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AVALIAR O CONSUMO DE BEBIDAS AÇUCARADAS EM PACIENTES FREQUENTADORES DO 

AMBULATÓRIO ESCOLA DA FMP/FASE. 
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 IAGO MELGAÇO DE SOUZA & 
THALITA FIALHO DA ROCHA 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: O consumo crescente de bebidas açucaradas como os refrigerantes ou sucos artificiais está 
associado à prevalência de obesidade no Brasil e no mundo. A Organização Mundial da Saúde 
recomenda consumo máximo de 50g de açúcar por dia, entretanto algumas bebidas industrializadas 
possuem cerca de 27g de açúcar em 200 ml, elevando o consumo diário de açúcar da população. 
Objetivo: Avaliar o consumo de bebidas açucaradas em pacientes frequentadores do ambulatório escola 
da FMP/FASE. Metodologia: Trata-se de estudo transversal, realizado em setembro de 2017, com 60 
adultos de ambos os sexos. A coleta de dados foi realizada na sala de espera do Ambulatório Escola da 
FMP/FASE localizado na cidade de Petrópolis, por alunos do curso de Nutrição, através de entrevista por 
meio de questionário padronizado e imagens de bebidas açucaradas. Foram avaliados o consumo diário, 
a frequência de dias da semana e o motivo o qual leva ao consumo das bebidas demonstradas. Os dados 
foram digitados e analisados no software Excel 2007. Todos os participantes assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados/Discussão: Dentre os participantes 76,7% foram 
mulheres, com a idade média de 40 anos com desvio padrão de + 18. A idade média dos homens foi de 
47 anos com desvio padrão de +19. O consumo de bebida açucarada foi relatado por 86,6% 
participantes, e a bebida que mais prevaleceu em ambos os sexos foi o refrigerante representando 68% 
seguido do suco de pó pelas mulheres (58,6 %) e por bebida de guaraná pelos homens (50%). Dentre os 
homens consumidores de bebidas açucaradas, 42,8%% referiram frequência de 1 vez ao dia. Já as 
mulheres 36,5% consomem cerca de 2 vezes ao dia, somente no sábado e domingo. Ressalta-se que de 
acordo com dados do Brasil (2002) indivíduos com excesso de peso sub-relatam o consumo alimentar. 
Além disso, o motivo referido pelo qual leva ao consumo foi o baixo preço, a praticidade dessas bebidas 
e o sabor agradável. A Pesquisa de Orçamentos Familiares POF (2008-2009) destaca a grande 
participação do consumo de gordura saturada, doces, refrigerantes e açúcar, pela população brasileira, 
reforçando nossos achados. Conclusão: A frequência do consumo de bebidas açucaradas dentre os 
pacientes do ambulatório escola é considerada elevada, principalmente entre as mulheres. Estratégias 
educativas que enfatizem a redução do consumo de dessas bebidas devem ser adotadas com incentivo 
a bebidas naturais e saudáveis. Tais medidas visam contribuir para a qualidade de vida e a prevenção de 
agravos à saúde. 
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 JOSÉ LUIZ DE MAGALHÃES RIOS & JOÃO BOSCO DE MAGALHÃES RIOS 

 
POLICLÍNICA GERAL DO RIO DE JANEIRO 

 
Introdução: A Alergia Alimentar (AA) é um problema mundial. AA IgE mediada, tem evolução rápida e 
pode levar a óbito. Pacientes e responsáveis temem uma reação alérgica grave e são sempre confrontados 
com restrições alimentares e sociais, impactando na qualidade de vida (QV). 
Objetivo: Avaliar a qualidade de vida de pacientes com Alergia Alimentar. Métodos: Entre maio de 2015 
e junho de 2017, 106 pacientes (ou responsáveis) com AA, com idade entre 2 e 22 anos, responderam um 
questionário de QV desenvolvido e validado. Os itens foram divididos em três domínios: Ansiedade 
Alimentar, Impacto Emocional e Limitações Sociais e Dietéticas (cada uma com 7 a 13 questões). As 
respostas variam de 0 a 6 (escala de Likert), de acordo com a intensidade do impacto. Uma pontuação 
individual para cada domínio foi obtida pela soma de pontos de todas as questões, dividida pelo número 
de perguntas. Os escores médios dos indivíduos formaram uma pontuação média de cada domínio. 
Resultados: A pontuação média nos Domínios Ansiedade Alimentar, Impacto Emocional e Limitações 
Sociais e Dietéticas foram de 2,25, 2,60 e 2,66, respectivamente. Esses dados indicam que os três domínios 
parecem interferir na qualidade de vida desses indivíduos, mas que a ansiedade de consumir novos 
alimentos não tem tanta repercussão quanto o impacto emocional que provavelmente é gerado pelas 
limitações sociais e dietéticas. Conclusão: Diferentes pontos de vista e maneiras de lidar com a alergia 
alimentar foram observados dentre os pacientes e seus familiares. O impacto emocional e as limitações 
sociais e dietéticas parecem repercutir de maneira significativa, refletindo o peso psicológico especifico 
da doença. Dessa forma, acreditamos que a utilização do questionário de qualidade de vida como uma 
ferramenta para aferir o impacto da doença é importante, como uma estratégia para direcionar o 
aconselhamento e ajudar a minimizar essas questões. 
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NEOFOBIA ALIMENTAR EM PRÉ-ESCOLARES E A EFICÁCIA DE UMA INTERVENÇÃO NUTRICIONAL 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

INTRODUÇÃO: Na infância a alimentação adequada é fundamental para a promoção da saúde, 
crescimento e desenvolvimento adequados. É neste momento que os pais ou responsáveis começam a se 
queixar de que a criança não gosta de experimentar novos alimentos, característica das respostas 
neofóbicas. A neofobia alimentar é caracterizada principalmente pela aversão aos novos alimentos e/ou 
a recusa em experimentar novos sabores, e tem como consequência a restrição da variedade alimentar. 
OBJETIVO: Avaliar a ocorrência de neofobia alimentar e a eficácia de uma intervenção nutricional em pré-
escolares de duas escolas privadas do município de Teresópolis-RJ. MÉTODO: A pesquisa foi realizada em 
duas escolas privadas na cidade de Teresópolis/RJ, no período de janeiro a novembro de 2016, com 55 
crianças, de ambos os sexos, com idade entre 3 e 6 anos. Foram aplicados questionários de dado sócio 
demográfico, para obtenção de informações da criança e do responsável. Além disso, neste estavam 
expostas opções de alimentos para o responsável sinalizar o que a criança não gosta/ não consome. 
Utilizando o instrumento de neofobia alimentar foram avaliados os níveis de neofobia alimentar das 
crianças. A análise de dados do questionário sócio demográfico foi feito de maneira descritiva, e os 
resultados do instrumento de neofobia alimentar foram digitadas em Software Excel 2010. RESULTADOS: 
Das 55 crianças avaliadas 20 (36%) apresentaram níveis maiores de neofobia alimentar e 35 (64%) crianças 
nível mais baixo de neofobia. O agrião foi o alimento mais sinalizado pelos pais e responsáveis como o 
que a criança não gosta ou não consome. Após intervenção nutricional, observou um aumento de 69% da 
aceitabilidade pelo agrião quando ofertado em uma preparação diferente da habitualmente oferecida. 
Com base neste resultado, conclui-se primeiramente que há elevada prevalência de neofobia alimentar 
entre os pré-escolares analisados, somado a possibilidade do tipo de preparação e a maneira como o 
alimento é apresentado influenciar positivamente na sua aceitabilidade. 
Palavras-chave: neofobia alimentar, alimentação infantil, preferencias alimentares, pré-escolares, hábitos 
alimentares. 
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação 

