Foi aplicado um questionário contendo questões
sociodemográficas, aspectos informativos sobre agrotóxicos e biossegurança e
um questionário validado e adaptado para avaliar os efeitos dos agrotóxicos na
saúde. A associação entre as variáveis foi verificada pelo teste de Qui-quadrado e as proporções pelo teste de comparação entre duas porcentagens. Para
avaliar os fatores de riscos associados utilizou-se a regressão logística. O nível
de significância adotada foi de 5%. RESULTADOS: A amostra tinha idade
média de 41,42 anos (DP ±10,50) para os expostos e 42,42 anos (DP ±15,91)
para os não expostos, sendo 94,0% do sexo masculino. Todos do grupo exposto utilizavam agrotóxico. Houve diferença entre os grupos para irritabilidade
(p=0,000), confusão mental (p=0,001), sudorese (p=0,008), tontura (p=0,046)
e cefaléia (p=0,047). O grupo exposto ao agrotóxico apresentou maior chance
para dor torácica (RP 5,33, IC 1,68-16,97), taquicardia (RP 4,48, IC 1,34-14,24),
palpitações (RP 3,53, IC 1,05- 11,86) e hipertensão (RP 5,18, IC 1,53-17,99). O
grupo que não deu atenção especial as roupas apresentou mais chance de desenvolver hipertensão (RP 5,70, IC 1,01-33,27) e doença cardiovascular (RP 5,40,
IC 1,01-30,17). CONCLUSÃO: A exposição aos agrotóxicos aumentou o risco
de doença cardiovascular.
PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxico. Intoxicação. Doenças Cardíacas.
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ESTUDO CLÍNICO SOBRE SEPSE NEONATAL.
Soerensen, A. A.1;Giaxa, M.1
1

UNIP

RESUMO
INTRODUÇÃO: Esta pesquisa refere-se a um estudo de caso, qual foi desenvolvido durante a atividade prática do Curso da Graduação em Enfermagem.
O estudo discorre sobre a importância do reconhecimento precoce da sepse
neonatal e de sua abordagem clínica. OBJETIVO: O objetivo foi relacionar
os achados semiológicos de enfermagem aos exames complementares, a fim de
levantar os problemas de acordo com a Taxonomia de Nanda e baseando-se na
Teoria das Necessidades Humanas Básicas e também nas Diretrizes de Sepse 2018. METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi o estudo de caso, pois ele
é indicado quando há necessidade em descrever de maneira ampla e profunda
algum fenômeno. O estudo foi realizado em um hospital pediátrico na cidade
de Santos/SP, no período de maio de 2019. RESULTADOS: Notou-se que a
enfermagem apresenta dificuldades em compreender e identificar uma situação
de sepse neonatal e de elaborar diagnósticos de enfermagem pertinentes e consequentemente as intervenções. O conjunto de sintomatologia e o tratamento
médico para Sepses é norteado pelo protocolo de Sepses de 2018, porém não
existe um padrão para os diagnósticos e intervenções de enfermagem. O grande
desafio deste tema é a abordagem dos profissionais de saúde frente a uma suspeita de sepse, pois é necessária a rapidez do diagnóstico. O desenvolvimento deste
estudo clínico permitiu, a todos os envolvidos, uma grande discussão acerca
desta patologia, dos problemas e das intervenções de enfermagem. CONCLUSÃO: Além disso, o estudo propõe uma maior discussão sobre a temática a fim
de melhorar a Assistência de Enfermagem frente aos casos de Sepse Neonatal.
PALAVRAS-CHAVE: Sepse Neonatal. Diretrizes para Sepse. Problemas de Enfermagem.
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AVALIAÇÃO COGNITIVA EM CRIANÇAS E JOVENS DO
ESTUÁRIO DE SANTOS.
Ivy Beritelli José de Souza1; Luiz Alberto Amador Pereira1; Alfésio Braga1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O Estuário da Região Metropolitana da Baixada Santista localizado entre São Vicente e Santos encontra-se degradado por contaminantes
liberados diretamente pelo parque industrial seja no ar, água e solo. A área
também abriga um grande número de pessoas expostas a estes contaminantes.
Baseados nos dados do IBGE e do relatório da Cetesb de 2001 notou-se a severa
degradação ambiental. Investigou-se o quanto essa interferência ambiental afeta
a saúde e a capacidade cognitiva. OBJETIVOS: Verificar o desenvolvimento
intelectual de crianças e jovens residentes nas áreas contaminadas. Casuísticas e
METODOLOGIA: Estudo Transversal exploratório recorreu a aplicação de teste de inteligência autoaplicativo e pode ser utilizado em grupo.Avaliou-se crianças e jovens de 5 a 17anos em cinco áreas: São Vicente, Guarujá, Cubatão e a
área controle Bertioga com as Matrizes Coloridas e Monocromáticas de Raven,
com validação para a população brasileira. Utilizou-se as respostas das questões
12 a 14 do Inquérito Domiciliar de Risco e Morbidade Referida aplicado na
primeira fase do estudo com os resultados dos exames de sangue/cabelo dos
participantes do teste para verificar possível significância pelo teste de quiquadrado do SSPS e de proporção do Primer entre os elementos químicos e os
resultados dos escores. RESULTADOS: Os escores das crianças e jovens que
vivem nas áreas contaminadas em sua maioria foram mais baixos comparados
as crianças e jovens da área controle. Calculou-se no teste de qui-quadrado e no
de proporção não houve significância. CONCLUSÃO: As crianças e os jovens
apresentaram resultados piores nas áreas contaminadas que na controle e a
razão de prevalência da capacidade cognitiva foi maior nas áreas contaminadas.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde e Psicologia. Psicologia e Meio Ambiente. Distúrbios de Aprendizagem e Cognitivo.
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE IMIGRANTES
BOLIVIANOS PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS.
Kamilla Arruda Barbosa1; Denise Martin Covielo1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: Os fluxos migratórios internacionais têm se constituído
como um importante fenômeno social, com impacto nos países de acolhimento. Fatores econômicos são os principais motivadores para esse fenômeno, onde
muitos deslocam-se almejando melhores condições de vida. Estudos evidenciam
associação entre Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e imigração.
Essas doenças possuem etiologia multifatorial e compartilham fatores de risco
modificáveis, externos e individuais. OBJETIVOS: Compreender o comportamento alimentar dos imigrantes bolivianos portadores de doenças crônicas não
transmissíveis. METODOLOGIA: Estudo qualitativo, por meio da observação
etnográfica e entrevistas em profundidade, na Associação de Residentes Bolivianos, no período compreendido entre 14/04/2018 à 08/12/2018. No esforço de
moldar a alimentação ao ritmo frenético do dia-a-dia, observou-se um consumo
crescente de alimentos com elevada densidade energética - propensão ao consumo de alimentos industrializados e substituição das principais refeições (almoço
e jantar) pelos fast-foods. Condutas que aumentam a probabilidade de efeitos
deletérios à saúde humana, como o desenvolvimento das DCNT. RESULTADOS: Os resultados apresentados neste estudo indicam mudanças no consumo
alimentar dos imigrantes bolivianos, apontando para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição. Verifica-se a importância de políticas públicas que estimulem o consumo de práticas alimentares promotoras
da saúde, respeitando não apenas a diversidade cultural dos mesmos, mas ainda
que levem em conta os seus significados.
PALAVRAS-CHAVE: Migração. Bolivianos. Comportamento alimentar.
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COMPREENSÃO DAS PRÁTICAS ALIMENTARES DAS
FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS OBESAS E DESNUTRIDAS DE
UMA COMUNIDADE EM VULNERABILIDADE SOCIAL DA
BAIXADA SANTISTA.
Albertina Irlane Marinho1; Orival Silva Silveira2; Carolina Luisa Alves Barbieri1
Universidade Católica de Santos
2
Unoeste

1

RESUMO
OBJETIVOS: Compreender as práticas alimentares das famílias das crianças
obesas e desnutridas residentes numa região de vulnerabilidade social em um
Município da Baixada Santista na perspectiva dos pais. METODOLOGIA:
Qualitativo com entrevista semiestruturada. Após avaliação nutricional das
crianças matriculadas em 2019 numa creche de uma região de vulnerabilidade
social no Guarujá/SP, os responsáveis das 4 crianças avaliadas com obesidade
e das 3 desnutridas participaram da entrevista semiestruturada. Os dados empíricos foram analisados pela análise do conteúdo. Este estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNISANTOS, Nº 3.024.603. RESULTADOS: Do material empírico emergiram três temas analíticos: concepções e
práticas nutricionais; alimentação da creche e o corpo do filho na percepção
materna. As práticas estavam sujeitas ao fator econômico e as morbidades fundadas pela vulnerabilidade social. Houve falta de alimentos nas famílias dos
desnutridos e para os obesos incidiu a oferta de obesogênicos. A falta da mesa
não impediu a coesão, porém a TV ligada impediu, evidenciando a influência
sociocultural. A creche foi reconhecida pela alimentação adequada e as mães
não perceberam o real estado nutricional do filho, revelando a distância entre
a percepção subjetiva e sociocultural e o olhar biomédico. CONCLUSÕES: A
vulnerabilidade revelou susceptibilidade ao processo saúde-adoecimento-cuidado. As desigualdades e a falta de dados nutricionais das crianças em vulnerabilidade social justificam um estudo podendo fornecer subsídios para ações em
creches públicas, cooperando com a saúde da criança.
PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, desnutrição, vulnerabilidade social, práticas
alimentares.
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O IMPACTO DA SATISFAÇÃO PROFISSIONAL NA
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.
Vanessa de Pinho Sitta1; Glaucia Plaça Silva1
1

Centro Universitário São Judas Tadeu

RESUMO
OBJETIVO: Identificar na literatura o impacto da satisfação profissional na
qualidade da assistência à saúde, observando o modelo de gestão que favorece a
satisfação profissional. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com o propósito de analisar artigos relacionados ao tema de interesse. Para
tal, foram pesquisadas as bases de dados: Google Acadêmico, LILACS, Pubmed
e Scielo associada a uma busca de artigos científicos no período de abril a junho de 2019, publicados nos últimos 5 anos (2014 a 2019). RESULTADOS:
Após análise detalhada foram selecionados 15 artigos relacionados ao tema,
classificados de acordo com os assuntos: impacto da satisfação profissional na
qualidade da assistência e a relação do modelo de gestão com a satisfação profissional. CONCLUSÕES: O estudo demonstrou a interferência da insatisfação
profissional na qualidade da assistência à saúde e demonstra o modelo de gestão
que favorece a satisfação profissional, porém ainda é necessário a mudança de
cultura por parte da alta gestão para que ocorram as alterações necessárias.
PALAVRAS-CHAVE: Quadruple aim; Satisfação Profissional; Modelo de Gestão.
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EMPATIA E SAÚDE MENTAL.
Marcela Marmentini1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O homem é um ser sociável, que sobrevive e se transforma
através da cultura, pela utilização da linguagem, através da comunicação, falada
ou escrita e gestual ou não verbal. A forma como se dá a comunicação possibilita ou não o entendimento, o qual permite ou impossibilita a concretização
de uma ação. OBJETIVOS: O presente trabalho pretende verificar como a
empatia, utilizada na comunicação verbal e não-verbal, é um instrumento que
fomenta o entendimento de si e do outro, promovendo saúde mental. METODOLOGIA: Por meio de revisão bibliográfica, foram utilizados artigos publicados nos últimos vinte anos, além de se buscar bases na Psicologia Analítica,
onde se refletiu acerca do conceito de arquétipo, percorrendo a compreensão
do “Arquétipo do Curador Ferido”, para se cogitar que sua influência na psique
propicia um ambiente favorável ao desenvolvimento e ao resgate da empatia.
Pontua-se, ainda, a importância dos estudos em Neurociências, voltados para
a cognição e para os neurônios espelhos, onde se entrevê mais um fator que
capacita a vivência da empatia no cotidiano. RESULTADOS: Colocar-se no
lugar do outro, através da capacidade biopsíquica imaginativa, traz a reflexão de
que o outro também pode nos compreender, nos aceitar, se aproximar de nossa realidade. CONCLUSÕES: A empatia diminui sentimentos como angústia,
ansiedade e medo, geradores de diversos transtornos mentais, contribuindo,
sobremaneira, para a saúde mental do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Empatia. Saúde mental. Curador ferido. Neurônios espelhos.
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UM MODELO BALANCED SCOREDCARD (BSC) PARA
GERENCIAMENTO DA DEFINIÇÃO DA FASCIÍTE PLANTAR
EM NÍVEIS DE LESÃO EM CORREDORES.
José Augusto Theodosio Pazetti3; Felipe Mancine2; Bruna Reclusa Martinez1, Liu
Chiao Yi1
Universidade Federal de São Paulo
2
Universidade Aberta do Brasil
3
FATEC-Baixada Santista∕ FATEC-Praia Grande e UNIP
1