sustentada dos níveis pressóricos >140\90 mmHg. Frequentemente, se associa a distúrbios metabólicos 
e\ou estruturais sendo agravada por fatores de risco como dislipidemia, obesidade, e diabetes mellitus 
(DM). Por ter diversos fatores de risco e estar relacionada a diversas comorbidades, é de extrema 
importância que a população possua maior conhecimento sobre a hipertensão arterial. O presente 
trabalho teve como objetivos conhecer o perfil dos pacientes hipertensos da MA4 do Posto Machado 
Fagundes em Petrópolis-RJ, comparar o perfil dos hipertensos da MA4 do Posto Machado Fagundes com 
o perfil dos hipertensos do Rio de Janeiro e analisar a influência da alimentação, do IMC, da idade, do 
acompanhamento com o médico (avaliado somente nas visitas domiciliares), a ingestão de bebidas 
alcoólicas e uso de cigarros no controle da hipertensão arterial desses pacientes. Os dados apresentados 
no vigente trabalho são de pacientes diagnosticados com hipertensão, da microárea quatro do PSF-
Machado Fagundes. A coleta desses dados foi realizada através de análise de 20 prontuários e 22 visitas 
domiciliares, nas quais foi aplicado aos pacientes um questionário que visava abordar diferentes fatores 
que podem interferir no controle da pressão arterial. Dessa forma, a amostra final do trabalho 
correspondeu a 50% dos hipertensos dessa microárea. Para relacionar a hipertensão da MA4 com a 
encontrada no Rio de Janeiro, calculou-se a prevalência da hipertensão na MA4, que possui 538 
residentes, dentre os quais 84 hipertensos (prevalência de 15,6%). No Rio de Janeiro foi calculada uma 
prevalência de 2,8% para HAS entre pessoas com 18 anos de idade ou mais, no ano de 2011, segundo 
dados do Vigitel. Na análise de 42 hipertensos residentes na MA4, a idade média foi de 63,13 anos; sendo 
a maioria do sexo feminino (62%). Obteve-se como achado uma média de três medicamentos por 
paciente. Essa média pode estar relacionada com o fato dos idosos corresponderem ao grupo etário mais 
medicalizado da sociedade e a população idosa também ser a mais prevalente na MA4. Visto sob uma 
perspectiva crítica, o presente trabalho permite concluir que a deficiência da adesão, entre os idosos 
portadores de hipertensão arterial, tem relação direta com os fatores associados à falta de informação 
sobre o tratamento e hábitos de vida saudáveis. Houve impacto positivo das visitas domiciliares no 
retorno ao tratamento, visto que sete pacientes regressaram dentre os vinte visitados. Por fim, a equipe 
do PSF elaborou um exemplo de relatório clinico estruturado, em virtude da dificuldade encontrada nos 
acadêmicos na obtenção de dados a partir dos prontuários que se encontravam inúmeras vezes, com 
ausência de dados básicos. As mudanças acerca do relatório clinico encontram-se em percurso. 
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Introdução: O trabalho aborda a questão da violência sexual na infância e adolescência. Escolhemos esse 
tema, pois essa prática criminosa é muito presente na sociedade; e está sendo muito discutido devido o 
advento das redes sociais. A pesquisa foca em como identificar os sinais de abuso sexual e também em 
dados epidemiológicos sobre a questão, no município de Petrópolis. Outro ponto analisado, foi a 
implementação de uma lei municipal promulgado com o objetivo de facilitar a investigação dos casos de 
violência. A prática de abuso sexual pode gerar mudanças comportamentais. Ao revisarmos a literatura, 
selecionamos os parâmetros principais de possíveis mudanças relacionadas ao ato propriamente dito. O 
primeiro foco foi os sinais corporais ou provas materiais, na qual aborda alterações físicas ou mentais na 
vítima, como gravidez precoce ou até mesmo traumatismo físico e leões corporais. Um outro parâmetro 
importante é o surgimento de objetos pessoais que não condizem com a condição financeira da vítima. 
Objetivos: Analisar a taxa de incidência de violência sexual na infância e na adolescência em Petrópolis 
nos anos de 2009 a 2014 por faixa etária; Avaliar o impacto da lei do fluxograma sobre as notificações de 
violência sexual; Metodologia: Coletou-se informações a respeito da taxa de incidência de violência sexual 
na infância e na adolescência em Petrópolis no período de 2009 a 2014 por faixa etária. A fonte de dados 
foi o DATASUS e o Ministério Público do estado do Rio De Janeiro. 
Resultados/Discussão: Petrópolis apresentou resultados preocupantes em relação a anos anteriores à 
promulgação da lei do fluxograma, corroborando a necessidade desta. Nesse sentido, a lei foi criada com 
o objetivo de gerar um algoritmo que otimize o sistema de notificações e evite a revitimização da vítima. 
Sugere-se, portanto, que há necessidade de um maior empenho municipal, individual e familiar nas 
notificações, para que as pessoas que sofrem ou não abuso, sintam-se abertas ao diálogo e a denunciar 
os agressores. 
Conclusão: A questão da violência sexual é uma realidade presente na sociedade como um todo. Nesse 
sentido, ela é um grave problema de saúde pública, na medida em que traz prejuízos graves para quem o 
sofre, devido ás consequências físicas ou emocionais decorrentes. Trata-se de uma violação de direitos 
que atinge diversos grupos, principalmente, crianças e adolescentes. Destaca-se ainda, a atuação da lei 
municipal 7382, que visa a criação de um fluxograma, que otimiza o sistema e o torna mais fidedigno ao 
número real de notificações. Pode-dizer, portanto, que as instituições funcionam, são capazes e têm 
progredido. Desse modo, para ocorrer mudanças a nível federal, é necessário que mudanças sejam 
realizadas, principalmente, a nível municipal. Além disso, o entendimento da influência que a questão 
escolar, psicossocial, qualidade de vida e fatores socioeconômicos exercem na conscientização é 
fundamental. 
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Introdução: Segundo a OMS, mortalidade materna é aquela que ocorre durante a gestação ou dentro de 
um período de 42 dias após o término desta, independente da duração ou da localização da gravidez, 
devido a qualquer causa relacionada com a gravidez ou por medidas em relação a ela, porém, não devidas 
a causas acidentais ou incidentais. A taxa de mortalidade materna pode ser definida pelo número de 
óbitos maternos, por 100 mil nascidos vivos de mães residentes, no ano considerado. O número de 
nascidos vivos é adotado como uma aproximação do total de mulheres grávidas. Pode ser calculado a 
partir da seguinte fórmula: taxa de mortalidade = número de óbitos de mulheres residentes, por causa e 
condições consideradas de morte materna/ número de nascidos vivos de mães residentes, para cada 100 
mil habitantes. 
 Objetivos: Apresentar o perfil da mortalidade materna em Petrópolis nos anos de 2013 a 2016. 
Mostrar a diminuição do número absoluto de mortes maternas em Petrópolis. 
Metodologia: Os indicadores analisados foram: número de consultas durante a gestação, início do pré- 
natal, cartão de vacinação (hepatite- B, antitetânica, influenza e tríplice bacteriana são as exigidas durante 
o pré- natal), exames sorológicos, escolaridade materna, consultas de puerpério, história pregressa da 
paciente, número de cesáreas, entre outros. As fontes de dados foram o posto de saúde Estrada da 
Saudade I e a Secretaria de Saúde de Petrópolis. 
Resultados/Discussão A morte materna constitui um desafio à Saúde Pública. No ano de 2000, juntamente 
com 189 países, o Brasil assinou um compromisso de cumprir com os oito objetivos do milênio até 2015. 
Dentre estes, consta a redução da mortalidade materna. No entanto, frente a esse compromisso, percebe-
se que poucos foram os reflexos no coeficiente de mortalidade materna no país, sendo necessária a busca 
de soluções para o enfrentamento desse anacrônico e insistente problema da mortalidade das mulheres 
durante o processo fisiológico da gravidez e do parto. Sabendo disso, o objetivo do milênio para o número 
de óbitos maternos era de 32/100000 habitantes até o final de 2015, porém a taxa obtida foi de 
62/100000 habitantes. 
Conclusão: Torna- se evidente, portanto, que o sistema de atenção básica necessita de melhorias no que 
tange ao indicador de mortalidade materna. Pode-se demonstrar a importância de um bom pré-natal, que 
deve ser iniciado ainda no primeiro trimestre da gestação. Dessa forma, o posto de saúde reflete a atenção 
primária, por isso, é a porta de entrada no sistema de saúde para as mulheres. Além disso, a 
multidisciplinaridade da equipe é de fundamental importância para o fortalecimento da assistência pré-
natal. Assim sendo, sabe-se que o Brasil é um país em desenvolvimento, porém, é dever do estado 
brasileiro e municípios, promover a melhoria na qualidade do atendimento às mulheres, em períodos 
gravídicos ou não, por meio da elaboração de estratégias que proporcionem também um 
acompanhamento máximo e eficaz. 
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, devido ao estilo de vida moderno, aconteceram mudanças nos 
hábitos de vida das pessoas, resultando em maiores prevalências de sedentarismo, etilismo, tabagismo e 
sono inadequado. Monitorar tais fatores é importante para o planejamento de medidas de prevenção e 
promoção da saúde. OBJETIVO: Avaliar o estilo de vida dos funcionários da FMP/FASE. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo transversal inserido no projeto de pesquisa “Avaliação nutricional e promoção de 
saúde dos funcionários da FMP/FASE”, realizado com 81 funcionários adultos de ambos os sexos, do 
campus Barão, entre abril e junho de 2017. A coleta de dados foi realizada por alunos do curso de 
Nutrição, previamente treinados, através de entrevista utilizando questionário padronizado. A digitação 
dos dados foi realizada no programa Epi Info, e os dados foram analisados através do software SPSS. O 
projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/FASE e os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.RESULTADOS/DISCUSSÃO: O consumo de 
bebidas alcoólicas foi relatado por 44,4% dos funcionários, sendo que 24,7% consumiam pelo menos 1 
vez por semana. Apenas 3,7% afirmaram ser tabagistas, 2,5% fumavam entre 1 e 4 cigarros por dia e 1,2%, 
de 10 a 14 cigarros por dia. Foi verificado que 32,1% dormiam menos que 7 horas por noite e a quantidade 
de horas de sono variou de 3 a 10,5 horas, com média de 7 horas. As médias de tempo gasto sentado 
durante a semana e no final de semana foram 7,8 e 6,1 horas por dia, respectivamente. Um quarto dos 
funcionários referiram despender 3 ou mais horas do dia assistindo televisão. Aproximadamente 50% dos 
avaliados estavam decididos a iniciar ou aumentar sua atividade física e estavam pensando em como fazer 
e 50% praticavam exercícios físicos de forma regular, porém, apenas um terço dos funcionários 
ultrapassavam 150 minutos de exercícios físicos por semana. Dentre os exercícios mais praticados, 
destacaram-se futebol (23,5%), caminhada (18,5%) e corrida (16,0%). A proporção de funcionários que 
consomem bebidas alcoólicas 1 ou mais vezes por semana foi um pouco maior do que a encontrada para 
o estado do Rio de Janeiro (22,1%) na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2013. Para o 
tabagismo e o hábito de assistir televisão, menores prevalências foram evidenciadas, em comparação com 
a PNS (12,5% e 40,4%, respectivamente). A prevalência de prática de atividade física dentro do nível 
recomendado foi menor do que a encontrada para a capital fluminense (38,9%) no último Vigitel 
(Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), realizado em 
2016. CONCLUSÃO: Os hábitos de vida inadequados observados entre os funcionários da FMP/FASE 
devem ser considerados no planejamento de estratégias de promoção de saúde. Tais ações podem 
estimular a adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável, proporcionando melhora da saúde e 
qualidade de vida. 
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A formação profissional de um estudante é composta pelo currículo formal, que se refere ao que está 
inserido na grade curricular, e pelas vivências individuais e coletivas experienciadas tanto dentro quanto 
fora das salas de aula. Assim, os currículos podem trazer sugestões sobre o perfil profissional que está 
sendo moldado em uma instituição de ensino. 
Este trabalho teve como objetivo investigar a formação dos acadêmicos de medicina e enfermagem na 
Faculdade de Medicina de Petrópolis/Faculdade Arthur Sá Earp Neto, através da análise dos temas 
curriculares relacionados à área da saúde sexual e reprodutiva da mulher, verificando possíveis diferenças 
entre os dois cursos. 
Para tanto, realizou-se o rastreio de temas ligados à saúde sexual e reprodutiva da mulher nas grades 
curriculares de medicina e enfermagem, utilizando como fonte os planos de ensino disponíveis no 
primeiro semestre do ano de 2017 das disciplinas do ciclo clínico de ambos os cursos. Destacaram-se 
todos os conteúdos relacionados ao enfoque do estudo, de modo a compará-los. 
Constatou-se que os seguintes temas estavam presentes apenas no currículo de enfermagem: Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), saúde sexual e reprodutiva, violência 
obstétrica, assistência de enfermagem ao abortamento, planejamento familiar, gravidez na adolescência 
e assistência à vítima de violência sexual. Já o currículo de medicina enfatiza o diagnóstico e manejo de 
patologias tocoginecológicas, assim como a abordagem na forma de manuais do cuidado em situações 
fisiológicas, como a condução do pré-natal e a coleta de preventivo. 
Observou-se que o currículo de medicina é, em geral, mais voltado para o modelo biomédico de ensino, 
enquanto o currículo de enfermagem aborda temas que tratam a mulher de forma holística, considerando 
seus aspectos biopsicossociais. Nesse sentido, refletir sobre o currículo formal e, consequentemente, 
sobre a formação das novas gerações de profissionais da saúde significa criar espaços para que novos 
paradigmas possam ser estabelecidos e para que a área da saúde possa cumprir seu papel de forma mais 
arrojada, caminhando em sincronia com a sociedade para a qual presta seus serviços. Espera-se dar 
continuidade a essa pesquisa, de modo que, ao aprofundá-la, sejam concebidas novas visões a respeito 
do ensino da saúde sexual e reprodutiva da mulher, resultando na formação de profissionais mais capazes, 
atualizados e humanos. 
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Após a deflagração da “Operação Lava Jato” em março de 2014, o Brasil deparou-se com o agravamento 
de um cenário de crise econômica e política, que ainda está distante de ser superado. O país ainda vive 
uma grande desaceleração da sua economia, com reduções nos níveis de produção industrial, bem como 
um crescimento acentuado nas taxas de desemprego. Realizar operações de crédito tornou-se mais caro. 
As organizações se veem imersas em um ambiente de riscos e competitividade ainda mais acirrado, pois 
se agregaram aos riscos próprios de cada setor e de cada empresa os riscos macroeconômicos. A fim de 
superar a travessia desse momento de crise, torna-se ainda mais urgente que as empresas utilizem 
ferramentas eficazes de planejamento e controle, para monitorar constantemente seu desempenho e 
minimizar os impactos negativos que o ambiente macroeconômico atualmente exerce sobre elas. Deste 
modo poderão atingir os objetivos previstos em seu planejamento estratégico ou adaptá-los ao novo 
cenário, de modo a conservar vantagem competitiva e conseguir manter-se no atual mercado. Diante 
deste cenário, a presente pesquisa buscou analisar o papel do orçamento empresarial na identificação 
dos indicadores do Balanced Scorecard e as contribuições que a utilização conjunta destas ferramentas 
fornece para a gestão de riscos empresariais, a fim de apresentar alternativas para uma gestão mais 
eficiente em momentos de crise. A metodologia adotada é a pesquisa bibliográfica, que permitirá uma 
análise dos conceitos e teorias na perspectiva de diferentes autores, que são referência nos temas 
abordados, permitindo o preenchimento de uma lacuna de conhecimento, que é a análise simultânea das 
três ferramentas que constituem o objeto de estudo, a saber: orçamento empresarial, balanced scorecard 
e gerenciamento de riscos. 
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O Câncer de Mama tem alta letalidade nas mulheres brasileiras, alta incidência e dificuldade para 
estabelecer o diagnóstico precoce. Também há escassez de informações quanto ao comportamento 
biológico. Pesquisas comprovam que o risco de câncer de mama aumenta abruptamente a partir dos 45 
anos de idade, chegando ao seu pico ao redor dos 65-70 anos. O objetivo do trabalho foi determinar a 
taxa de mortalidade do câncer de mama em mulheres no Brasil, comparando as regiões Norte e Sudeste 
do país na faixa etária de 50 a 59 anos, entre os anos de 2002 a 2012. As informações foram obtidas a 
partir das bases de dados do DATASUS, permitindo que a taxa de mortalidade fosse calculada. Observou-
se que na região Sudeste a taxa de mortalidade é superior à taxa da região Norte em todos os anos, sendo 
na região Sudeste 42,05 e na região Norte 19,84 para 100.000 mulheres no ano de 2002. Já no ano de 
2012, ocorreu decréscimo na região Sudeste, passando a ser 35,91, enquanto na região Norte houve 
aumento, resultando em 22,15 para 100.000 mulheres. Estas diferenças provavelmente são decorrentes 
do fato de quanto maior o desenvolvimento da região, maior a incidência de câncer de mama pela 
discrepância de estilo de vida de ambas as populações femininas. Isso reflete uma sociedade mais 
industrializada, a existência de rastreamento tardio, obesidade após a menopausa e migração das 
mulheres da região Norte para a região Sudeste com finalidade de tratamento. Sendo assim, percebe-se 
que o risco de câncer de mama em uma determinada população depende diretamente das características 
biológicas e comportamentais dos indivíduos que a compõem, bem como, das condições socioeconômicas 
e de acesso aos serviços de saúde que os rodeiam. 
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A grande circulação de informações e os avanços tecnológicos fazem com que os consumidores fiquem 
mais exigentes e racionais, pois estão diante de uma abundancia de opções para escolha. Com isso, torna-
se necessário que as organizações invistam em meios criativos e inovadores para atrair e manter os 
clientes. Em função dessa necessidade de mercado, o presente trabalho tem como objetivo geral estudar 
as ações de marketing sensorial que podem auxiliar a empresa a se posicionar junto a seus consumidores, 
buscando um relacionamento mais lucrativo e duradouro. Nesse sentido, são apresentadas as ações para 
as percepções geradas por meio dos cincos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar) dos 
consumidores de maneira estratégica. Dentro desse contexto, argumenta-se que o administrador deve 
buscar se manter atualizado para poder explorar os melhores resultados para a organização. Um caminho 
a ser explorado são as ações de marketing sensorial, que podem impactar o comportamento do 
consumidor, conforme demonstra o estudo de caso numa hamburgueria artesanal na cidade de 
Petrópolis. 
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Introdução: A sífilis congênita (SC) consiste na transmissão do T. pallidum por meio da placenta, de uma 
mulher sifilítica para seu feto. Essa doença, no Brasil, teve um aumento de 19% entre os anos de 2014 e 
2015 segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2016, sendo então considerada um problema de 
saúde pública.  Devido a isso, este trabalho foi desenvolvido para conseguir descrever os perfis 
epidemiológicos das gestantes com diagnóstico de sífilis na gestação e as diversas causas que podem levar 
transmissão vertical da doença.  Objetivos: Descrever o perfil epidemiológico das gestantes com 
diagnóstico de sífilis na gestação e a possível transmissão vertical da doença no período de abril de 2016 
à abril de 2017, no município de Petrópolis, RJ, no Hospital Alcides Carneiro (HAC). Metodologia: Para 
realização deste trabalho acadêmico, foi realizado um estudo longitudinal, observacional e individual, com 
abordagem quantitativa. Foram analisados os dados de todas as gestantes portadoras de sífilis cujos filhos 
foram VDRL+ no período de abril de 2016 a abril de 2017 a partir das seguintes variáveis: realização de 
pré-natal, idade materna, ocupação/profissão, escolaridade, momento do diagnóstico (TPHA, VDRL e 
titulação), início do tratamento, esquema do tratamento, data do parto, VDRL no recém nascido e 
tratamento do parceiro. Após a coleta, estes dados foram tratados, analisados, discutidos e representados 
graficamente. Foram notificadas 142 gestantes VDRL + para casos de trabalho de parto e de abortamento 
no período estudado. Dessas, 128 tinham feto com diagnóstico de SC e delas foram coletadas as 
informações: A esmagadora maioria das mulheres acometidas por sífilis (93,8%) realizou o pré-natal. O 
total de mulheres que foram diagnosticadas durante o pré-natal foi de 62,5%. A média da idade materna 
foi de 23,2 anos. Aproximadamente um quarto (26,6%) tem escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta. O 
número de parceiros tratados foi baixo: 13,3%. Os casos de nascidos vivos portadores de sífilis foram de 
82,2%, ou seja, 17,8% foram natimorto portador de sífilis, aborto e óbito. 
A deficiência na escolaridade associada ao pequeno número de parceiros tratados são indicadores 
proporcionais à incidência de SC no município. Mesmo a maioria tendo realizado o pré-natal, houveram 
muitos casos da doença, o que mostra uma ineficácia na transmissão da mensagem oferecida durante o 
acompanhamento das gestantes, em grande parte devido ao baixo nível escolar e baixa idade. Assim, 
ressalta-se a necessidade de ações voltadas para a prevenção da doença e do desenvolvimento de novas 
formas de abordagem do assunto entre médicos e pacientes já diagnosticados.  
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Leptospirose é uma zoonose endêmica em muitas regiões tropicais, que se torna em epidemia nos 
períodos de chuva. A infecção é resultado de contato indireto ou direto com os animais hospedeiros que 
carregam o patógeno em seus túbulos renais e eliminam as leptospiras em sua urina. A Leptospirose, 
doença caracterizada por dores musculares, febre alta, náuseas e vômitos, pode evoluir para a sua forma 
grave e potencialmente fatal: Síndrome de Weil. A Síndrome de Weil pode ocorrer em 5-10% dos casos, 
e é caracterizada pela sua tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias, mais comumente 
pulmonar. O diagnóstico e constatação sorológica precoce de Leptospirose, assim como sua forma grave, 
são imprescindíveis para o início de antibioticoterapia e terapia sintomática visando o melhor prognóstico 
do paciente.  Este relato de caso é sobre um paciente masculino de 19 anos, atleta de alto rendimento, 
com história de contato com água de rio duas semanas antes dos sintomas iniciais. Os sinais e sintomas 
iniciais do paciente foram: icterícia, febre, mialgia e rabdomiólise, disfunção respiratória por infiltrado 
alveolar difuso, plaquetopenia, hemoptise e vômitos; sendo então diagnosticado com Síndrome de Weil. 
Ao ser internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Alcides Carneiro, o paciente evoluiu com 
piora progressiva do quadro respiratório, sendo intubado e evoluindo posteriormente com pneumonia 
broncoaspirativa e injúria renal aguda com pontuação 2 no escore de Acute Kidney Injury Network (AKIN). 
O curso de terapia incluiu antibioticoterapia, intervenção respiratória e infusão de fluidos vigorosa com 
vigilância intensa, obtendo melhora total e alta hospitalar em menos de duas semanas. O relato desse 
caso permite a discussão no meio acadêmico e meio médico sobre uma zoonose comum ao Brasil, e a 
Petrópolis, com uma evolução atípica e o curso terapêutico utilizado para o melhor prognóstico do 
paciente, sendo bem sucedido. 
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INTRODUÇÃO O Programa Saúde na Escola - PSE foi criado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, por 
meio do Decreto Federal nº 6286, de 05/12/2007. As equipes técnicas das secretarias de saúde e 
educação do município de Petrópolis, por meio de Grupos de Trabalho Intersetorial Municipal (GTIM) vem 
desenvolvendo ações de forma articulada e integrada, em uma proposta de gestão compartilhada de 
Saúde na Escola. O GTIM foi quem organizou o I Encontro do PSE em Petrópolis. OBJETIVO Descrever o I 
Encontro do PSE em Petrópolis; ATIVIDADES Foram elaboradas e planejadas as ações que serão realizadas, 
no biênio 2017/2019, buscando articular as ações de promoção de saúde de modo intersetorial, como 
preconiza o PSE e orientar o planejamento e desenvolvimento do Programa no Município de Petrópolis. 
O planejamento das ações surgiu após a discussão em grupo dos profissionais de saúde, educação e 
colaboradores dos mais diversos setores, com o objetivo de consolidar uma política voltada para a 
Educação Integral. RESULTADOS O planejamento dessas ações se deu em oficinas na perspectiva da 
construção coletiva. Ainda com objetivo de fortalecer a intersetorialidade do PSE também foi proposto a 
apresentação de experiências exitosas. AVALIAÇÃO Foi efetivado o planejamento das atividades partindo 
da realidade local de cada comunidade durante as oficinas com os profissionais de saúde e educação da 
ponta e gestão CONCLUSÕES Conclui-se que a integração entre gestão e assistência é de suma 
importância quanto a criação de táticas viáveis para a promoção e prevenção quando se trata de saúde. 
O Programa de Saúde na Escola coloca a população como protagonista do processo de transformação da 
saúde de uma comunidade. CONTRIBUIÇÃO AB Através da implementação das doze temáticas prioritárias 
do PSE iremos articular comunidade, educação e saúde; colocando a população, os alunos, seus 
responsáveis e o meio em que vivem como base para atuação focada na promoção da saúde e prevenção 
de agravos. 
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Introdução: O fluxograma é a representação gráfica do processo de trabalho, onde são descritas as ações 
e atividades da rotina desse serviço ou cenário. Caracteriza-se por ser uma ferramenta de comunicação 
útil e de rápida visualização. O instrumento é representado com símbolos; legendas e setas indicando a 
direção do fluxo desse processo de organização. O fluxograma, possibilita a identificação do 
funcionamento dos serviços e as pactuações existentes na rede. Assim, deve ser tomado como uma 
facilidade norteadora, uma estratégia de visualização e de organização/reorganização do trabalho. 
Objetivo: Mostrar de forma descomplicada o fluxo das informações para o processo de trabalho, 
favorecendo o cumprimento das diretrizes do SUS e a realização da construção de instrumentos que 
reorganizem o processo de trabalho dentro da Secretaria municipal de Saúde. Metodologia: Os envolvidos 
na proposta, as residentes, equipe e a Coordenadora das Áreas técnicas em Saúde, a Diretora do 
Departamento de Atenção Básica e a Superintendente de Atenção á Saúde, identificaram a necessidade 
da construção de fluxograma na saúde. A iniciativa teve inicio no departamento de áreas técnicas em 
saúde. Foi realizado um levantamento da realidade do município e dos materiais anteriormente utilizados, 
a fim de que pudessem ser reaproveitados para a construção ou adaptação do novo material em cada 
linha de cuidado. Resultados: A construção foi desenvolvida e foi sendo traçado uma proposta de trabalho 
eficaz e acessível a equipe de profissionais da rede e usuários. Avaliação: A proposta teve boa repercussão 
no entendimento do funcionamento do trabalho. Foi identificada a necessidade da construção dos demais 
fluxogramas necessários para a reorganização do serviço em um período dado á médio – longo prazo. A 
meta é de reforçar uma capacitação para os funcionários da gestão, com a finalidade a construção dos 
instrumentos, seja nos cenários dos conselhos de saúde, unidade de saúde, secretaria Municipal de Saúde 
e demais cenários. Principais conclusões: O trabalho realizado em moldes padronizados e claros 
contribuiu para uma gestão mais acessível ao usuário e aos profissionais que trabalham no cenário. A 
proposta contribuiu para a formação dos residentes multiprofissionais que estão inseridos na gestão. 
Contribuições para a prática em atenção básica: É notória a contribuição da melhora da compreensão do 
processo de trabalho entre as equipes, criando normas padronizadas em relação a execução dos 
processos. Toda essa proposta facilita a interação entre as atividades e projetos, solução de dúvidas e 
contribuição para fonte de informações rápida e segura, onde o maior beneficiado é o usuário dentro da 
ótica do cuidado integral e descentralizado. 
 