RESUMO
A Fasciíte Plantar (FP) é uma das lesão mais comuns entre os corredores, sendo
seu tratamento demorado e custoso. Utilizar uma ferramenta de gestão como o
Balanced ScoreCard (BSC), poderia auxiliar no gerenciamento do tratamento
da FP.O objetivo do estudo é definir os níveis da FP em corredores e assim
auxiliar no direcionamento de escolhas de condutas de acordo com o nível
apresentado.Participaram do estudo corredores com FP, de ambos os sexos entre 30 e 50 anos de idade, que praticam o esporte há pelo menos seis meses,
que treinam pelo menos 20Km/semana, com escala visual analógica de pelo
menos 3.Os indicadores do BSC foram determinados por meio dos instrumentos de avaliação: Sports Athlete Foot and Ankle Score(SAFAS), Hop test,
Core test, avaliação da musculatura intrínseca, Jack test, Drop do navicular test;
escala visual analógica(EVA); Star Excursion Balance Test, Step Down; Range
of motion(ROM) of foot and ankle, and Lunge test.A partir do modelo BSC,
foram obtidos quatro níveis da FP em corredores, a seguir: nível I(20,58%);
nível II(76,47%); nível III(2,94%); nível IV(0,00%), sendo I o melhor nível e
IV o pior nível. Foi constatado que 97,06% dos corredores concentram-se nos
dois primeiros níveis (I e II) da enfermidade.Observa-se que o BSC é útil para
identificar o nível de FP em corredores, a fim de auxiliar em tratamentos mais
curtos, pontuais e eficientes, de acordo com o nível da FP encontrado.
PALAVRAS-CHAVE: Fasciíte Plantar. Balanced Score Card (BSC). Tratamento. Lesão.
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IST’S, ÁLCOOL E DROGAS POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
Anna Karolyna Maggiori Silva1; Brenda Soares dos Santos1; Letícia Aparecida
Franscisco1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: A pobreza é um fenômeno multidimensional e intersetorial,
que vem aumentando ao longo do tempo e esse cenário de risco social contribui
para migração às ruas e com isso surge a necessidade e importância de conhecer
a realidade dessas pessoas e traçar estratégias que minimizem a vulnerabilidade
das mesmas, sendo uma delas a redução de danos. METODOLOGIA: O método utilizado foi Revisão Integrativa da Literatura, a qual tem como finalidade
de analisar e sintetizar o conhecimento científico. Utilizou-se as bases de dados:
Google Scholar e Scielo. Foram estabelecidos os descritores (DeCS): Homeless
People, Harm Reduction, Substance-Related Disorders, Sexually Transmitted
Diseases. As palavras-chaves: Homeless People, Harm Reduction, Substance-Related Disorders, Sexually Transmitted Diseases. As estratégias de busca estabelecida foram baseadas em suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa. O
recorte foi de 2012 a 2018. RESULTADOS: A amostra final do estudo foi constituída por 7 artigos onde foi utilizada a técnica de análise temática e critica através desta, sendo dividida em 2 grupos: 1) Exposição à substâncias psicoativas e
IST; 2) Redução de danos como intervenção, prevenção e promoção de saúde à
população em situação de rua. CONCLUSÃO: Torna-se de suma importância
que gestores de saúde intensifiquem programas específicos para essa população
de rua, com ações educativas, integração com a sociedade e programas sociais
para um bom entendimento da saúde e para que os mesmos tenham a consciência da importância do tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: População em situação de rua. Redução de danos. Substâncias psicoativas. Infecções sexualmente transmissíveis. Exclusão social,.Políticas públicas.
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CRIANÇAS REFUGIADAS: SAÚDE MENTAL NOS CAMPOS DE
EXÍLIOS.
Ana Luiza Perez1; Lidiane Ferreira Alves1; Mariane Nascimento Reis1; Thalita Lacerda
Nobre1
Universidade Católica de Santos
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RESUMO
INTRODUÇÃO: O presente estudo busca compreender o que ocorre com as
crianças refugiadas que se encontram nos campos de exílios, já que segundo a
Acnur 52% dos refugiados são crianças, e em sua maioria desacompanhadas.
OBJETIVO: Pretende-se analisar quais as consequências em sua saúde mental.
METODOLOGIA: Através de um estudo bibliográfico a pesquisa é realizada a
partir de consultas em bancos de dados eletrônicos, livros e artigos científicos
que versam sobre biopsicossocial e somática da criança refugiada. A pesquisa
encontra-se em andamento.
PALAVRAS CHAVE: Refugiados. Crianças. Sofrimento. Saúde Mental.
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O FAMOSO INVISÍVEL: PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA DO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
Izabel Cristina Oliveira Barbosa Pimentel

RESUMO
OBJETIVO: O presente estudo visou compreender a percepção da população
em situação de rua do atendimento em Urgência e Emergência no Sistema
Único de Saúde. METODOLOGIA: Percurso metodológico da hermenêutica
crítica e narrativa, no qual os participantes foram acionados no contexto de um
projeto de extensão universitária de formação em Redução de Danos. Foram
realizadas entrevistas individuais e interpretadas por meio da identificação de
núcleos argumentais e da construção de uma narrativa coletiva, numa aposta
interventiva de fortalecimento do protagonismo e participação, haja vista as
relações de poder e subalternidade que vão se delineando no cotidiano e as
complexas necessidades de saúde trazidas por esta população estigmatizada, que
faz da rua seu espaço de socialização e subjetivação. RESULTADOS: Os resultados apontam para a invisibilidade desta população; do acesso à urgência como
principal estratégia no acesso à saúde; perpassando pela violência do racismo
num mergulho em questões fundamentais nas desigualdades que foram se constituindo a partir do regime escravagista. As discrepâncias e vulnerabilidades produzidas sobre a população em situação de rua explicitam a restrição e violação
de direitos, que incidem no processo de viver e morrer desse grupo. As vozes
aprisionadas, detrás de roupas esfarrapadas, odores fortes, barbas e cabelos a
fazer, sujeira que parece, muitas das vezes, recobrindo o muito que têm a dizer.
CONCLUSÃO: Advoga-se a necessidade de que as problematizações propostas
pela Política Nacional de Saúde da População Negra possam nutrir as ações da
Rede de Urgência e Emergência no SUS, propiciando uma virada na equidade
em saúde.
PALAVRAS-CHAVE: Modo de produção capitalista. Desigualdade. População
em situação de rua. Narrativa. Saúde. Racismo.
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COMUNIDADE TERAPÊUTICA E CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UM OLHAR DA
PSICOLOGIA PARA AS MODALIDADES DE INTERVENÇÃO
NO CUIDADO AO USUÁRIO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS.
Teila da Silva Cunha1; Lumena Celi Tixeira1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Este estudo, realizado em 2016 enquanto Trabalho de Conclusão
de Curso de Psicologia, investigou de que maneira a implementação do programa “Crack, é possível vencer” havia contribuído na prevenção e no cuidado às
pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas, em duas unidades de
atendimento da Baixada Santista: um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas - CAPS AD e uma Comunidade Terapêutica. METODOLOGIA: teve
caráter qualitativo e exploratório e visou à correlação entre o levantamento bibliográfico sobre as Políticas Públicas que norteiam o tema, com os dados resultantes da análise dos discursos dos psicólogos que atuavam nos equipamentos,
à luz da Psicologia Sócio Histórica. RESULTADOS: indicaram que não houve
a devida implementação do programa “Crack, é possível vencer”; apontaram
desarticulação da Rede de Atenção Psicossocial e a precariedade dos serviços
oferecidos no cuidado aos usuários de substâncias psicoativas; revelaram divergências de concepções e metodologias adotadas pelos psicólogos, determinadas
principalmente pelos seus contextos institucionais e respectivos modelos de
atendimento. CONCLUSÃO: Concluiu-se ainda que a falta de investimentos
significativos em Políticas Públicas de Saúde voltadas para os usuários de álcool
e outras drogas promove o sucateamento dos serviços e evidencia o processo
de exclusão ao qual essa população é, e sempre foi submetida. Foi identificado
um processo de culpabilização dos usuários pela “dificuldade de adesão ao tratamento” presente no imaginário social, incluindo de alguns profissionais da
saúde, indicando ser necessário investir em políticas de atenção aos usuários –
bem como nos profissionais responsáveis pelo seu cuidado.
PALAVRAS-CHAVE: Psicologia Sócio Histórica. CAPS AD. Comunidade Terapêutica. Políticas Públicas para Álcool e outras Drogas. Programa “Crack é
possível vencer”.
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PROJETO DE PESQUISA: ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE
PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER INCURÁVEL
NA BAIXADA SANTISTA.
Thais Laudares Soares Maia1; Silvia Regina Viodres Inoue1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
INTRODUÇÃO: O desenvolvimento do câncer está relacionado com fatores,
orgânicos, ambientais, sociais e culturais. Quanto maior a demora na realização
do diagnóstico e início do tratamento, são menores as possibilidades de cura.
Alguns tipos de cânceres avançado e incurável estão relacionados com diagnóstico e tratamento tardio. OBJETIVO: analisar o itinerário terapêutico de
usuários do sistema público de saúde da Baixada Santista, diagnosticados com
câncer sem possibilidades de cura. METODOLOGIA: Optou-se em trabalhar
com a abordagem metodológica qualitativa a partir das histórias de vida que
permite conhecer as experiências de vida, seus significados e interações com as
questões socioculturais do adoecimento e os cuidados com a saúde. RESULTADOS: Espera-se que os resultados do estudo apontem caminhos para compreendermos a relação dos sujeitos com os serviços de saúde, suas dificuldades no
acesso, práticas de cuidados e redes de apoio. CONCLUSÃO: A análise a partir
da história de vida permite a aproximação da vivência-experiência dos cuidados
do sujeito adoecido e das pessoas que os cercam. Busca-se identificar as implicações, afetações das práticas que o campo profissional de saúde, produzem em
suas vidas.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer. Saúde pública. Itinerário terapêutico. Práticas
de cuidado.
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CONCEPÇÕES DE AUTOCUIDADO EM SAÚDE POR
MULHERES NEGRAS.
Taís Costa Bento1; Silvia Regina Viodres Inoue1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Identificar as concepções de autocuidado em saúde por mulheres
negras em vulnerabilidade socioeconômica de um bairro da Zona Noroeste/
Santos. METODOLOGIA: pesquisa qualitativa com realização de entrevistas
semiestruturadas com 19 mulheres autodeclaradas negras (pretas e pardas) acima dos 18 anos de idade. Utilizou-se o critério de saturação de dados para delimitar o número de participantes, e os resultados coletados foram analisados a
partir do método de análise de conteúdo sistematizado por Bardin. Resultados:
as concepções acerca da saúde e autocuidado que envolvem três aspectos (individual, social e programático) e colocam o saber médico como principal, muitas
vezes invisibilizando suas próprias atitudes e práticas de autocuidado e manutenção da saúde. CONCLUSÃO: A saúde surgiu como um ponto importante
para a vida e bem-estar das mulheres, porém foi observada a falta de informações e conhecimentos em saúde e adoecimento focados nas vulnerabilidades as
quais essas mulheres estão sujeitas, quanto mais conhecimento acerca dos processos de saúde e doença, mais elas podem adotar medidas para se protegerem.
PALAVRAS-CHAVE: Autocuidado. Saúde. Raça. Mulher Negra.
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TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA (TCI): RELATO DE
EXPERIÊNCIA COM MULHERES EM ACOMPANHAMENTO
ONCOLÓGICO.
Thais Laudares Soares Maia1; Aline Arduino2; Silvia Regina Viodres Inoue1
1
Universidade Católica de Santos
Assistente social e coordenadora do Centro de assistência a pessoa com câncer da Baixada Santista

2

RESUMO
OBJETIVO: O presente trabalho teve como objetivo relatar a experiência da
terapia comunitária integrativa com mulheres em tratamento oncológico assistidas por uma ONG dedicada a pessoas com câncer da Baixada Santista.
METODOLOGIA: Foram realizados o total de 16 encontros semanais, com
14 mulheres na faixa etária de 28 até 79 anos de idade. Os temas dos encontros foram definidos previamente com as participantes e estavam relacionados
com as dificuldades das mulheres em relação ao cotidiano e aspectos do adoecimento e tratamento. Em cada encontro foi realizado um sorteio de um tema
diferente e iniciado uma dinâmica de aquecimento, seguido da problematização
do tema pela psicóloga. Na intervenção do grupo a psicóloga realiza mediações
que são denominadas como “mote”. Ao final de cada encontro é realizado uma
dinâmica, onde cada participante possa dizer o que sentiu em relação ao grupo.
RESULTADOS: A terapia comunitária integrativa direcionada para mulheres
com câncer possibilita o acolhimento partilha de vida para se falar das dores,
dos problemas e das potencialidades.
PALAVRAS-CHAVE: Câncer. Saúde mental. Terapia comunitária integrativa.
Mulheres.
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O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL:
INTERVENÇÃO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE GUARUJÁ-SP.
Thayná Quinto Santos Souza1; Prof. Me. Flávia Henriques1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Os adolescentes vivenciam diversos momentos de ansiedade, sendo o mais comum a escolha da profissão. A partir deste dado e de observações em campo,
encontrou-se a necessidade de trabalhar os aspectos da escolha profissional com
os alunos de uma classe de terceiro ano do ensino médio de uma escola pública
em Guarujá-SP. O programa de orientação vocacional foi desenvolvido durante
14 encontros, planejados e organizados de forma a trabalhar as competências
sociais, o autoconhecimento e a escolha vocacional. O primeiro e o último encontro foram destinados à apresentação e finalização do processo, enquanto os
demais foram divididos em três momentos: “eu e o ambiente”, onde os alunos
realizaram dinâmicas voltadas às relações interpessoais; “eu comigo mesmo”,
momento para desenvolver autoconhecimento; e “eu e o futuro” que teve um
enfoque na escolha vocacional e na troca de informação. Foram utilizadas dinâmicas de grupo, atividades individuais e recursos audiovisuais. Muitos alunos
expressaram gostar das vivências na orientação vocacional e apresentaram bom
aproveitamento do processo e das informações trocadas. Entre as percepções
expressas em questionários avaliativos, a maioria considerou que os encontros
trouxeram informações sobre as profissões (22%) e foram dinâmicos (18%). Percebe-se que os objetivos foram atingidos e os estudantes também tiveram a oportunidade de desenvolver uma melhor percepção de si e do outro, e reconhece-se
a relevância da orientação vocacional como instrumento de autoconhecimento
que precisa estar acessível aos adolescentes.
PALAVRAS-CHAVE: Orientação vocacional. Psicologia escolar. Ensino médio. Adolescente.
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QUALIDADE DO SONO E SINTOMAS DE INSÔNIA EM
PESSOAS VIVENDO COM HIV EM TRATAMENTO COM
ANTIRRETROVIRAIS.
Ana Karla Bezerra da Silva Lima1; Luciana Fidalgo Ramos Nogueira1; Elaine Cristina
Marqueze1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Comparar a qualidade do sono e os sintomas de insônia entre
pessoas vivendo com HIV (PVHIV), de acordo com os esquemas de terapia
antirretroviral (TARV) METODOLOGIA: Estudo realizado com 307 PVHIV
que estavam em seguimento clínico. As variáveis dependentes foram qualidade
do sono e sintomas de insônia e a independente foi o esquema de TARV, classificado quanto às possíveis reações adversas no sono. RESULTADOS: A idade
média dos participantes era de 47,86 anos (DP=12,06) e a maioria era do sexo
feminino (52,16%). Os tempos médios de diagnóstico de HIV era de 12,59 anos
(DP=8,03) e de uso do atual esquema de TARV era de 9,38 anos (DP=7,57),
sendo que 50% da amostra já mudou o primeiro esquema de TARV. A maioria (73,6%) utilizava esquema de TARV que causava insônia e sonolência. A
maioria foi classificada com má qualidade de sono (55,15%) e apresentavam
sintomas de insônia (79,12%). No modelo linear generalizado ajustado pelo
sexo, idade, tempo de descoberta do HIV e tempo de uso do atual esquema de
TARV, verificou-se que não há diferença estatisticamente significativa nos escores médios da qualidade do sono entre os que usam esquema de TARV que não
interfere nos aspectos do sono (5,06 pontos), que causa insônia (6,75 pontos)
e que causa insônia e sonolência (5,67 pontos) e nem na média do número de
sintomas de insônia (2,09, 2,43 e 2,35 sintomas de insônia, respectivamente).
CONCLUSÃO: Não há diferença na qualidade do sono e nos sintomas de
insônia pelos esquemas de TARV utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: HIV. Antirretrovirais. Insônia. Sonolência. Qualidade
do sono.
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REFLEXÕES SOBRE A PSICODINÂMICA NAS
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES.
Sandra de Oliveira Soares Cardoso1; Thalita Lacerda Nobre1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
A profissão de professor, na sua representação social, é geralmente associada à
vocação, devoção, prazer pelo ato de ensinar, de transmitir conhecimento. No
entanto, uma avaliação de 2018 realizada em 35 países pela Varkey Foundation,
entidade dedicada à melhoria da educação mundial, indica a percepção dos
brasileiros como o país que menos valoriza os professores, considerada uma
profissão desmerecida, desacreditada e desautorizada. Aliada a essas situações,
surge à menção a doenças e a questões relacionadas com a saúde mental, neste sentido, é importante refletir sobre os motivos pelos quais a existência de
problemas de saúde relacionados com o desempenho da função de professor é
elevada. Assim, este trabalho tem como objetivo geral, utilizar a psicodinâmica
do trabalho, área da Psicologia que procura estudar a forma como a doença
surge associada ao trabalho, para compreender sobre o sofrimento psíquico do
professor que, na atualidade, tem sua profissão desmerecida. O estudo está em
andamento, porém, a pesquisa bibliográfica realizada até o momento sugere
que a representação social de desmerecimento e desvalorização tem influência
sobre o sofrimento apresentado pelos professores.
PALAVRAS-CHAVE: Professor. Psicodinâmica. Sofrimento. Doença. Saúde.
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SAÚDE MENTAL E A PROMOÇÃO DE AUTONOMIA NA
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: UM ESTUDO SOBRE A PRÁTICA
DO ‘TÉCNICO DE REFERÊNCIA’ E O OLHAR DO USUÁRIO
EM UM CAPS LLL DA BAIXADA SANTISTA.
Margarida Teresa de Jesus Cereja1; Prof.ª Me. Lumena Celi Teixeira1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Este trabalho é resultado da monografia de conclusão do curso de Psicologia da
Universidade Católica de Santos, fundamentado no modelo da Atenção Psicossocial em Saúde Mental. Diante da importância atribuída ao vínculo terapêutico e ao papel do ‘técnico de referência’, investigou-se sobre como se dá a atuação
desse profissional e também como os usuários atendidos por ele significam esse
acompanhamento. Foi realizada uma pesquisa de campo de caráter exploratório, na abordagem qualitativa. As entrevistas semiestruturadas foram realizadas
com oito sujeitos: quatro técnicos e quatro usuários de um Centro de Atenção
Psicossocial 24 horas – CAPS III, dedicado ao público adulto, localizado em
município da Baixada Santista e mantido pela respectiva prefeitura municipal.
Os dados foram analisados de acordo com a abordagem Sócio-Histórica, utilizando a Análise de Conteúdo. Os principais resultados obtidos foram: que as
atribuições do técnico de referência estão de acordo com o modelo da Atenção
Psicossocial; que o usuário pode ver o técnico de referência como uma figura parental; que o usuário possui o desejo de formar uma família, de ter sua própria
casa e ter uma vida melhor. A pesquisa demonstrou ainda que não houveram
disparidades entre as respostas dos técnicos de referência psicólogos e os não
psicólogos. Os entrevistados revelaram que na relação entre técnico de referência e usuário existe uma relação de vínculo significativa e gerando o desejo de
buscar a ampliação da autonomia partindo do usuário.
PALAVRAS-CHAVE: Autonomia. Vínculo terapêutico,.Saúde mental. Reforma Psiquiátrica. Centro de atenção psicossocial. Psicologia Sócio-Histórica.
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IDOSO BEM CUIDADO: INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE
SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DO CUIDADO AO IDOSO.
Camilla Santos Silva1; Priscila Costacurta1; Katia Weber1; Jacqueline Araujo1
1