 
 
 
 



 
320 / 2 

 
ANÁLISE DAS MAMOGRAFIAS SOLICITADAS ENTRE JUNHO DE 2016 E JUNHO DE 2017 PELO PSF 

CASTELO SÃO MANOEL 
 

ANNA BEATRIZ ARTIGUES DE ARAUJO VIEIRA; 
 CHRISTIANNE LARA & 

 VANESSA BRAZ 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: Para as mulheres, as mamas representam o símbolo da feminilidade e estão relacionadas com 
a sua autoestima. O câncer de mama é considerado um problema de saúde pública. O tratamento para 
câncer de mama é a cirurgia e radioterapia. Os três principais métodos de rastreamento do câncer de 
mama são o exame monográfico, clínico e o autoexame, sendo assim a mamografia é o principal exame 
preventivo da mama e pode identificar lesões que não são palpáveis. O Sistema Único de Saúde garante 
a oferta gratuita de exame de mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias. A faixa 
dos 50 aos 69 anos é definida como público prioritário para a realização do exame preventivo pela 
Organização Mundial de Saúde. Objetivos: Identificar o perfil das mulheres na unidade de Saúde do 
município de Petrópolis. Metodologia: O estudo é de caráter descritivo; quantitativo. O mesmo foi 
desenvolvido e construído em dois momentos. No primeiro momento, foi realizado um levantamento das 
informações contidas no livro de preventivo da unidade, a fim de levantar dados e variáveis para o estudo. 
Tais como: quantidade de mamografias solicitadas e quantas destas tinham sido realizadas; idade desse 
publico estudado; analise dos resultados em relação a birards e a conduta realizada a partir dos 
resultados. Tendo em vista as informações coletadas, na segunda etapa do estudo, foi realizada uma 
analise quantitativa das informações e a construção de gráficos para melhor visualização da síntese do 
perfil de mulheres dessa unidade; no que tange aos vários princípios e diretrizes do SUS, tal como: 
universalidade; equidade; corresponsabilidade entre usuário e profissional da saúde, controle social, 
utilização da epidemiologia em prol de uma assistência mais qualificada e dentre outros. O estudo se da 
em um recorte temporal de doze meses ( Junho/2016 á junho/2017). Resultados: Número de solicitações 
de mamografia: 141 foi discrepante do indicador do número de mulheres que trouxeram o resultado da 
mamografia: 61. Idade predominante que foi solicitado o exame: 50 – 69 anos. O maior birards 
encontrado nos resultados foi: Birards 3. Diante de alguns resultados com alguma alteração, a conduta 
predominante foi a solicitação complementar da USG de mama. Avaliação: Observou-se que muitas 
usuárias não buscam o resultado da mamografia realizada; dificultando a continuidade do cuidado. 
Principais conclusões: A busca ativa dessas mulheres é necessária para se entender o motivo dessa 
avaliação, a fim de que se possam traçar medidas de cuidado, realizando de forma eficaz a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças. Contribuições para a prática de Atenção Básica: Prestar assistência 
humanizada considerando suas vulnerabilidades e traçar estratégias ativas para aquele território adscrito. 
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O presente estudo trata da identificação das práticas de educação em saúde relacionadas à sua aplicação 
em grupos de convivência direcionados para a pessoa idosa, sendo que as análises obtidas nesse estudo 
são oriundas de pesquisa realizada através de um grupo de convivência. O objetivo geral dessa pesquisa 
foi analisar as práticas de educação em saúde em um grupo de idosos no PSF na perspectiva dos 
participantes/pessoas idosas. Trata-se de uma pesquisa com metodologia descritiva e com abordagem 
qualitativa, o cenário de pesquisa foi em uma Estratégia Saúde da Família (ESF) localizada no município 
de Petrópolis. Os sujeitos da pesquisa foram 15 pessoas idosas, com idade superior a 60 anos. A coleta de 
dados ocorreu no mês de maio de 2017. Para a coleta de dados o pesquisador utilizou um roteiro de 
entrevistas semiestruturado. Os dados foram analisados e agrupados de acordo com os objetivos da 
pesquisa. Para realização do estudo seguimos os princípios éticos da resolução 466/2012 que rege 
pesquisa com seres humanos. Os dados obtidos nessa pesquisa foram: quanto as Características do Perfil 
sociodemográfico das pessoas idosas participantes do estudo – idades da maioria entre 70 a 79 anos, em 
sua maioria são do sexo feminino, moram com o cônjuge e o tempo de convivência no grupo varia de 2 a 
15 anos. Dentre as morbidades mais comuns a HAS e a depressão são as mais comuns. A percepção das 
pessoas idosas no grupo de convivência em sua maioria revela gostar de estar no grupo e se sentem 
felizes. Quanto ao estado de saúde e qualidade de vida da pessoa idosa com a participação no grupo de 
convivência, se sentem melhor física e emocionalmente, melhora nos sintomas depressivos e não se 
sentem mais sozinhos. 
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INTRODUÇÃO O sistema prisional brasileiro é o quarto maior do mundo (El Pais, 2017), a população 
carcerária feminina teve um crescimento de 698% desde 2005 (Brasil, 2014). Através da residência 
multiprofissional em saúde e a partir de visita a um presídio de Florianópolis pode-se observar e refletir 
através da perspectiva de gênero como é a situação da mulher encarcerada. Participaram da atuação 13 
pessoas (01 enfermeira, 01 psicóloga, 01 antropóloga, 04 advogadas, 02 assistentes sociais, 01 ativista, 
02 professoras, 01 socióloga). Tem-se por objetivo descrever a atividade realizada focando na visão 
multiprofissional ATIVIDADES Foram reunidas pela diretora do presídio trinta mulheres e realizada uma 
atividade, coordenada pela psicóloga, de acolhimento e vínculo; após, cada participante pode conhecer 
melhor três das encarceradas onde o foco seria encontrar um palavra em comum para o passado, 
presente e futuro. Durante a conversa foram abordados temas como: situação de saúde (pré natal, exame 
preventivo e das mamas, infecções sexualmente transmissíveis, saúde bucal e alimentação), sentimentos 
(saudade, arrependimento, recomeço, desejos) e educação. ANÁLISE Durante o encontro não foi 
questionada a causa ou quanto tempo estariam presas, tão pouco foi dado enfoque para a ambiência do 
presídio; conhece-las era o principal e criar o vínculo com nossas semelhanças, mais importante do que 
as diferenças que nos afastavam, embora fossem palpáveis. Nota-se que em uma avaliação da saúde 
geral, nenhuma delas encontrava-se com todos os seus exames atualizados; uma delas teve seus dois 
filhos ainda algemada. Elas falaram sobre a falta de itens básicos de higiene, falta de medicamentos e 
assistência. Focaram nos sentimentos e se emocionaram, principalmente quanto à saudade. São 
oferecidos alguns cursos, mas pouca informação é dada quanto a isso. CONTRIBUIÇÃO Em análise com o 
grupo, concluímos que muito mais nos foi dado do que o contrário. Pouco pudemos fazer, além de 
observar, escutar, sentir e nos preocupar com o que colhemos de informações no local. Nos juntamos 
para realizar uma pequena doação de itens de higiene. Desenvolvemos relatórios que foram entregues a 
reitoria da universidade, juntamente de coletivos que lutam pela melhoria da situação de mulheres em 
cárcere. Foram feitas orientações gerais sobre as temáticas de saúde abordadas, salientando aos gestores 
a importância de uma assistência ativa e qualificada; partindo de princípios de um Sistema Único de Saúde 
que é pautado na universalidade, equidade e integralidade. CONCLUSÃO Conclui-se o quanto ainda temos 
que avançar em políticas públicas (para o que por nós é visto diariamente e o que é por/para nós posto à 
margem); pondera-se sobre o investimento em capacitação dentro das penitenciarias, para reinserção 
dessas mulheres de forma digna no mercado de trabalho e da necessidade pungente de pesquisas na 
área, que contribuam e levem a transformar a realidade vivida por elas dentro e fora da cela. 
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INTRODUÇÃO A rede de atendimento e enfrentamento à mulheres em situação de violência é composta 
por diversos serviços, para que estes funcionem se faz necessário que os profissionais que nestes atuam 
conheçam a rede e pautem sua assistência de acordo com os fluxogramas estabelecidos pela linha de 
cuidado intersetorial (Brasil, 2016), conversando entre si e ofertando a mulher possibilidades e 
orientações conforme a vontade e necessidade apresentada. Participaram do grupo de trabalho as 
Superintendentes de Atenção Básica de Vigilância Epidemiológica, Coordenações das Áreas Técnicas em 
Saúde Pública e do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, Secretária de Assistência Social, 
Gabinete da cidadania e da residência multiprofissional. Tem-se por objetivo descrever a atividade e a 
importância desta para o município ATIVIDADES Foram realizadas várias reuniões onde, pautados em 
manuais de Ministério da Saúde e demais instrumentos legais foram discutidas as portas de entrada da 
mulher em situação de violência no munícipio; focou-se também nos encaminhamentos necessários 
segundo as demandas apresentadas; e em como a rede intersetorial iria se comunicar perante os casos. 
Foi construído em conjunto com os setores um novo fluxograma da rede. Foram traçadas estratégias para 
implementação do mesmo através de novos e antigos projetos que já ocorrem na cidade. ANÁLISE Embora 
seja um grande avanço a redefinição do fluxograma da rede, ainda é real a dificuldade de coloca-lo em 
prática. Os profissionais ainda assumem a postura de detentores do saber perante os usuários, sendo 
posto de lado que o processo de mudança faz com que seja necessário o sujeito como protagonista do 
mesmo. Essa postura por vezes afasta a mulher da tomada de decisão, fazendo com que a rede não 
funcione da forma com que deveria, mesmo quando seu fluxograma é estabelecido para tal. 
CONTRIBUIÇÃO Notou-se a importância de implantar o fluxograma, mas de ir além, conscientizando os 
profissionais sobre a mulher em situação de violência e o que cada um tem a ver com isso. Foram firmadas 
parcerias como dentro do Programa de Saúde na Escola, que trata da temática de violência; com o CRAM 
que a partir do ônibus Lilás irá disseminar o trabalho do local em unidades de saúde para população e 
profissionais; através da área técnica de Saúde da Mulher, pensando saúde além da questão meramente 
biológica; de um seminário abordando o tema da violência para os profissionais da rede; e através de 
capacitações pelo Núcleo de Gestão de Educação em Saúde. CONCLUSÃO A violência é multifatorial, 
portanto, somente sendo tratada desta maneira poderemos transformar o cenário atual. Estar aberto a 
reconstrução de um fluxograma, fazer com que serviços percebam seus pontos em comum, capacitar 
profissionais e focar na prevenção faz com que o município dê um grande passo frente violência contra 
mulheres. 
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PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS (FMP) SOBRE A 