SulAmérica

RESUMO
INTRODUÇÃO: O envelhecimento populacional é uma realidade em muitos
países, no Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número
que representa 13% da população do país. Os idosos apresentam maior carga
de doenças e incapacidades e usam mais os serviços de saúde, por outro lado,
os modelos vigentes de atenção à saúde do idoso se mostram ineficientes e
de alto custo, reclamando estruturas criativas e inovadoras. O Programa Idoso
Bem Cuidado (PIBC) é um programa de promoção e prevenção à saúde, para
pessoas com 65 anos ou mais, que surgiu por incentivo da Agência Nacional
de Saúde Suplementar. OBJETIVO: demonstrar que o PIBC é uma estratégia
integradora na cadeia de saúde foi implantado para mudar os paradigmas de
atendimento aos idosos, reorganizando os serviços ofertados a este grupo, trazendo-os para o centro do cuidado. METODOLOGIA: Análise de dados de
um grupo estudo (participantes PIBC) e grupo controle (beneficiários que não
participam do programa), com idade igual ou maior a 65 anos, do sexo feminino e masculino. Estes dados referem-se ao ano de 2018. RESULTADOS: os
participantes apresentam redução de 21% de idas ao pronto atendimento, 16%
de exames evitáveis, 21% de diminuição de tempo de internação e 5% de queda
em consultas médicas. CONCLUSÃO: Além de promover o envelhecimento
saudável, a preservação da autonomia, a manutenção funcional do idoso e a
uma melhor adaptação às mudanças que ocorrem com o envelhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Programa. Cuidado.
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CONSUMO ALIMENTAR DE TRABALHADORAS NOTURNAS
COM EXCESSO DE PESO.
Gabriella Habib Rodrigues1; Luciana Fidalgo Ramos Nogueira1; Adriana de Sousa Duarte1; Pollyanna Pellegrino1; Ananda Laís Felix Garrido1; Patrícia Teixeira de Santana1;
Ana Beatriz Petito Vieira1; Isabele Lisandra Parreira Miranda Duarte1; Elaine Cristina
Marqueze1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Descrever o consumo alimentar de trabalhadoras noturnas com
excesso de peso. METODOLOGIA: Trata-se de um ensaio clinico controlado randomizado, duplo cego, do tipo crossover. Para o presente estudo foram
utilizados apenas os dados do baseline realizado com 43 profissionais de enfermagem que trabalhavam em turnos noturnos fixos de 12x36h, com índice de
massa corporal entre 25-40kg/m². A ingestão calórica total e os percentuais de
macronutrientes foram obtidos por meio de diários alimentares de 24 horas
(19:00h às 19:00h), em um dia de trabalho e um dia de folga, analisados no Nutrition Data System Research. RESULTADOS: As participantes tinham idade
média de 39,8 anos (DP 6,3 anos), trabalhavam no turno noturno em média há
5,6 anos (DP 3,9 anos) e a maioria (51,2%) era técnica de enfermagem. No dia
de plantão foram realizadas em média seis refeições com ingestão calórica total
mediana de 1.665 kcal (AIQ 1.218-2.103 kcal), sendo em média 49,9% carboidratos (DP 10,4%), 30,7% lipídios (DP 7,9%) e 18,4% proteínas (DP 6,0%). Já
no dia de folga foram realizadas em média cinco refeições, com ingestão calórica
total mediana de 1.384 kcal (AIQ 1.203-2.148 kcal), sendo em média 51,4% carboidratos (DP 10,9%), 29,4% lipídios (DP 7,6%) e 17,5% proteínas (DP 6,9%).
CONCLUSÃO: Embora as trabalhadoras apresentassem excesso de peso, a ingestão calórica total está abaixo da recomendada pelas atuais diretrizes nos dois
dias avaliados, sendo essa um pouco menor nos dias de folga. No entanto, o
percentual de macronutrientes está dentro dos limites recomendados.
PALAVRAS-CHAVE: Consumo Alimentar. Trabalho Noturno. Nutrição em
Saúde Pública.
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IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA: UM CENÁRIO ATUAL.
Aline Mayara Aguiar Pessoa1; Liliane Viana Gonçalves¹; Natalia de Souza Bortoloto¹;
Thiago Carvalho Toledo¹; Profª. Dra. Luzana Mackevicius Bernardes1
1

Universidade Católica de Santos

RESUMO
OBJETIVO: Compreender o perfil, a vida e a luta pela sobrevivência dos idosos
em situação de rua por meio de revisão integrativa. METODOLOGIA: A busca
de artigos que abordam a situação do idoso nas ruas foi pesquisada através das
fontes: Scielo, Revista Portal de Divulgação, PUCSP, Congresso Internacional
Envelhecimento Humano e JusBrasil. O critério de inclusão abrangeu a seleção de artigos entre os anos de 2012 e 2017, com os seguintes Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS): “pessoas em situação de rua”; “saúde do idoso”;
“idoso fragilizado”; “abrigo”. Os critérios de exclusão dos artigos foram os estudos que não atendessem os critérios de inclusão mencionados. RESULTADOS: A maioria dos idosos em situação de rua são andarilhos, em busca de
comida e proteção, porém, em condições limitadas pelo físico cada vez mais
delimitado pela idade avançada, afetando suas estratégias de sobrevivência.(SILVA., GUTIERREZ. 2013). Na trajetória dos idosos foi identificado brigas e/
ou ruptura de laços familiares, abandono de responsabilidade familiar e afetiva, que acabam explicando seu comportamento distante e peculiar (GUSMÃO
et al., 2012). CONCLUSÃO: A situação de um morador de rua é complexa,
principalmente se tratando de idosos. Mesmo que existam abrigos, esta não é
uma alternativa permanente, pois há tempo limite para a estadia. Após atingir
o tempo no abrigo, o idoso deveria retornar à família ou o a autonomia dele
deverá ser trabalhada.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso em situação de rua. Abrigo.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM UMA
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO INSCRITA NO
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
Isabella Zaitun Gomes Fautino²; Juliana Gomes Crespo1; Rosângela Bampa Schattan¹
1

Universidade Católica de Santos

RESUMO
OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi realizar uma atividade de educação
alimentar e nutricional em uma unidade de alimentação e nutrição (UAN)
inscrita no PAT. METODOLOGIA: O trabalho de intervenção ocorreu em
uma UAN, localizada no município de Santos, que atende a 700 comensais/
dia, no mês de agosto de 2019. RESULTADO: Após o diagnóstico feito pelo
nutricionista, foi sugerido aos estagiários do curso de Nutrição que realizassem
uma campanha de educação alimentar e nutricional (EAN). Foram elaborados cartazes informativos, expostos durante cinco dias, contendo informações
promotoras de hábitos alimentares saudáveis. Foi utilizada como estratégia de
EAN o uso de cartazes impressos em folha A4, colocados em ambos os refeitórios, durante o período do almoço e jantar. Os temas aprovados e apresentados
versaram sobre: doenças crônicas não transmissíveis, consumo de verduras e
legumes, consumo de água, frutas, fibras e dicas para montar um prato saudável. CONSIDERAÇÕES: As unidades de alimentação e nutrição, inscritas no
Programa de Alimentação ao Trabalhador devem suprir o provimento nutricional da coletividade, melhorar as condições nutricionais e promover escolhas
alimentares saudáveis por meio de estratégias EAN. Os objetivos do Programa
são melhorar as condições nutricionais e de qualidade de vida dos trabalhadores, reduzir os acidentes de trabalho e aumentar a resistência às doenças. A
EAN é considerada uma estratégia fundamental para a prevenção de problemas
nutricionais, incluindo a obesidade, o excesso de peso e as doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT). O nutricionista deve elaborar um calendário de EAN a
fim de atender às exigências do PAT.
PALAVRAS-CHAVE: Programa de Alimentação ao Trabalhador. Unidade de
Alimentação e Nutrição. Educação Alimentar e Nutricional. Alimentação. Trabalhador. Nutrição.
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FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PRECEPTORIA NA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE NA REGIÃO
DA BAIXADA SANTISTA.
Guilherme Augusto Braga Silva1
Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande - Secretaria Municipal de Saúde (SESAP)

1

RESUMO
OBJETIVO: O projeto de intervenção tem como objetivo fortalecer o exercício
da preceptoria na Residência Multiprofissional em Saúde (RMS) na Baixada
Santista, facilitando os processos de aprendizagens, promovendo a articulação
do trabalho e da educação e estimulando a formação de espaços de repactuação
dos processos nas práticas do serviço. METODOLOGIA: Entre as propostas de
ações estão: a elaboração de um documento norteador, que estabeleça a imersão
das práticas de integração ensino-serviço numa abordagem dialógica com o perfil de competência, utilizando-se de pactos de trabalho e mesas de negociações
para o exercício da preceptoria na RMS. O método tem como base a utilização
das ferramentas de planejamento, como: árvore explicativa, matriz de priorização de problemas, escolha dos atores sociais, plano de ações, monitoramento,
entre outras estabelecidas pelo Planejamento Estratégico Situacional (PES). RESULTADOS: É de se pensar que os atores envolvidos no projeto apurem suas
habilidades, identifiquem suas potências e dificuldades no coletivo, conversem
entre si na busca de respostas e questões que envolvam o processo, e que o
produto do trabalho possa gerar intervenções na realidade, principalmente na
formação do Preceptor e no seu perfil de competência. CONCLUSÃO: Numa
dimensão ético-política e ideológica, evidencia-se a necessidade de se resgatar
os princípios de um modelo de formação embasado na perspectiva crítica e
reflexiva e que, ao longo do tempo, tem se tornado cada vez mais técnicos e
mecanicistas, para que esses novos trabalhadores, subemetidos ao processo de
educação por meio de metodologias inovadoras, possam contribuir com o fortalecimento do SUS.
PALAVRAS-CHAVE: Preceptoria. Residência Multiprofissional no SUS. Planejamento Estratégico Situacional.
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A RESTRIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA DO PFPB E O CONSUMO
DE BISFOSFATOS.
João Leopoldo Oliveira Araujo1; Patricia de Carvalho Mastroianni1 ; José Andre
Ferreira de Castro2
1
Universidade Estadual Paulista (UNESP)
EMS Industria Farmacêutica Ltda., Unidade de Medicamentos Genéricos

2

RESUMO
OBJETIVO: Em 2017 o Ministério da Saúde limitou a dispensação dos medicamentos para o tratamento da osteoporose fornecidos pelo Programa Farmácia
Popular do Brasil (PFPB) a pacientes com idade superior a 40 anos; o presente
trabalho tem como objetivo analisar o impacto desta restrição no consumo de
bisfosfonatos utilizados para o tratamento da osteoporose no Brasil. METODOLOGIA: Estudo observacional, descritivo e retrospectivo baseado no número de comprimidos contendo 70 mg de alendronato de sódio dispensados
em 76 mil farmácias e drogarias de todo território nacional durante os quatro
semestres anteriores, e posteriores, a restrição do PFPB por faixa etária. RESULTADOS: A taxa de crescimento médio no consumo de alendronato de sódio
durante os quatro semestres anteriores a restrição por faixa etária do PFPB foi
de 10,2%, resultado próximo aos 13,9% de outro bisfosfonato (risedronato sódico de 35 mg) não contemplado no PFPB. Nos quatro semestres posteriores a
restrição por faixa etária do PFPB a dispensação do medicamento alendronato
de sódio apresentou declínio de 2,4% em sua taxa média de consumo, enquanto que o risedronato sódico cresceu 13,3%. Durante o mesmo período estudado
a taxa de crescimento médio por semestre do mercado farmacêutico brasileiro
oscilou entre 11,2 e 14,1%. CONCLUSÃO: A restrição de venda do medicamento alendronato de sódio 70 mg pelo PFPB a pacientes com idade superior
a 40 anos propiciou uma significativa alteração na tendência de consumo deste
medicamento no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Osteoporose. Programa Farmácia Popular do Brasil.
Alendronato de Sódio.
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ESTUDO DAS ILHAS DE CALOR E SAÚDE DA VEGETAÇÃO
DO ENTORNO DA ÁREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE
CUBATÃO (SP) ATRAVÉS DAS IMAGENS DO LANDSAT 8.        
Lucas Branco de Carvalho¹, Me. Jhonnes Alberto Vaz1
¹Universidade Católica de Santos