EFICÁCIA DO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 
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KARINA VERDAN MARCOS DOS REIS & 
DERLY DA SILVA STREIT 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
INTRODUÇÃO: A partir de 2016 o curso de medicina da Faculdade de Medicina de Petrópolis (FMP) passou 
a implementar nova proposta curricular, que, dentre outras transformações, propõe a utilização de 
metodologias ativas de ensino, ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. OBJETIVO: Obter 
evidências sobre a eficácia do uso de metodologias ativas no processo ensino-aprendizagem, segundo a 
percepção dos estudantes das turmas do novo currículo (1º, 2º e 3º períodos) METODOLOGIA: pesquisa 
quantitativa através de questionário estruturado, aplicado em junho de 2017, a todos os 210 estudantes 
que ingressaram na FMP a partir de 2016. RESULTADOS: Dos 210 sujeitos da pesquisa, 78% responderam, 
destes 48% ingressaram em 2017 e 52% em 2016. As respostas apresentaram médias globais e por 
períodos muito semelhantes para todos os aspecto avaliados. 45% dos estudantes consideram ter 
aprendizado maior nas atividades que utilizam metodologias ativas; 56% acham adequado o tempo para 
estudo, 53% acham adequado o tempo das discussões, 39% acham adequada a quantidade de conteúdo 
a ser pesquisada e 36% consideram os conteúdos extensos; 25% consideram o envolvimento do grupo 
homogêneo e facilitador do processo e 26% o consideram heterogêneo e dificultador do processo. 67% 
acham que a capacidade de comunicação e colaboração entre os membros do grupo é satisfatória, 59% 
afirmam que o método possibilita ao estudante expressar seu conhecimento, 56% tiveram a curiosidade 
despertada para a busca de novos conteúdos e 52% consideram que esta metodologia proporcionou o 
desenvolvimento de competências necessárias para o trabalho em grupo e para a construção do 
conhecimento. 84% afirmam que o tutor possui conhecimento técnico científico necessário para subsidiar 
as discussões, 87% o consideram uma pessoa acessível, 87% acham que ele consegue correlacionar a 
teoria com a prática e 77% afirmam receber feedback ao término da atividade. CONCLUSÃO: Na 
percepção dos estudantes, as metodologias ativas são benéficas não apenas por proporcionar melhor 
construção e consolidação do conhecimento, como também por permitir o desenvolvimento de 
habilidades e atitudes essenciais à prática profissional. 
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IMPACTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DA FACULDADE DE 

MEDICINA DE PETRÓPOLIS (FMP): UMA ANÁLISE 
 

LUKAS MADEIRA GUERRERO; 
JÉSSICA MUSSEL SANTOS & 

 DERLY DA SILVA STREIT 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

INTRODUÇÃO: Em outubro de 2013 a Lei no 12.871 institui o Programa Mais Médicos e define, no seu Art. 
4o, que os cursos de Medicina estão sujeitos a novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), cujas 
determinações devem estar implantadas até 31 de dezembro de 2018. Estas determinações legais têm 
implicações na graduação (organização do curso, conteúdos, metodologias de ensino, cenários de prática 
e perfil do egresso) e na residência médica (forma de acesso e duração). OBJETIVOS: Conhecer a 
percepção dos estudantes da FMP, ingressantes à partir de 2013, sobre o impacto da Lei dos Mais Médicos 
na formação médica e colaborar na divulgação e compreensão da referida Lei. MÉTODOS: Aplicação, aos 
estudantes da 1ª a 4ª séries do curso, de questionário com questões fechadas, que abordam o nível de 
conhecimento dos sujeitos da pesquisa sobre as principais implicações da Lei dos Mais Médicos. 
RESULTADOS: Dos 440 sujeitos da pesquisa, 374 responderam, sendo: 119 do 1º, 90 do 2º, 82 do 3º e 83 
do 4ª ano. As respostas apresentaram médias globais e por série do curso muito semelhantes em todos 
os aspectos analisados:53% dos estudantes apenas ouviram falar da lei e desconhecem seu conteúdo; 
13% leram, mas não refletiram sobre suas implicações; 31% leram, refletiram, participaram de discussões, 
mas continuam com duvidas sobre suas implicações e 3% conhecem a proposta e implicações da Lei; 75% 
sabem que os cursos de medicina estão sujeitos às DCN; 75% sabem que 30% do internato tem que ser 
na AB e Urgência e Emergência; 72% sabem da avaliação seriada do estudante de medicina; 79% 
pretendem fazer residência médica mesmo tendo que cursar um ano em medicina geral de família e 
comunidade. CONCLUSÕES:O conhecimento da Lei do Mais Médicos pelos estudantes da FMP é muito 
baixo e semelhante nas quatro séries do curso, sem percepção de seus impactos, positivos e ou negativos, 
na formação médica, levando à hipótese de pouco interesse do estudante e pouca discussão do tema pela 
escola médica.  
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA (E-SUS AB) NAS ESTRATÉGIAS DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DA FMP/FASE 
 

BRENO BRAVO LOURENÇO &  
 REGINA SHIRAISHI 

 
 FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: O sistema e-SUS AB começou a vigorar em todo pais no segundo semestre de 2015, tornando-
se o sistema de referencia em informações de saúde. É um sistema que promove a comunicação entre os 
outros sistemas do SUS e utiliza como principal objeto de identificação o Cartão Nacional de Saúde, mais 
conhecido como Cartão do SUS, para registrar e faturar todas as atividades no ambiente da Atenção 
Básica, coletando informações de todos os profissionais de saúde e ACS através das fichas de produção e 
tipo de atividade. Objetivo: Avaliar a implementação do sistema de informação em cinco Estratégias de 
Saúde da Família pertencentes à FMP/FASE. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem quantitativa, 
realizado no período de Abril a Junho de 2017. Foi utilizado como instrumento de coleta de dados, dois 
questionários com cinco questões objetivas aplicados aos profissionais das unidades, e ao profissional da 
Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, responsável pela implementação do sistema e-SUS AB no 
município. Obteve uma amostra total de 48 questionários aplicados, e 37 respondidos. Os dados coletados 
foram transcritos em tabelas, para melhor compreensão. Resultados: O estudo mostra as dificuldades da 
implementação do sistema nas unidades de saúde devido à falta de capacitação dos profissionais, para 
compreender as varias atualizações lançadas pelo sistema. 75% dos profissionais não sabem como 
funciona o sistema. 67% não se sentem aptos no preenchimento das fichas do sistema. Quando a se 
sentirem aptos a realizar o preenchimento das fichas diretamente no sistema, o número aumenta para 
86%. Outro dado relevante é que 78% dos profissionais já tiveram, ou tem problemas no preenchimento 
das fichas do sistema. Quanto à última capacitação dos profissionais 3% respondem que foi há 6 meses; 
55% há mais de 1 ano; e 42% alega nunca ter participado de capacitação alguma para manuseio do 
sistema. No questionário, aplicado ao profissional da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, 
conseguimos contrapor as informações, que informa dificuldade na implantação do sistema no município 
pois nem todos os profissionais foram capacitados para utilizar o mesmo, apesar de duas capacitações 
realizadas no município. Afirma que houve resistência da parte dos profissionais na implementação do 
sistema e que são encontrados erros nas digitações constantemente. Mesmo com as dificuldades, o 
município implantou o sistema em 100% das unidades. Os dados disponibilizados pela Secretaria 
Municipal quanto ao cadastro no sistema demonstra que as 44 Unidades Básicas de Saúde do município 
se encontram em estado de alerta, ou sem registros de informações no sistema. Conclusão: A partir desse 
estudo concluímos que é de extrema importância, capacitar os profissionais o quanto antes, para 
alimentação correta do sistema visto que, se não for informado no sistema até ao período de agosto, 
algumas das verbas da Atenção Básica serão canceladas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
352 / 1 

 
AURICULOTERAPIA COMO PRÁTICA INTEGRATIVA E COMPLEMENTAR NO CUIDADO EM SAÚDE: 

DESAFIOS E POTENCIALIDADES 
 

JULIANA CEZÁRIO FERREIRA DA SILVA LINO & 
MÁRCIA GUIMARÃES DE MELLO ALVES 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS 

 
A auriculoterapia pode ser considerada parte integrante da medicina tradicional chinesa, mas também é 
tida como uma prática autônoma, com fundamentos e metodologias próprias. Trata-se de uma terapia 
de microssistema, que utiliza o pavilhão auricular para diagnosticar e tratar disfunções de origem 
orgânica, nervosa ou somática. Tem suas bases definidas em preceitos distintos da medicina ocidental 
convencional, partindo de uma concepção do ser humano como ser integral, sem barreiras entre mente, 
corpo e espírito. Tanto no Oriente quanto no Ocidente foram encontrados estudos que comprovam a 
efetividade da auriculoterapia na melhora de diversos quadros psicoemocionais, tais quais: diminuição de 
estresse e ansiedade de estudantes, melhoria nos transtornos generalizados de ansiedade, diminuição de 
estresse em pacientes no transporte pré-hospitalar, dentre outros. Em função do exposto, compreende-
se que a auriculoterapia pode ser de grande utilidade no cuidado em saúde por ser rápida, relativamente 
simples na aplicação, segura e pouco invasiva. Considerando os benefícios desta prática, a auriculoterapia 
foi implementada no cuidado em uma unidade de estratégia de saúde da família no município de 
Petrópolis. Após divulgação da terapia em um grupo de saúde mental, foi aplicada a terapia em 5 pessoas. 
Na semana seguinte, em 10; na terceira semana, em 18 pessoas. A boa repercussão do tratamento 
demandou um novo horário de atendimento, desta vez em terceiro turno (turno da noite), para também 
contemplar os trabalhadores. O resultado da aplicação da terapia auricular com sementes de mostarda 
foi além das expectativas dos funcionários da unidade, aumentando o interesse de todos pelo 
conhecimento acerca das práticas integrativas e complementares em geral. Tendo em vista os bons 
resultados apresentados pelos usuários, pretende-se fortalecer a prática da auriculoterapia como cuidado 
em saúde complementar aos tratamentos alopáticos e tradicionais já ofertados. 
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ESTADO NUTRICIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM ENFOQUE NO 

RISCO DE SOBREPESO EM CRIANÇAS, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2008, POR 
REGIÕES DO BRASIL.  
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GILBERTO SENECHAL DE GOFFREDO FILHO 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 
Introdução: O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda para pessoas 
em situações de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e/ou extrema pobreza (com 
renda mensal por pessoa de até R$ 70) que visa garantir o direito à alimentação e o acesso à saúde e 
educação. As famílias atendidas são selecionadas com base nas informações registradas pelo município, 
no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Podem receber de R$ 32,00 a R$ 306,00, 
e, em contrapartida, assumem o compromisso de manter as crianças e jovens de 6 a 17 anos na escola e 
fazer o acompanhamento de saúde de crianças, mulheres grávidas e mães que estão amamentando. 
Sendo assim, o programa ampara as famílias necessitadas, além de promover uma diminuição da evasão 
escolar. 
Objetivo: Avaliar o estado nutricional das crianças beneficiárias do PBF, dando enfoque no risco de 
sobrepeso, e entender como o programa pode afetar o estado nutricional dessas crianças. 
Metodologia: Os dados foram coletados no site DATASUS e avaliados a partir de tabelas e gráficos 
construídos. Foram usados os critérios de peso x altura e peso x idade, tanto para risco de sobrepeso 
quanto para desnutrição. 
Resultados e discussão: Os dados obtidos para desnutrição, usando o parâmetro de peso x altura, não 
mostraram uma taxa de prevalência alterada de forma significativa ao longo dos períodos avaliados para 
crianças abaixo de 12 anos, com referência no percentil 10 e percentil 0,3. Usando o parâmetro peso x 
idade, os dados não mostraram alteração significativa ao longo dos períodos para crianças abaixo de 12 
anos, com referência no percentil 3 e percentil 0,1. Os dados obtidos para sobrepeso, usando o parâmetro 
de peso x altura, não mostraram uma taxa de prevalência alterada de forma significativa ao longo dos 
períodos avaliados para crianças abaixo de 12 anos, com referência no percentil 97. Usando o parâmetro 
peso x idade – mais suscetível a variações de curto prazo - os dados mostraram um discreto aumento no 
percentual de sobrepeso nas regiões sudeste (8,92 - 10,04) e sul (8,85 - 10,17), com referência no percentil 
97. 
Conclusão: Não houve variação na maior parte dos dados ao longo dos anos. Apesar disso, pôde-se 
perceber que mesmo constantes, a prevalência de desnutrição e sobrepeso estão bem acima do 
regulamentado pela OMS. Outro complicador, a falta de dados anteriores ao ano de 2006, nos 
impossibilitou de delimitar o devido impacto do PBF na provável variação desses números em comparação 
com os anos subsequentes. 
Ainda assim, o ligeiro aumento na prevalência de sobrepeso nas regiões Sudeste e Sul chama atenção 
para o fato de que além de possuir uma rotina baseada em exercícios físicos e da renda familiar mínima, 
escolhas nutritivas e melhor administração da renda familiar, no que tange a compra de alimentos 
saudáveis, são fundamentais para se reduzir os índices de sobrepeso nessas regiões. 
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ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA E SAÚDE MENTAL. AMPLIANDO A VISÃO PARA FORTALECER A AÇÃO 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
No Brasil, a partir da Reforma Psiquiátrica, a Política Nacional de Saúde Mental vem sendo implementada 
para que os pacientes com transtornos mentais obtenham acesso a uma vida com mais autonomia, 
qualidade e menos institucionalização. Concomitante, houve a o surgimento de novos modelos de 
unidades de saúde para o acompanhamento e tratamento desses pacientes, sendo a atenção primária, 
principalmente a estratégia saúde da família, a responsável pela organização da atenção à saúde. O 
objetivo deste trabalho é conhecer a assistência farmacológica a esse público em Petrópolis. 
Métodos: trata-se de um estudo descritivo e transversal. Como instrumento, elaborou-se uma entrevista 
semi estruturada que foi gravada e transcrita com a farmacêutica responsável pela divisão de farmácia da 
Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, e agrupadas nos seguintes tópicos: como ocorre a assistência 
farmacológica no município, quais são seus fatores dificultadores, passos tomados para a melhora da 
assistência e o que ainda pode avançar. Para complementar as informações, pesquisou-se na SMS os 
dados referentes à rede de assistência à saúde mental. Para este trabalho foram utilizados recursos 
próprios. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE: 60504616.2.0000.5245, em 
março de 2016. Resultados: como fatores dificultadores, foram relatados baixa adesão ao tratamento e 
dificuldade de acesso. Os passos tomados para a melhora da assistência farmacológica foram: qualificação 
dos profissionais envolvidos na assistência farmacológica aumentando a adesão ao tratamento e 
descentralização da medicação e rearranjos baseados na problemática do território e nos seus recursos 
disponíveis. Como sugestões para o que ainda pode avançar, surgiram as propostas de implantação dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) no município. 
Conclusão: o investimento em capacitação das equipes de saúde é bom, e pode ser ampliado para outras 
Unidades de Saúde. Como equipe a ser capacitada, deve-se incluir todos os integrantes, pois podem 
representar, para o usuário, a porta aberta em uma determinada situação. As ações de educação em 
saúde para a equipe e da equipe para os usuários agregam qualidade à assistência, com consequente 
aproximação, aumento de vínculo, adesão ao tratamento e prevenção de agravos, em especial aos 
portadores de transtornos mentais. 
 A descentralização da medicação com o fortalecimento dos elos da assistência também pode contribuir 
para o sucesso terapêutico desse público, mesmo na ausência dos NASFs. De forma cooperativa e criativa, 
aproxima-se do cuidado integral, formam-se novos arranjos, potencializando a atenção primária não 
somente como organizadora do cuidado, mas também como catalizadora de profissionais mais 
preparados para o enfrentamento de situações adversas e de difícil resolução.  
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PRINCÍPIOS DO SUS E O ACESSO DOS ADOLESCENTES ÀS  