RESUMO
OBJETIVO: O principal objetivo do presente trabalho é estudar a existência e
a ocorrência do fenômeno de ilhas de calor, identificar e buscar correlacionar
sua ocorrência com a qualidade da vegetação. METODOLOGIA: Suas vias
de ação foram duas, a primeira, foi a revisão bibliográfica, onde os principais
tópicos de estudo foram: sensoriamento remoto, correção atmosférica, saúde
da vegetação e índices de saúde de vegetação, no caso o “Índice de Vegetação
Ajustado ao Solo” (SAVI). Já a segunda ação foi a manipulação das imagens
de satélite através do programa QGIS, para tanto foi necessário o download
de todas as imagens disponíveis no site da “United States Geological Survey”
(USGS) e a manipulação das imagens através do programa QGIS. No site do
USGS a categoria onde estão armazenados os arquivos é intitulada de “LANDSAT Collection 1 Level 2”, isso porque o nível 2 define que todas as imagens
passaram pelo processo de correção atmosférica, processo esse necessário para
ter uma acuidade maior das imagens e subsequentes informações dela retiradas.
RESULTADOS: Como o previsto e seguindo o que foi pesquisado na literatura apropriada podemos perceber claramente as ilhas de calor onde houve
desmatamento para o crescimento da cidade. Os mais diversos usos e ocupações
do solo alteram a temperatura por absorverem mais as ondas eletromagnéticas
emitidas pelo sol. CONCLUSÃO: Para o índice SAVI, o estudo gerou mapas
onde podem ser vistos os valores da saúde da vegetação em todo o entorno e
nas zonas de influencia das ilhas de calor, bem como a analise estatística dos
dados gerados.
PALAVRAS-CHAVE: Cubatão. Geoprocessamento. Ilha de calor. Saúde da vegetação. Correção Atmosférica.
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TUBERCULOSE EM PACIENTES IDOSOS.
Beatriz Souza Taveira da Silva1; Gabriela Vizaco de Souza1; Larissa de Carvalho Espinosa1;
Veronica Sanmamed Lopes Pestana1; Profa Dra Luzana Mackevicius Bernardes1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Conhecer as estratégias dos idosos para o enfrentamento da tuberculose. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa com o objetivo
de compreender a tuberculose em idosos. A busca dos artigos foi realizada nas
bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), US National Library of Medicine National Institutes of Health (PUBMED), Literatura Latino-americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and
Retrieval System Online (MEDLINE), BDENF e Coleciona SUS. O critério de
inclusão abrangeu artigos entre os anos de 2006 e 2018, em português e inglês
e que contivessem em seus títulos e/ou resumo os Descritores em Ciências
da Saúde (DeCS): “tuberculose”, “tuberculose + idosos”, “tuberculosis + aged”,
“Mycobacterium tuberculosis”, “tuberculose no idoso”. RESULTADOS: A tuberculose em idosos está associada com questões do próprio envelhecimento,
tendo em vista a diminuição da imunidade celular. Os aspectos clínicos mais
comuns incluem o surgimento de manifestações não específicas que podem ser
confundidas com outras patologias. CONCLUSÃO: Com o fortalecimento da
atenção básica, ocorreu um grande avanço com relação ao combate à tuberculose na população idosa. Ao iniciar a terapia medicamentosa deve-se levar em
conta alguns aspectos como peso e interações medicamentosas. As estratégias
de saúde focam na busca ativa e garantia da continuidade do tratamento.
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose, Idoso, Envelhecimento, Imunidade, População.
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ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS CASOS DE
TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DO GUARUJÁ.
Orival Silva Silveira1; Albertina Irlane Marinho2; Lourdes Conceição Martins2
1

Universidade do Oeste Paulista – Unidade Guarujá
2
Universidade Católica de Santos

RESUMO
OBJETIVOS: Analisar a distribuição geográfica, fatores de risco e realizar o mapeamento dos casos de Tuberculose no município do Guarujá no ano de 2016.
METODOLOGIA: Estudo transversal utilizando dados do TBWEB dos casos
novos do município do Guarujá no ano de 2016. Foi realizada a análise descritiva das variáveis do estudo e utilizado os testes de Qui-Quadrado, e o Teste de
Comparação Entre Duas Porcentagens. Foram obtidos dois mapas da cidade do
Guarujá: um através do Estimador de Densidade de Kernel e outro da Taxa de
Incidência. O nível de significância adotado foi de 5%. Pacote estatístico: SPSS
17.0 for Windows. RESULTADOS: Foram analisados os 314 casos novos de Tb
do município do Guarujá no ano de 2016. Observou-se uma incidência maior
em Vicente de Carvalho (59,5%; teste de comparação entre duas porcentagens,
p<0,05). A maioria era composta por pardos, do sexo masculino e em idade produtiva. Teste de Qui-quadrado: grupos homogêneos em relação ao sexo, faixa
etária, escolaridade e ocupação (p>0,05) e associação entre raça/cor com o local
de moradia (p<0,05), com a maior parte dos casos residentes em Vicente de
Carvalho era parda. Patologias mais freqüentes associadas foram HIV/AIDS,
etilismo, drogadição e tabagismo. Foi observada associação entre drogadição
e ser portador de tuberculose residente em Vicente de Carvalho (p=0,012). O
mapa obtido através do Estimador de Densidade de Kernel evidenciou maior
densidade hot bed na região Noroeste de Vicente de Carvalho. O mapa da
Taxa de incidência mostrou uma distribuição heterogênea e não concentrada.
CONCLUSÃO: Os dados obtidos evidenciam uma elevada incidência (100,1
casos novos de Tb/100.000 hab) no Guarujá com predomínio na região menos
favorecida socioeconomicamente e remetem à necessidade de políticas públicas
que envolvam ações interdisciplinares e intersetoriais.
PALAVRAS-CHAVE: Tuberculose. Georreferenciamento. Guarujá. Kernel.
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USO E ACEITAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA
IDOSA NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO MUNICIPIO DE
SANTOS.
Larissa Cristina da Silva1; Sheila de Melo Borges1
Universidade Santa Cecília

1

RESUMO
OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo avaliar o uso da Caderneta de
Saúde da Pessoa Idosa por usuários de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no
município de Santos/SP. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal
que contou com 246 idosos participantes de um projeto de pesquisa intitulado
Síndrome da fragilidade: identificação e monitoramento de vulnerabilidade em
idosos usuários de Unidades Básicas de Saúde no município de Santos/S. O
protocolo de pesquisa deste projeto foi baseado no Caderno de Atenção Básica
Envelhecimento e a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, ambos preconizados
pelo Ministério da Saúde. RESULTADOS: Dos 246 participantes a maioria
dos idosos relatou não possuir a caderneta da pessoa idosa (n=199; 80,9%), dos
47 idosos que relataram possuir a caderneta, a maioria (n=35; 74,5%) relatou
que a utiliza. Já os 12 idosos que relataram que não utilizam a caderneta, metade
(n=06; 50%) justificou que foi por falta de conhecimento sobre a necessidade
do uso e a outra metade (n=06; 50%) por falta de costume. Ao final do estudo
a caderneta da pessoa idosa foi apresentada para os participantes e a maioria
aceitou (n=195; 83%) receber este documento de acompanhamento da saúde
da pessoa idosa. CONCLUSÃO: Conclui-se que os idosos que relataram possuir, usam a caderneta no dia a dia. Além disso, no presente estudo foi possível
verificar que a caderneta foi bem aceita após ser oferecida e orientada pelos
pesquisadores do presente estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Uso da caderneta da pessoa idosa. Idosos. Envelhecimento.