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS – RJ 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: A partir da década de 1970, novas propostas e ideias direcionavam a assistência à Saúde no 
Brasil, até então hospitalocêntrica e acessível a pequena parcela dos brasileiros, para novos rumos. No 
final da década seguinte houve a criação e implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). A 
universalidade do atendimento, a visão integral do usuário e a equidade passaram a ser princípios 
norteadores do novo modelo de saúde proposto. Porém, após as primeiras décadas de desenvolvimento 
do SUS, tais princípios não demonstram ser realidade para os adolescentes, 20% da população do Brasil, 
que ainda necessitam de estratégias para que possam ter mais visibilidade, por apresentarem crescentes 
índices de morbi-mortalidade, e de ações de prevenção e promoção da saúde.  
Objetivo : Analisar, a partir da visão de adolescentes atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento de 
Petrópolis, o acesso deles às Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
 Metodologia:Trata-se de um estudo analítico, observacional e transversal, predominantemente 
qualitativo. Para a sua realização, foi utilizado o questionário da pesquisa “Avaliação do perfil do 
adolescente atendido nas Unidades de Pronto Atendimento em Petrópolis”, que fez parte do “Estudo da 
Rede de Atenção a Urgências e Emergências em Petrópolis-RJ”, do PET Saúde dos anos 2012 a 2014 
(FMP/SMS/MS). Os autores participaram da pesquisa. Foram entrevistados 35 adolescentes cujas 
respostas foram correlacionadas ao acesso às UBS e aos valores que o SUS têm como princípios e 
diretrizes.  
Resultados e discussão: os entrevistados relataram vários fatores na procura à UPA e não à UBS: falta de 
UBS no território, falta de médico na UBS, demora para a marcação de consultas, não atendimento às 
urgências médicas. A saúde pública brasileira tem passado por grandes avanços, com a ênfase na atenção 
básica como porta de entrada preferencial do sistema, aumento da participação popular e extensão da 
cobertura atingindo grupos populacionais que antes não eram contemplados. Contudo, diante do 
exposto, percebe-se que há muito a caminhar no sentido da melhoria, bem como da concretização dos 
princípios da universalidade (acesso a todos), integralidade (não fragmentação do cuidado, com alcance 
de visão holística do indivíduo), e da equidade, facilitando a acesso aos mais vulneráveis. A pesquisa 
"Avaliação do perfil do adolescente atendido nas Unidades de Pronto Atendimento em Petrópolis” 
mostrou como resultados que a grande maioria dos atendimentos nas UPAS 24h, em todos os ciclos de 
vida, eram sensíveis à Atenção Básica. E reforçou a proposta de potencializar o atendimento às urgências 
na Estratégia Saúde da Família e na Atenção Básica, além da ampliação da sua cobertura. 
Conclusão: o estudo do acesso às emergências por um grupo etário pode trazer reflexão e propostas às 
políticas vigentes, potencializando o cuidado integral, universal e equalitário, minimizando danos e 
consolidando o que ainda é um sonho para muitos brasileiros. 
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LEVANTAMENTO TERRITORIAL SOB O OLHAR DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: Para que haja planejamento das ações em uma unidade de saúde sob as diretrizes do 
Programa Saúde da Família, é preciso conhecer e definir o território, sua área física e geográfica, devendo 
realizar a partir disso, uma assistência continuada por equipe multiprofissional, dispondo de ações de 
promoção, prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e reabilitação Objetivos: Facilitar o planejamento 
de ações de promoção da saúde e aplicação de estratégias de atenção e cobertura das áreas adscritas. 
Metodologia: Estudo qualitativo descritivo, realizado entrevistas com questionário semiestruturado aos 
agentes comunitários de saúde da V Região de Saúde do município de Petrópolis. Utilizou-se as 
informações coletadas no período de junho a agosto de 2017, para análise dos dados relacionados às 
microáreas adscritas das ESF. Resultados: Observou-se a importância do trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde, na ESF, como uma ponte entre a comunidade e o sistema de saúde, uma vez que, 
residindo na própria área adscrita onde atua, conhecem melhor as necessidades locais. Avaliação: Foi 
diagnosticado problemas e necessidades da população, por meio do perfil epidemiológico, 
socioeconômico, vulnerabilidades, identificado lideranças formais e informais. Principais conclusões: 
Observou-se neste estudo que os agentes comunitários de saúde da ESF empenham-se para promover 
saúde na rede SUS, em sua área de abrangência, realizando visitas domiciliares, grupos educativos de 
promoção a saúde, cadastramento de usuários, impactando nos indicadores de saúde, identificam e 
compreendem a formação e o funcionamento das famílias de sua área adstrita. Contribuições para a 
prática de Atenção Básica: Melhorias dos serviços e atendimentos da ESF, visto que, saúde não é só 
ausência de doença e sim um bem estar biopsicossocial relevante para a população. Esse levantamento 
territorial irá contribuir para o reconhecimento minucioso do território podendo estende-se a outras 
regiões. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
363 / 2 

 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UMA INTERFACE ENTRE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E ESCOLA. 
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Introdução: O Programa Saúde na Escola, por meio da Política Intersetorial da Saúde e da Educação, foi 
instituído em 2007, voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira e 
se unem para promover saúde e educação integral. A violência tem alcançado cada vez mais os jovens 
resultando em desesperança para esse grupo etário, que muitas vezes não encontra uma sociedade 
igualitário. Objetivo: Sensibilizar as crianças e os adolescentes sobre as formas de violência e assim 
enfatizar a promoção da paz. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma atividade 
educativa desenvolvida em uma escola pública no município de Petrópolis. Propomos a criação de uma 
peça teatral baseado no livro de autoria de Maurice Druon sob o título: “O menino do dedo verde”. A 
construção do projeto se deu no mês de Abril de 2016, em reunião de planejamento com a Enfermeira 
responsável da unidade de Saúde do bairro Fazenda Inglesa e a direção da Escola João Kopker. Dentre 
todos os temas que foram abordados, foi escolhido o tema “Violência”. Avaliação: Onze adolescentes 
participaram da peça teatral e os encontros ocorreram às sextas-feiras, na parte da manhã de 08:00 as 
12:00 horas no período de Abril, até o dia da apresentação que ocorreu no dia 02 de dezembro na Escola 
Sebastião Lacerda. Principais conclusões: Este trabalho com o grupo de adolescentes específico, permitiu 
melhorar o rendimento escolar, como também seus relacionamentos intrafamiliar, de acordo com relatos 
posteriores de pais e responsáveis, professores e diretora da escola. Contribuições para a prática de 
Atenção Básica: Os enfermeiros em suas atribuições apresentam estratégias facilitadoras no processo de 
ensinar e aprender, proporcionando respostas sobre promoção da paz. É oportuno o desenvolvimento de 
grupos de adolescentes nas ESF, respeitando autonomia, envolvendo famílias, escola, com participação 
efetiva no debate acerca dos problemas relacionados à violência.  
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UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA DE INTEGRAÇÃO ENSINO EXTENSÃO: ENSINANDO FISIOLOGIA E " 

TEATRANDO" EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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ELIANE DANTAS ROCHA & 
 RICARDO BRAGANÇA PINHEIRO TAMMELA 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
A busca atual por ferramentas de ensino que sejam motivadoras e permitam diferentes níveis de 
integração tem motivado a realização de experiências de ensino / aprendizagem diferentes daquelas 
conhecidas convencionalmente. A Unidade Curricular de Fisiologia, através de seus professores, tem feito 
um esforço para promover inovação em suas ações por entender que a mesma se constitui como um pilar 
para a formação consolidada na área da saúde. A prática relatada aqui envolveu alunas dos cursos de 
Enfermagem e Radiologia e um grupo de mulheres do PSF Vale do Carangola, a disciplina de Fisiologia e a 
coordenação de extensão da FMPFASE. Os objetivos desse trabalho foram discutir a Fisiologia do 
Climatério usando a linguagem do teatro e orientar as alunas envolvidas no projeto para a realização 
ações extensionistas de educação em saúde usando também a linguagem teatral. A atividade foi 
desenvolvida através de oficinas semanais de teatro. Por meio de exercícios práticos, as alunas foram 
orientadas a compreenderem e elaborarem o tema de modo a permitir sua apresentação, ao grupo de 
mulheres, também usando a linguagem teatral. Embora tenhamos, nos dias atuais, muito espaço para 
discussão, o tema é ainda gerador de constrangimento para muitas mulheres. Nossa ideia era criar uma 
ambiência que fosse favorável a troca de experiências, apresentação de relatos e dúvidas. Assim, 
poderíamos atuar como educadores em saúde em um ambiente acolhedor e leve que estimulasse a 
participação da platéia. Os exercícios realizados permitiram preparar o grupo de alunas para apresentação 
do tema de forma divertida. A ação executada no PSF Vale do Carangola alcançou a meta inicialmente 
pensada por nós e mostrou o uso da linguagem teatral como extremamente eficiente para o ensino/ 
aprendizagem e também para ação de educação em saúde. Além disso, tal prática reforça a importância 
do processo de integração, neste caso envolvendo ensino e extensão e também de dois cursos, o que 
pode ser ampliando para a Medicina, Odontologia, Psicologia e também Nutrição. Consideramos a prática 
inovadora por ser geradora de bem estar para as alunas (pela natureza da atividade em si), por permitir 
aprendizado significativo, além de desenvolver uma competência necessária aos profissionais de saúde, 
a comunicação verbal fluente. Considerando o alvo da ação realizada, o grupo de mulheres do PSF, a 
atividade foi promotora de esclarecimentos em uma linguagem simples e divertida, o que muitas vezes 
se mostra mais eficiente do que aquela formal empregada pelos diferentes profissionais graduados na 
área da saúde. Pretendemos no futuro experimentar o mesmo exercício para discutir e ensinar outros 
temas de Fisiologia que se constituam base para consolidação da formação do profissional de saúde. 
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ENSINANDO E APRENDENDO FISIOLOGIA EM OFICINAS TEATRAIS DE IMPROVISO 
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A busca atual por ferramentas de ensino que sejam motivadoras e permitam diferentes níveis de 
integração tem motivado a realização de experiencias de ensino / aprendizagem diferentes daquelas 
convencionalmente utilizadas. Considerando o perfil mais articulado e interessado dos estudantes em 
diferentes e novas linguagens de comunicação, a Unidade Curricular de Fisiologia vem tentando criar 
oportunidades de aprendizado que sejam inovadoras e motivadoras para os estudantes. A experiência 
realizada e descrita aqui envolveu um grupo de alunas dos cursos de Enfermagem e Radiologia, a unidade 
curricular de Fisiologia e a coordenação de Extensão da FMPFASE. Os objetivos desse trabalho foi criar 
ambiência inovadora e alegre que gerasse aprendizado significativo a partir de conteúdos extraídos de 
artigos científicos e usando como linguagem o teatro. As atividades foram desenvolvidas semanalmente 
através de oficinas. Em cada oficina, além de exercícios de relaxamento, exercícios vocais e de respiração, 
era realizada leitura de artigos científicos publicados em periódicos nacionais significativos para formação 
na área da saúde. A leitura era feita da seguinte maneira: uma integrante do grupo iniciava a leitura e a 
conduzia até o primeiro ponto final. Daí a leitura era continuada por outra integrante até o ponto final 
seguinte e assim até o final do texto, de modo que a leitura acontecesse coletivamente porém em 
sequencia. Após a leitura e reflexões sobre o tema abordado, as alunas eram divididas em duplas que 
recebiam a tarefa de elaborarem, em 15 minutos, um diálogo sobre o assunto que pudesse ser 
improvisado e apresentado as demais. Após o tempo de criação, cada dupla apresentava o diálogo criado 
com os elementos/ materiais que tinham em mãos e que pudesse contribuir para transmissão da 
mensagem elaborada por cada dupla. A atividade mostrou-se prazerosa e muito rica pois deixava as 
alunas a vontade para manifestar habilidades que em uma aula teórica convencional seria impossível ser 
percebida pelo professor e pelos colegas de turma. O tema abordado em muitas dessas oficinas foi 
Fisiologia do climatério. As alunas que atualmente continuam no grupo relataram que o aprendizado 
sobre saúde da mulher foi extremamente enriquecido pelas discussões que ocorreram durante o 
desenvolvimento do projeto ao longo do segundo semestre de 2016. Entendemos a proposta como 
inovadora por se tratar do uso de uma linguagem antiga, mas de pouca utilização na formação dos cursos 
da área de Saúde. É inovadora pois permitiu gerar um ambiente agradável, o que é extremamente 
necessário para a adesão dos alunos à atividade de ensino e consequentemente para um aprendizado 
eficiente e significativo. É inovadora pois permite estimular o comportamento pró-ativo, muito falado mas 
pouco motivado nas escolas tradicionais. Entendemos que o espaço da escola deve ser de alegria pois 
assim o movimento dos alunos em direção a ela se dará de modo natural e não como uma obrigação. 
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A GESTÃO DO CONHECIMENTO EM UM PEQUENO NEGÓCIO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL: O CASO 

PAUTA ONLINE 
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O estudo tem como objetivo analisar a gestão do conhecimento em um pequeno negócio, 
através de um estudo de caso na empresa Pauta Online. Ao longo do contexto histórico as 
organizações se modificaram acompanhando as novas tendências e as demandas 
mercadológicas. Diante disto, as organizações viram a necessidade de rever seus processos e 
implementar novas abordagens para alinhar suas estratégias ao novo panorama econômico 
que se estabeleceu. As organizações contemporâneas não direcionam seus recursos apenas 
para os bens patrimoniais, mas passaram a despender recursos voltados para a gestão do 
conhecimento. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, o conhecimento se 
tornou um dos ativos mais preciosos e geradores de valor nas organizações, sendo assim, é 
imprescindível o desenvolvimento de um contínuo e crescente movimento de gestão do 
conhecimento. Imerso neste contexto é possível aprofundar mais no desenvolvimento do tema 
ao analisarmos como pequenos negócios podem ser inovadores a partir da gestão do 
conhecimento. Baseado nesta premissa a pesquisa desenvolvida tem como metodologia uma 
revisão bibliográfica sobre os conceitos de gestão do conhecimento, uma pesquisa 
exploratória que tomou forma de estudo de caso com entrevistas semi – estruturadas e a 
análise e interpretação dos dados com o objetivo de enriquecer o objeto de estudo, apresentando 
resultados práticos que podem ser comparados à base teórica abordada. Foi 
apurado na pesquisa de campo que mesmo em um pequeno negócio a gestão do conhecimento 
pode se tornar um fator essencial para o seu crescimento, gerando uma empresa inovadora, 
baseada em cinco premissas: aprendizagem, canais de informação, práticas e métodos de 
compartilhamento do conhecimento, gerenciamento de feedbacks e inovação. 
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TAXA DE ANALFABETISMO POR REGIÃO, SEXO E NA POPULAÇÃO DE 15 A 59 ANOS 
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O presente trabalho aborda o tema sobre analfabetismo no Brasil. O objetivo do estudo é comparar a taxa 
de analfabetismo entre as regiões brasileiras, entre os gêneros e faixas etárias. Foi utilizado um método 
quantitativo através da análise de dados obtidos no DATASUS, no período de 2010, onde foi calculada a 
taxa de analfabetismo para cada faixa etária: 15 a 24 anos, 25 a 39 anos, 40 a 59 anos e posteriormente, 
uma taxa comum entre todas as idades. Foi verificado que a taxa de analfabetismo entre os homens é 
maior do que entre as mulheres em todas as regiões para o ano de 2010, com exceção da região Sul, em 
que a taxa de analfabetismo é igual entre ambos os sexos. A partir dos resultados, é possível sugerir uma 
quebra de paradigma, uma vez que as mulheres, por terem maior nível de instrução estariam mais aptas 
a entrarem no mercado de trabalho, contrapondo tempos antigos em que esse campo era 
predominantemente ocupado pelos homens. Dessa forma, as mulheres teriam uma renda maior, tendo 
em vista que estariam entrando mais no mercado de trabalho e por terem maior nível de instrução, 
ocupariam funções melhor remuneradas do que os homens. Contudo, isso não é o que de fato acontece, 
renda e escolaridade nem sempre estão juntas, algo confirmado por uma taxa de desemprego maior entre 
as mulheres do que entre os homens, segundo o IBGE, mesmo que elas tenham alcançado um alto nível 
intelectual. Ademais, as mulheres, mesmo sendo mais bem preparadas, geralmente ganham menos do 
que os homens. Concomitante a esse panorama, encontra-se o fato de na região Sul ser apresentado uma 
taxa de analfabetismo menor do que nas demais regiões: 2,9 analfabetos a cada 100 pessoas. O Nordeste, 
por outro lado, apresenta a maior taxa de analfabetismo dentre as regiões, entre ambos os sexos: 14 
analfabetos a cada 100 pessoas. Chegou-se à conclusão que esse panorama pode suceder do fato de que 
nessa região há uma distribuição desigual de renda e ambos os tópicos estão relacionados.  
Palavras-chave: Taxa; Analfabetismo; Brasil; Gênero; Faixa-Etária; Renda; 
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Titulo provisório: Ação educativa e preventiva de osteoporose na atenção básica  
Introdução: De acordo com Camargos e Bonfim (2017) “a osteoporose em grande parte, não é 
considerada pelas pessoas como um problema relevante de cuidado com a saúde pela sua não 
manifestação clínica”, por isso, sua prevenção deve ser abordada na atenção básica. Objetivo: Levantar 
os fatores de risco para osteoporose nos moradores de uma Estratégia Saúde da Família. Método: 
Exploratório, descritivo, originário da Unidade curricular semipresencial de Metodologia da Pesquisa dos 
cursos de Graduação em Enfermagem e Tecnólogo em Radiologia de uma IES privada. Foi realizada pelos 
alunos do terceiro período de ambos os cursos na Estratégia Saúde da Família (ESF) Boa Vista, situada no 
município de Petrópolis – RJ no mês de Julho de 2017. O estudo teve início com um levantamento 
bibliográfico sobre o tema que serviu de base para a organização da ação com atividades voltadas para a 
prevenção da osteoporose. As atividades foram organizadas num stand com apresentação do tema 
através de cartazes, folders e apresentação visual de peças anatômicas de ossos saudáveis e outras com 
alterações devido à osteoporose, a seguir foi realizada uma pesquisa de ibope para identificar os fatores 
de risco para osteoporose. Resultados/Discussão: Participaram da ação educativa 18 usuários, a maioria 
mulher, com faixa etária de 33 a 79 anos de idade, casados, aposentados e com baixo grau de 
escolaridade. Na avaliação dos fatores de risco para osteoporose, identificamos que dos usuários que 
participaram da ação preventiva apenas três (03) são tabagistas, dois (02) são etilistas, seis (06) praticam 
atividade física regularmente (3x por semana), dez (10) consumem leite diariamente e três (03) utilizam 
suplemento de cálcio. Dentre as mulheres participantes, oito (08) estão na menopausa e uma (01) com 
ciclo menstrual regular. Na análise dos fatores de risco para a doença, observou-se que as mulheres 
participantes estão mais expostas, devido à menopausa que aumenta a pré-disposição para a doença. 
Conclusão: Devido ao número reduzido de participantes na ação educativa, não foi possível concluir se os 
usuários da Estratégia Saúde da Família apresentam fatores de risco para desenvolverem osteoporose, 
mas a atividade permitiu que os usuários que estiveram presentes, que apresentaram quatro ou mais 
fatores de risco relevantes para o desenvolvimento da osteoporose fossem encaminhados pelo médico 
da ESF para realizar densitometria óssea em uma unidade hospitalar parceira da referida ação educativa. 
Diante dos desafios encontrados, sugerimos que novas ações preventivas acerca do tema sejam 
desenvolvidas, visando ampliar amostra e concluir se os usuários da referida unidade apresentam fatores 
de risco para osteoporose ou não e conscientizá-los acerca da prevenção. 
 Descritores: osteoporose, densitometria óssea, atenção básica. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE METODOLOGIA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA: O CASO DA EDUCAÇÃO 

PERMANENTE EM SAÚDE BUCAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
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Na Estratégia Saúde da Família (ESF) , o Agente Comunitário de Saúde atua como elo de articulação entre 
os serviços de saúde e a comunidade. Para o amplo aproveitamento de suas funções, precisam ser 
treinados e capacitados em todos as suas atribuições, incluindo-se aí à saúde bucal. Esta pesquisa se 
propôs a avaliar a possibilidade do uso do Telessaúde como ferramenta de capacitação dos ACS, a partir 
da comparação de resultados de um curso ofertado de forma presencial e a distância, objetivando 
comprovar a potencialidade do ensino a distância na Educação Permanente na ESF. Foram convidados 
todos os ACS do Município de Petrópolis. Divididos em dois grupos, 50% foi designado a receber 
treinamento de forma presencial e os outros 50% através de cursos disponibilizados pelo Telessaúde 
UERJ, com mesmo conteúdo e carga horária. Foram elaborados dois formulários, um pré-curso e um pós-
curso, contendo questões referentes à temática e o processo de trabalho em saúde bucal na ESF. Os 
resultados obtidos nas duas modalidades foram equivalentes. Alguns temas avaliados: antes do 
treinamento, 26% dos ACS não souberam responder sobre a conduta adequada em caso de avulsão 
traumática de dente permanente, percentual que foi reduzido para 12% nos que realizaram treinamento 
presencial e 13% nos que o realizaram via EaD. Quanto ao processo de trabalho em saúde bucal, no 
questionário pré treinamento, 28% abordava o tema quando perguntado pelo morador da área. Após o 
treinamento presencial,51% relatou abordar as questões de saúde bucal como rotina em suas visitas 
domiciliares. No treinamento via EAD: 49% relatou que passou a abordar as questões de forma rotineira. 
Considerando-se que 85% ficaram satisfeitos com o conteúdo apresentado e 82% relataram a experiência 
de realizar a Educação Permanente via EaD como boa ou muito boa, é possível concluir que nesta amostra, 
o Ensino a Distância demonstrou possuir grande potencial de utilização na Educação Permanente da ESF. 
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O presente estudo trata do conhecimento das mulheres mastectomizadas acerca do autocuidado. Os 
objetivos da pesquisa foram avaliar o conhecimento das mulheres submetidas à mastectomia com relação 
ao autocuidado; identificar quais fontes de informações sobre o autocuidado recebidas pelas mulheres 
mastectomizadas e descrever ações realizados por mulheres submetidas à mastectomia. Trata-se de uma 
pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada em um Hospital 
de Ensino localizado no município de Petrópolis. Os sujeitos da pesquisa foram oito mulheres 
mastectomizadas que realizaram a cirurgia em menos de cinco anos. A coleta de dados ocorreu em 
outubro de 2016, e foi utilizado um roteiro de entrevista semi-estruturado. Ao final da coleta, os dados 
foram estudados, interpretados, agrupados por semelhança de ideias, agregados em unidades temáticas 
e analisados. Os resultados obtidos nesta pesquisa foram: o conhecimento sobre autocuidado na 
perspectiva de mulheres mastectomizadas foi insuficiente; as informações sobre o autocuidado para as 
mulheres mastectomizadas foram fornecidas pelos profissionais médico e o psicólogo e receberam 
informações apenas da restrição do braço homolateral a cirurgia; não foram realizadas ações de 
autocuidadologo após a cirurgia pelas mulheres mastectomizadas e na atualidade elas realizam apenas 
os cuidados com o braço homolateral; e as sequelas relatadas pelas mulheres decorrentes da 
mastectomia foram a dor, limitação e sequelas psicológicas. Conclui-se que as mulheres mastectomizadas 
devem ser orientadas de forma correta por cada membro da equipe multiprofissional com o objetivo de 
evitar futuras complicações decorrentes da cirurgia gerando assim a promoção da saúde. 
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Fundamentada pelas pesquisas descritas na literatura, os protocolos de consultas de proservação 
mostram uma grande lacuna no conhecimento sobre como tratar complicações tais como mucosite e peri-
implantite. Estes problemas são causados principalmente por falta de acompanhamento do paciente pós 
reabilitação e falhas na instrução de higiene oral (IHO) aos pacientes reabilitados com próteses sobre 
implante. 
Objetivo  
O objetivo desse estudo foi avaliar através de um questionário contendo 12 perguntas, o nível de 
conhecimento sobre proservação e como esse entendimento esta sendo aplicado nas consultas de 
retorno.  
Metodologia 
Foi realizada a entrega de 250 questionários, a especialistas e pós-graduandos em implante, prótese e 
clínicos que atuam com reabilitações sobre implante. O estudo foi do tipo transversal, de natureza 
quantitativa e analítica. A população do estudo refere-se aos implantodontistas, protesistas, estudantes 
de pós-graduação em implante e prótese, e clínicos que atuam com reabilitações sobre implante. Para 
critérios de inclusão, todos os participantes, voluntários de ambos os sexos, autorizaram a participação 
na pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi aplicado um questionário 
baseado em estudos anteriores com perguntas fechadas, constando de 12 questões. 
Resultados 
Os profissionais graduados há mais tempo manifestaram maior segurança em atender pacientes 
reabilitados com implantes e relataram buscar informações em congressos. O modelo de consulta de 
proservação adotado pela maioria pesquisada foi o retorno periódico de 6 em 6 meses, reforço de IHO, 
controle periodontal, solicitação de radiografias, raspagem para remoção de biofilme com curetas de 
teflon e pontas ultrassônicas. Sobre o tratamento das doenças instaladas, não houve consenso da melhor 
forma de tratá-las. 
 Conclusão 
A grande maioria dos implantes são bem sucedidos em longo prazo, as falhas geralmente estão 
associadas, a inflamação, trauma, infecção ou uma combinação desses fatores. A identificação rápida, 
através das manutenções periódicas e tratamento apropriado podem eliminar esses problemas na 
maioria dos casos, através de manutenções periódicas. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO NO COLÉGIO BOM JESUS CANARINHOS 

 
 HUGO MAURICIO SANTOS; 

CAIO RABOTTINI MARCHIORI; 
 FELIPE JULIANI DE SOUZA CHRISTO; 