120

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NA SAÚDE

EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM EM
PRATICAS DE IMUNIZAÇÃO EM COLABORARES E ALUNOS
DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE SÃO VICENTE.
Rafaella C. Neves1; Michelle Yandra1; Taise R. Castro1; Yasmin L. Mendes1; Taynan
L. Moura1; Gilda M. Silva1; Tamara M. Lima1; Viviane C. Nunes1; Gláucia B. Martins1; Andrea O. C. Aragâo1; Luiz Alberto Tobias1
Faculdade de São Vicente- UNIBR Graduação em Enfermagem

1

RESUMO
OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na aplicação
de vacinação contra Influenza entre colaboradores e alunos de uma faculdade
particular de São Vicente. METODOLOGIA: Foram realizadas pelos acadêmicos do curso de enfermagem sob a supervisão de um enfermeiro docente, a
aplicação de imunização contra Influenza em colaboradores e acadêmicos de
uma faculdade particular na cidade de São Vicente, os conceitos de aplicação
seguiram as diretrizes do Ministério da Saúde quanto dosagem, local de aplicação e orientações de possíveis eventos adversos. RESULTADOS: 150 doses
foram aplicadas, entre colaboradores e alunos da instituição no período de duas
horas, nas dependências da faculdade. CONCLUSÃO: Embora a vacinação
da Influenza esteja disponível para a população em postos de saúde, alguns
fatores como a limitação de horário de funcionamento, podem se tornar fatores
impeditivos para a sua procura. Ao desenvolver estas atividades no próprio ambiente acadêmico, aumentam as possibilidades de adesão entre colaboradores
e alunos, e promovem para os acadêmicos de enfermagem a capacidade discernimento de organização, planejamento, educação, aprimoramento das práticas
e habilidades assistenciais e a promoção da saúde, quesitos integrantes e fundamentais para o desenvolvimento de sua formação profissional.
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Educação. Imunização. Práticas.
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VIDEO GAME E SUBJETIVIDADE: SEUS SIGNIFICADOS NA
ATUALIDADE.
Pamella Sanchez Mello de Pinho1; Thalita Lacerda Nobre1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Os modos de interação social sofreram alterações ao longo dos tempos, modificando a forma como as gerações brincam e apreendem as regras de inserção
nos contextos sociais. O vídeo game, modo virtual de interação social, mostra-se
uma constante neste âmbito, presente em diversas plataformas, interferindo na
percepção do sujeito sobre si e sobre o mundo que o cerca. Através da pesquisa
em bancos de dados, foi realizada a revisão de literatura, buscando verificar a
presença do vídeo game na sociedade, os diversos aspectos abarcados e a relação
com a racionalidade vigente. Ainda que o estudo esteja em andamento, os dados encontrados permitiram compreender que o vídeo game e outros aparatos
instigam o consumismo, mas podem auxiliar na ressignificação e inserção no
meio social, confirmando a hipótese inicial. Faz-se necessário maior investigação, a fim de compreender melhor a posição do vídeo game nesta dinâmica e
seu papel como integrador social.
PALAVRAS-CHAVE: Vídeo game. Subjetividade. Cultura digital. Neoliberalismo.
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VIVÊNCIA DE ARTETERAPIA COM USUÁRIOS DE UM
SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO
DE SANTOS.
Bruna Stephanie M. Marino1; Thais Lima Souza1; Lumena Celi Teixeira1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
Oficina realizada enquanto experiência de estágio na área de Psicologia Institucional e Comunitária, com os usuários da SERP - Seção de Reabilitação Psicossocial, tendo como objetivo promover elevação da autoestima, da autonomia e
da capacidade de comunicação, através da expressividade e da relação interpessoal entre os usuários. A metodologia utilizada foi baseada no repertório artístico e cultural da dupla, sendo seis encontros de uma hora e meia. As oficinas
mesclavam elementos de desenho, dança e teatro, sempre pensadas e adaptadas
de acordo com as necessidades do grupo percebidas pelas alunas. Os resultados
obtidos foram satisfatórios e os objetivos parcialmente atingidos, dentro do período e quantidade de oficinas possíveis no contexto. Tais resultados apontam
consequências benéficas a curto e longo prazo, considerando a transformação
do olhar do usuário acerca de si mesmo e na sua relação com o outro.
PALAVRAS-CHAVE: Oficinas terapêuticas; Arteterapia; Expressividade; Comunicação; Experiência de estágio; Reabilitação Psicossocial.
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A VULNERABILIDADE ÀS INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSIVEIS, ÁLCOOL E DROGAS NA POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA.
Anna Karolyna Maggiori Silva1; Brenda Soares dos Santos1; Letícia Aparecida
Francisco1; Profª Drª Luzana Mackevicius Bernardes1
Universidade Católica de Santos

1

RESUMO
OBJETIVO: Conhecer os fatores que propiciam a exposição a infecções sexualmente transmissíveis e drogas na população em situação de rua. METODOLOGIA: O método utilizado foi Revisão Integrativa, a qual tem como finalidade
de analisar e sintetizar o conhecimento científico. Utilizou-se as bases de dados:
Google Scholar e Scielo. Foram estabelecidos os descritores (DeCS): Homeless
People, Harm Reduction, Substance-Related Disorders, Sexually Transmitted
Diseases. As palavras-chaves: Homeless People, Harm Reduction, Substance-Related Disorders, Sexually Transmitted Diseases. As estratégias de busca estabelecida foram baseadas em suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa. O
recorte foi de 2012 a 2018. RESULTADOS: A amostra final do estudo foi constituída por 7 artigos onde foi utilizada a técnica de análise temática e critica através desta, sendo dividida em 2 grupos: 1) Exposição à substancias psicoativas
e infecções sexualmente transmissíveis; 2) Redução de danos como promoção
de saúde à população em situação de rua. O álcool e drogas no contexto da população não domiciliada, são utilizados como um artifício para sobrevivência,
suprimir a fome, o frio e manter a socialização com indivíduos na mesma situação. Por conta da alta vulnerabilidade, essa população é considerada prioritária
para a prevenção em relação ao HIV/ ISTs, sendo a AIDS e a sífilis as infecções
sexualmente transmissíveis com o maior número de casos crescentes, que ocorrem devido a prostituição, comida e favores, violência sexual. CONCLUSÃO:
Torna-se de suma importância que gestores de saúde intensifiquem programas
específicos para essa população de rua, com ações educativas, integração com a
sociedade e programas sociais.
PALAVRAS-CHAVE: População em situação de rua. Redução de danos. Substancias psicoativas. Infecções sexualmente transmissíveis.
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