 TIAGO MELLO DE MATOS & 
 FREDERICO SIMAS 

 
COLÉGIO BOM JESUS CANARINHOS 

 
A Iniciação Científica (IC), entendida como atividade estratégica para o desenvolvimento científico e 
tecnológico do país, até pouco tempo atrás, era realizada, quase que exclusivamente, a partir do Ensino 
Superior. No entanto, diversas iniciativas, vêm ampliando a cobertura dos programas de IC, estimulando 
que atividades dessa natureza sejam desenvolvidas no Ensino Médio. Assim, as escolas despertam para a 
possibilidade de implementarem atividades de IC não apenas para os jovens, mas também, para as 
crianças, e com isso os estudantes do Ensino Fundamental II têm experimentado a chance de participar 
desses programas desde cedo. Essa prática envolve a formulação de problemas, o levantamento de 
hipóteses de solução, a experimentação e o desenho de novos modelos explicativos para os problemas 
formulados pelo pesquisador. É preciso que, os estudantes da educação básica sejam desafiados a 
explicitar curiosidades em todas as áreas do conhecimento, a produzir indagações, a modelizar possíveis 
soluções para os problemas, a orientar-se por um método de trabalho, a realizar testagens e reflexões 
que levem à construção de novas relações entre os problemas levantados que estão sendo estudados 
pelos alunos e seus orientadores. A atividade proporciona uma melhor compreensão do que consiste o 
‘fazer Ciência’, para além do laboratório ou da sala de aula, deverá permitir que o estudante compreenda 
as implicações políticas e sociais dos conhecimentos científicos produzidos pela humanidade, para si e 
para outros, ao longo da vida. Sob essa perspectiva, o Grupo Educacional Bom Jesus busca incentivar a 
pesquisa científica desde as séries iniciais, por meio de clube de Ciências, até o Ensino Médio, com o 
desenvolvimento de IC, incluindo participação na Feira de Iniciação Científica do Ensino Médio (FICEM), 
da própria rede, e em feiras nacionais e internacionais. O objetivo central desse projeto envolve a 
divulgação dos trabalhos de IC realizados pelos alunos do Colégio Bom Jesus Canarinhos, com enfoque no 
conhecimento produzido através da perspectiva IC. A análise dos dados será feita através das experiências 
vividas pelos alunos a partir de 2015. Desde então a Unidade Canarinhos manda representantes para a 
FICEM e no ano de 2016 a escola conquistou dois troféus em categorias distintas e um de seus alunos foi 
segundo colocado na feira da FEBRACE (2017) expondo posteriormente seu trabalho em uma feira 
internacional em Fortaleza – CE. No mês de setembro de 2017 dois alunos apresentaram seus trabalhos 
em Semanas Acadêmicas em diferentes Universidades e em outubro apresentarão na FICEM. A 
experiência da prática em IC na escola é um diferencial pois desperta o interesse dos alunos fazendo com 
que ao chegarem na Universidade já tenham uma visão diferente sobre a produção de conhecimento e a 
sua importância. 
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ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL NA OBESIDADE INFANTIL: MANUAL DESTINADO AOS PAIS E CRIANÇAS 

COM OBESIDADE INFANTIL ATENDIDAS NO AMBULATÓRIO ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ 
 

JENNIFER VALENTIM & 
THAISE GASSER GOUVÊA 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
INTRODUÇÃO: Em decorrência do atual contexto epidemiológico da obesidade infantil no Brasil e as 
limitações evidenciadas no seu controle emerge a necessidade de distintas metodologias para a sua 
abordagem. Dentre elas, a elaboração de materiais educativos é estimulada. OBJETIVO: Elaborar material 
educativo para prevenção e controle do excesso de peso infantil. O mesmo é destinado aos pais, a fim de 
facilitar o entendimento e ações de cuidado dos pais, cujo filhos são atendidos no Ambulatório de 
Nutrição Materno Infantil da Faculdade Arthur Sá Earp Neto. MÉTODO: Foi desenvolvido por meio de um 
estudo com abordagem metodológica seguida em duas etapas: revisão narrativa bibliográfica e 
construção de recurso educativo voltado para os pais e as crianças com sobrepeso e obesidade infantil. 
Por fim, o manual corrobora para o auxílio na conduta do profissional nutricionista, permitindo que fora 
do ambiente ambulatorial, pais e responsáveis estejam empoderados e mais engajados no tratamento. 
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CARCINOMA ESPINOCELULAR EM LÁBIO INFERIOR: TÉCNICA DE SÍNTESE  

PRIMÁRIA EM UM PACIENTE ATÍPICO 
 

JOAO MILTON MOREIRA PADILHA; IAN DAMAS VIEIRA 
 FELIPE ROMANO GONÇALVES; GABRIEL LAGE PESSOA 

 JOAO PAULO CHAVES DE SOUZA; ALINE ALBINO QUINTANILHA FAVER 
 FÁTIMA MARIA ALVES MINUZZO & SÉRGIO LUIZ CARDOSO MACIEL 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: O carcinoma espinocelular constitui a neoplasia maligna mais comum da boca, afetando 
principalmente indivíduos com mais de 50 anos. Sua ocorrência em jovens, com idade inferior a 40 anos, 
é rara. Os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento dessa neoplasia são a radiação UV 
crônica, tabagismo, etilismo, bronzeamento artificial, exposição a agentes químicos, condições genéticas, 
lesões pré-malignas e fatores ocupacionais. Discussão: Sabe-se que fatores como o estadiamento clínico 
avançado, tumores com grandes diâmetros e mal diferenciados são importantes fatores prognósticos 
preditores do CEC, sendo assim, o presente estudo objetiva apresentar como o diagnóstico preciso e 
rápido pode contribuir para a melhora na sobrevida dessa doença, além de destacar a importância da 
integração entre as especialidades de dermatologia e da cirurgia plástica na abordagem multidisciplinar 
do paciente portador dessa patologia. Estudo de caso de um paciente em faixa etária atípica, com um 
relevante fator ocupacional e relato de lesão precursora sem tratamento, fototipo suscetível, abstêmio e 
não tabagista. Para obtenção dos dados para desenvolvimento desse caso, foram utilizadas: revisão do 
prontuário, entrevista com o paciente e revisão da literatura. Esse estudo foi realizado pelo serviço de 
dermatologia do Ambulatório Escola da Faculdade de Medicina de Petrópolis (AMBE) e pelo serviço de 
cirurgia do Hospital Alcides Carneiro (HAC), estado do Rio de Janeiro. Conclusão: O caso ressalta a 
necessidade do diagnóstico e tratamento precoces para o melhor prognóstico, sendo considerada a 
técnica cirúrgica como um importante fator de recuperação estético-funcional para a manutenção da 
qualidade de vida do paciente. Além disso, vale salientar que a integração entre os demais serviços médico 
no tratamento de CEC de lábio inferior não só padroniza a abordagem terapêutica do paciente, como 
contribui diretamente para um bom prognóstico. 
Palavras-chave: Carcinoma espinocelular, lábio inferior, fatores de risco. 
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VISÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ACERCA DE INTERCORRÊNCIAS EM SAÚDE NO 

CONTEXTO ESCOLAR 
 

MICHELE ROSA DA PENHA DE CARVALHO &  
RICARDO PATULEA DE VASCONCELLOS 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Estudos demonstram que os avanços do sistema educacional brasileiro necessitam ser acompanhados da 
qualidade no atendimento oferecido, de forma a propiciar um ambiente seguro com cuidado integral, 
pois a escola é também um local de intercorrências de saúde. Dados demonstram que é grande o número 
de crianças que vieram a óbito por causas evitáveis e apontam o ambiente escolar como sendo o segundo 
local de ocorrência dessas injúrias, tornando-se então um problema de saúde pública, que demanda 
intervenções e respostas. Propor-se, neste estudo, que tem como questão norteadora, a visão de 
profissionais de educação infantil acerca de intercorrências de saúde com alunos no âmbito escolar. Os 
objetivos do estudo consistiram em analisar a visão de profissionais de educação infantil diante de tais 
intercorrências, bem como descrever como elas agem diante dessas situações, como identificam e como 
recebem capacitação para lidar com as vulnerabilidades da saúde do escolar. Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, com abordagem qualitativa, que teve como cenário os Centros de Educação Infantil e como 
sujeitos vinte profissionais da educação infantil distribuídos igualmente entre educadores e professores, 
com quem realizamos entrevistas, com roteiro previamente estruturado. Os resultados deixaram claro 
que os profissionais associam a vulnerabilidade do ambiente escolar à presença da criança, demonstram 
presteza em socorrer, porém não associam como sendo sua responsabilidade. Sentem-se despreparados 
e não recebem capacitação. Além disso, há ausência de protocolos e padronização para lidar com essas 
intercorrências. Esse contexto demonstra a necessidade da transversalidade e a intersetorialidade entre 
saúde e educação, possibilitando ao enfermeiro capacitar profissionais em primeiros socorros, prevenção 
de agravos, bem como discutir e criar protocolos e padronizações para manejo das intercorrências. 
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PROPORÇÃO DA COBERTURA DE PSF EM MUNICÍPIOS DA REGIÃO SERRANA E BAIXADA LITORÂNEA 

DO RIO DE JANEIRO 
 

MARIA PAULA OLIVEIRA CAMPOS; 
INGRYD OLIVEIRA SOARES & 

PATRICIA DE MORAIS MELLO BACCOLINI 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), implementada em 1994, é tida pelo Ministério da Saúde como forma 
de expansão, qualificação, consolidação da atenção básica. Ela potencializa e aprofunda os princípios, 
diretrizes e fundamentos dessa atenção, com o objetivo de ampliar a resolutividade do sistema. Esse 
trabalho tem o objetivo de determinar a proporção de pessoas cadastradas na ESF nas regiões da Baixada 
Litorânea e Serrana do estado do Rio de Janeiro e em seus municípios, no ano de 2015. Possui caráter 
quantitativo, epidemiológico e descritivo e usou para análise a população residente no ano de 2012, 
encontrada no DATASUS e dados do SIAB, também do DATASUS, da população cadastrada na ESF em 
2015, nas regiões Serrana e Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. O indicador construído foi uma proporção 
da população cadastrada por população residente analisado em gráfico, obtendo um valor da cobertura 
de Postos de Saúde da Família (PSF) nas cidades de Araruama, Armação de Búzios, Bom jardim, Cabo Frio, 
Cachoeiras de Macacu, Carmo, Casimiro de Abreu, Nova Friburgo, Petrópolis, Rio das Ostras, Saquarema 
e Teresópolis. Com os resultados, notou-se que a proporção da cobertura de PSF em municípios 
pertencentes à região serrana possui os maiores valores, enquanto os da Baixada litorânea são menores. 
Nesse contexto, pode-se inferir que uma maior proporção da cobertura revela que grande parte da 
população residente da região possui acesso ao programa de Saúde da Família, podendo supor, melhores 
condições de saúde. Foram levantadas hipóteses que buscam explicar tais resultados, sendo uma delas a 
influência do turismo em cada uma dessas regiões. Além da quantidade de ESF da Baixada Litorânea 
corresponder a menos da metade das presentes na região Serrana, podendo destacar a disparidade da 
cobertura de PSF, uma vez que grande parte da população permanece descoberta. A proximidade com a 
cidade do Rio de Janeiro seria outra hipótese. Por fim, há faculdades de medicina em mais de uma das 
cidades da região Serrana, em contraponto à região da Baixada Litorânea que não possui nenhuma, o que 
desencadeia alguns fatores consideráveis nessa questão. Essa análise da proporção da cobertura de PSF 
pode ser uma importante ferramenta para se avaliar a qualidade da promoção e prevenção de saúde, 
cabendo ressaltar, portanto, que o programa precisa de mais atenção, apoio e que a cobertura em todos 
os municípios analisados aumente para que no futuro as cidades e regiões brasileiras tenham diminuído 
suas disparidades nesse sentido. 
Palavras-chaves: ESF. PSF. Baixada litorânea. Região Serrana. 
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TERAPIA LARVAL: UMA ALTERNATIVA A SER CONSIDERADA PARA O TRATAMENTO DE LESÕES 

CRÔNICAS 
 

TALITA DE ALMEIDA OLIVEIRA SILVA; 
 SIMONE PASSOS MENDONÇA; 

 PATRÍCIA JACQUELINE THYSSEN & 
 GABRIEL MENDES DE SOUZA MARTINS 

 
FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS/FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO/UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS 
 

A terapia larval (TL) consiste na aplicação de larvas vivas e desinfetadas de moscas, obtidas em laboratório, 
com a finalidade de promover a cicatrização de feridas agudas, crônicas e/ou infectadas. Além de remover 
o tecido necrótico durante o seu processo de alimentação, as larvas estimulam a formação de tecido de 
granulação e inibem o crescimento de microrganismos, por meio de suas enzimas e secreções. Nos 
serviços de saúde do Brasil, vários procedimentos, produtos, medicamentos e coberturas têm sido 
utilizados para o tratamento de feridas, contudo nem sempre são efetivos ou apresentam elevado custo. 
Neste estudo objetivou-se avaliar o uso da TL para o tratamento de ferida crônica em paciente hipertenso, 
comparando tempo e qualidade de cicatrização frente às outras alternativas utilizadas anteriormente. O 
paciente, do sexo masculino, 68 anos de idade, acompanhado aproximadamente há quatro anos pelo 
serviço de curativos do ambulatório, portador de úlceras vasculogênicas, ex-fumante, ex-etilista, com 
histórico de hipertensão e acidente vascular cerebral, apresenta limitações no lado esquerdo do corpo. 
Por essa razão, necessita de um dispositivo auxiliar de marcha para se locomover. Apresentava duas 
feridas bilaterais na região maleolar do membro inferior esquerdo, ambas com necrose significativa, odor 
fétido e exsudato em quantidade média e fazia uso da bota de Unna. O paciente foi selecionado para 
tratamento em virtude da idade e número das lesões presentes no corpo, dentro do âmbito de um estudo 
que vem sendo conduzido no ambulatório, o qual recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa sob 
número 2.010.405. Os tratamentos foram assim distribuídos: [I] lesão que recebeu 5 larvas/cm2 de 
Cochliomyia macellaria (Insecta, Diptera) associada à papaína em gel 10% por 48 h; [II] lesão que recebeu 
5 larvas/cm2 de Chrysomya megacephala (Insecta, Diptera) por 48 h; [III] lesão que recebeu apenas 
papaína em gel 10% com reposição a cada 24 h; e [IV] lesão que recebeu apenas hidrogel com reposição 
a cada 24 h. As larvas de moscas foram obtidas em laboratório e enviadas ao ambulatório para aplicação, 
sob condições estéreis. Em todos os tratamentos foram realizados curativos oclusivos com gaze. Os 
tratamentos I e IV foram repetidos duas vezes quinzenalmente, enquanto que os II e III foram conduzidos 
apenas uma vez. Considerando os resultados observados, não houve diferença entre os tratamentos. 
Foram observadas a diminuição de odor e edema no membro inferior, das bordas maceradas e média 
quantidade de exsudato, no entanto houve aumento da área necrosada. Conclui-se que para uma boa 
evolução em relação ao desbridamento, granulação e cicatrização das lesões deste paciente o tempo e 
repetições de tratamento devem ser prolongados, assim como deve ser melhor investigada as condições 
de saúde do paciente para a pouca resposta frente aos distintos tratamentos. 
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RETIRADA NÃO PLANEJADA DE CATETER NASOENTÉRICO:  

UM DESAFIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO PACIENTE 
 

ANA CAROLINA SIQUEIRA DE CARVALHO &  
ROSIMERE FERREIRA SANTANA 

 
HOSPITAL CLÍNICO DE CORREAS 

 
Introdução: As sondas de alimentação enteral são utilizadas com objetivo de suprir a incapacidade total 
ou parcial de ingestão de alimentação por via oral. Apesar de ser um método benéfico para administração 
de nutrientes existem riscos que podem resultar em danos desnecessários ao paciente, e potenciais 
Eventos Adversos (EA) inerentes à sua utilização. Ao observar a incidência de retiradas não planejadas de 
Cateter Nasoentérico (CNE) em unidades de internação e com base nas responsabilidades, nos riscos 
associados e na importância de uma assistência de enfermagem baseada em conhecimentos científicos 
surgiu o interesse pelo presente estudo. 
Objetivos: Identificar as causas da retirada não planejada de CNE em unidades de internação de clínica 
médica. 
Método: Trata-se de um estudo descritivo, prospectivo, do tipo longitudinal. A amostra foi composta por 
50 pacientes, selecionados de forma não aleatória em um hospital privado conveniado ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada no período 
de setembro a outubro de 2016. 
Resultados/Discussão: A idade dos pacientes variou de 40 a 100 anos, sendo a média de 76,64 anos e a 
mediana de 77 anos. Em relação ao sexo os pacientes do sexo masculino (70%) foram proporcionalmente 
maiores que feminino (30%). As variáveis foram descritas de acordo com as causas mais frequentes na 
literatura, bem como os eventos que as caracterizam. Para análise dos dados os incidentes foram 
agrupados em 03 tipos, sendo eles: 1 - Perda Acidental caracterizada pela retirada pelo próprio paciente, 
tendo sido predominante incidente, representando 64% das causas. 2 – Obstrução observada como 
segunda maior incidência de perda, representando 24% das causas. Representa um quantitativo relevante 
de incidentes e que por muitas vezes está relacionado aos cuidados de enfermagem. 3 – 
Desposicionamento representou 13% dos incidentes e refere-se a perda relacionada durante os 
procedimentos com o paciente causada pelo profissional ou pelo próprio paciente.  
Conclusão: As principais causas da retirada de sonda estão relacionadas à perda acidental que está 
caracterizada pela retirada pelo próprio paciente. Por isso, a necessidade de propor a criação de 
protocolos e treinamentos que auxiliem na redução desse agravante. A segurança do paciente é 
primordial para atingir altos níveis de qualidade de atendimento, porém, no quesito de cateter 
nasoentérico ainda necessitam de estudos para melhor intervenção nos danos. 
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE COBERTURA VACINAL PARA HEPATITE B EM MENORES DE 1 ANO NAS 

DIFERENTES REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ENTRE 2010 E 2013 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
O trabalho apresentado visa avaliar a cobertura vacinal para hepatite B em menores de um ano em 
diferentes regiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2010 e 2013, utilizando para 
isto fontes de dado de pesquisa sobre hepatite B e estudos epidemiológicos. 
Foi observado durante o estudo uma diferença marcante entre as regiões Centro Sul e Metropolitana II.  
Este estudo corrobora o achado de diminuição para a cobertura vacinal no ano de 2012, devido à 
modificação do calendário vacinal infantil. 
Houve associação entre baixas coberturas vacinais e território extenso, devido às dificuldades de se 
chegar à todas as partes do mesmo e, além disso, associação com questões de ruralização da área e baixa 
escolaridade. Questões sobre favelização também foram abordadas. 
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GRUPO DE GESTANTE: ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE PEDRO DO RIO 
 

ANA PAULA DE FREITAS GUIMARÃES REIBOLT; 
 DENISE PAIVA XAVIER; & 

 ELIANE DA CUNHA GOMES QUINAN 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: O aleitamento materno é primordial para a saúde da nutriz e do bebê, reduz as taxas de 
mortalidade infantil, consequentemente trazendo melhoria da saúde para a população infantil e materna, 
sendo exclusivo nos primeiros seis meses, porém, a OMS, apoiada pelo Ministério da Saúde do Brasil, 
recomenda aleitamento materno por dois anos ou mais, Objetivo: Sensibilizar a UBS à trabalhar com 
grupos e oficinas; promoção do aleitamento materno exclusivo. Metodologia: Por meio da educação em 
saúde, foi realizado um grupo de promoção de saúde para gestantes na Unidade Básica de Saúde (UBS) 
em Pedro do Rio, Petrópolis RJ. Os encontros com as gestantes acontecem antes da consulta mensal de 
pré-natal. Resultados: Foi realizado orientações sobre o primeiro contato da mãe com o recém-nascido; 
exercícios que são utilizados na preparação das mamas antes da chegada do recém-nascido; práticas 
alimentares saudáveis; higienização dos seios e criação de um folder, afim de motivar as gestantes na 
amamentação. Colaborando com a garantia do direito de toda a criança ser amamentada, visando garantir 
seu desenvolvimento integral, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Avaliação: Observou-se 
qualidade na assistência, diminuição do sofrimento das gestantes e nutrizes relacionados ao período de 
gestação e amamentação, fornecendo conhecimentos atualizados sobre manejo clínico de lactação. 
Principais conclusões: O enfermeiro(a) atua na promoção e incentivo ao aleitamento materno instruindo 
à mãe no cuidado do recém-nascido, fortalecendo o vínculo nas Unidades Básicas de Saúde. Contribuições 
para a prática de Atenção Básica: Contribuir para o incentivo do aleitamento materno exclusivo na 
Unidade Básica de Saúde. Nos grupos os enfermeiros(as) podem orientar as gestantes a lidarem com suas 
inseguranças e ansiedade, relacionados à amamentação, tornando as gestantes e nutrizes em agentes 
multiplicadoras de saúde no contexto individual, familiar e social. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PETRÓPOLIS-RJ. INSTITUTO ROBERTO COSTA. FACULDADES 

INTEGRADAS ESPIRITA DO PARANÁ 
 

ROBERTO BIASI FILHO 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PETRÓPOLIS-RJ. INSTITUTO ROBERTO COSTA. FACULDADES 
INTEGRADAS ESPIRITA DO PARANÁ 

 
As Práticas Integrativas e Complementares (PICS) propõem um modelo de atenção integral em todos os 
níveis de atenção à saúde. Contempla sistemas médicos complexos e recursos terapêuticos que estimula 
os mecanismos naturais do corpo, para prevenção de agravos, manutenção e recuperação da saúde. O 
uso de plantas medicinais para tratamento de saúde é tão antigo quanto o aparecimento do homem. A 
presente pesquisa realizada na Comunidade Vila Hípica Rio de Janeiro, bairro Quitandinha – Petrópolis-
RJ, objetiva diretamente a identificar as plantas medicinais mais utilizadas neste território, e 
especificamente o conhecimento, indicações, meio de obtenção das plantas, parte utilizada, modo de 
preparo, posologia e descrever a fonte de aprendizado desta prática. Foram entrevistados 16 moradores, 
prevalência do sexo feminino, idade acima de 40 anos e com mais de 10 anos de estudo. Citaram 180 
plantas de diferentes espécies, 34 foram as mais citadas e as 10 mais utilizadas foram: funcho, erva 
cidreira, folha de pitanga, capim limão, louro comum, camomila, cana do brejo, guaco, saião e tanchagem. 
As indicações de uso correspondem as encontradas na literatura. A parte da planta mais utilizada foram 
as folhas e o modo de preparo a infusão. A quantidade da planta variou de 1 a 7 folhas para volumes de 
200 a 1000 ml e a posologia de 1 copo 1 vez ao dia. A obtenção da planta foi no quintal de casa e o 
aprendizado desta prática foi com as mães. Conclui-se que a utilização das plantas de forma empírica 
pelos entrevistados em relação a quantidade e doses utilizadas podem trazer riscos à saúde e perda dos 
benefícios. É importante que a equipe de saúde, gestores municipais e entrevistados da amostra possam 
trabalhar juntos no estimulo a esta prática dentro do território, através da realização de oficinas e busca 
de parcerias de setores desta área. Faz-se necessário que as Agentes Comunitárias de Saúde mantenham 
os cadastros do e-SUS atualizados nas PICS, para futuras pesquisas. 
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O PERFIL DA POPULAÇÃO OBESA E COM SOBREPESO DA MICROÁREA 04 DO PSF MACHADO 

FAGUNDES 
 

RENATA OLIVEIRA MAGALHÃES; 
RAFAELA SOARES COELHO SILVA DO AMARAL; 

VICTORIA DE SOUZA DAMIÃO; 
SAMUEL PASSOS GOMES OLIVEIRA; 

NEY DUARTE NETO & 
CLAUDIA OSTWALD LUZ VILARDO 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
A obesidade é definida pela OMS como um acúmulo excessivo de gordura corporal que pode atingir graus 
capazes de afetar a saúde. Essa condição acomete 55% dos brasileiros. Segundo o Departamento de Saúde 
dos Estados Unidos, o risco de indivíduos obesos, medidos através do IMC, terem morte prematura por 
todas as causas é 50% a 100% maior do que indivíduos com IMC entre 20 kg/m2 a 25 kg/m2, considerado 
adequado. O objetivo desse estudo foi traçar o perfil da população obesa e com sobrepeso da microárea 
04 do PSF Machado Fagundes e identificar as comorbidades associadas à obesidade. A partir daí, calculou-
se a prevalência de hipertensos e diabéticos dessa população, comparando com as taxas encontradas no 
Estado do Rio de Janeiro. O estudo foi realizado no período de fevereiro a maio de 2017, através de visitas 
domiciliares e análise de prontuários de 32 pacientes identificados como obesos e sobrepesos pela Agente 
Comunitária de Saúde. Durante as visitas domiciliares foi aplicado um questionário sobre os hábitos 
alimentares e a prática de atividade física. Nos prontuários, buscamos identificar peso, altura e 
circunferência abdominal. Os resultados demonstram que, dos 32 pacientes selecionados, apenas 50% 
são obesos, 19% sobrepeso, 6% eutróficos e em 25% não obtivemos dados suficientes. Verificou-se que 
31% dos obesos e 66% dos pacientes com sobrepeso praticam atividade física. 12% dos pacientes obesos 
comem principalmente frutas e verduras, 6% frituras e doces, e 38% tem alimentação balanceada. 16% 
dos pacientes com sobrepeso comem frutas e verduras principalmente, 17% frituras e doces, e 50% tem 
alimentação balanceada. No quesito comorbidades associadas analisamos apenas o grupo de obesos, 56% 
apresentam apenas HAS e 19% HAS associada a DM. A taxa de prevalência na microárea 04 do PSF 
Machado Fagundes foi de 15,81 para HAS e de 3,38 para DM. A taxa de prevalência de obesos dessa 
população é de 3,0 e a de sobrepeso é de 1,12 para cada 100 habitantes. Segundo o Ministério da Saúde, 
a obesidade vem crescendo no país passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso 
também subiu de 42,6% para 53,8%, no mesmo período. A taxa de prevalência DM no Estado do Rio de 
Janeiro é de 6,2 9,99 e de HAS é 23,4 44,08 para 1.000 pessoas no ano de 2012. (DATASUS, 2010). 
Observou-se que os hábitos alimentares não saudáveis, 6%, aliados ao sedentarismo, 69%, eram fatores 
intrínsecos na população obesa. Percebe-se uma diferença entre a literatura e os resultados encontrados 
na pesquisa, o que pode ser atribuído ao fato de que a visão do agente comunitário é imprecisa para 
identificar os pacientes obesos e a ausência de dados antropométricos em parte dos prontuários dificulta 
a avaliação adequada do paciente. Evidenciou-se a necessidade de uma capacitação do agente 
comunitário e a necessidade de um registro detalhado das consultas. Essas medidas visam a profilaxia dos 
riscos cardiovasculares da população pesquisada e a melhora dos serviços de saúde do SUS. 
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NEVO COMEDÔNICO EXUBERANTE: RELATO DE CASO 

 
GISELI BARBOSA OLIVEIRA DE SANT´ANNA; 

ANA JULIA MARTINS YAMAJI; 
JOÃO VITTOR FERNANDES GALAN; 

GUILHERME SILVA TEIXEIRA & 
ALINE ALBINO QUINTANILHA FAVER 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: O Nevo comedônico (NC) é uma dermatose rara, persistente, que ocorre por um defeito 
primário da glândula pilossebácea. Sua incidência é estimada em 1/45.000 a 1/100.000, sem distinção de 
gênero ou etnia. Acomete principalmente face, pescoço, membros superiores e tórax. Invaginações da 
epiderme para a derme contendo folículos pilosos não desenvolvidos, dilatados e preenchidos com 
queratina, formam estruturas semelhantes a comedões, que se agrupam em padrão de favo de mel e 
apresentam várias formas de distribuição, sendo mais comumente unilaterais e lineares ou zosteriformes. 
Geralmente é assintomático, mas pode ocorrer inflamação e sequelas cicatriciais. Objetivo: Relatar um 
caso de NC congênito em paciente jovem, no flanco esquerdo, extenso - o que o torna mais incomum - e 
inflamatório, causando grande desconforto e lesões cicatriciais de aspecto inestético. Relato do caso: 
G.A.S. 19 anos, feminina, negra, procurou o ambulatório de Dermatologia com história de manchas no 
flanco esquerdo com saída de material esbranquiçado desde o seu nascimento. Há 7 dias, apresentou 
surgimento de edema, calor, rubor e saída de secreção amarelada após tentativa de extração das lesões. 
Ao exame, apresentava lesão macular de aspecto zosteriforme, extensa com presença de rolhas córneas 
de coloração enegrecida distribuídas em sua superfície e algumas áreas apresentando aspecto 
inflamatório. Foi instituída antibioticoterapia sistêmica, tópica e calor local, com involução satisfatória do 
processo infeccioso. Discussão: O NC está presente, na maioria dos casos, antes dos 10 anos de idade e, 
em 50% desses, ao nascimento. Resulta de defeito primário da glândula pilossebácea, tornando a 
estrutura folicular incapaz de gerar pelos, porém produz queratina pigmentada, que se acumula nos 
orifícios foliculares. As lesões mimetizam a acne vulgar, mas se diferenciam pela distribuição comumente 
unilateral, início precoce e persistência, sem resolução espontânea. O diagnóstico diferencial é essencial 
para orientar o tratamento, visto que outras patologias apresentam lesões semelhantes às do NC, como 
acne do lactente, cloracne e nevo do poro dilatado. O tratamento objetiva a diminuição da camada de 
queratina dos orifícios. A terapia inicial deve ser conservadora, utilizando agentes tópicos queratolíticos 
como ácido retinoico, lactato de amônio e ureia, mas estes não são curativos. Antibióticos tópicos e 
sistêmicos são necessários em caso de infecção. O tratamento ideal é a excisão cirúrgica das lesões, no 
entanto, pode não ser possível em lesões extensas. Conclusão: Este caso possui dois pontos relevantes: a 
raridade da doença e a instituição de nova abordagem terapêutica. Optou-se pelo uso de queratolíticos e 
realização de microcirurgias, já que a grande extensão da lesão torna a excisão cirúrgica total difícil, 
visando dessa forma melhorar o aspecto da lesão, diminuir a possibilidade de infecções secundárias 
futuras e garantir a qualidade de vida da paciente. 
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ADESÃO DOS PACIENTES COM CÂNCER COLORRETAL COM RELAÇÃO AOS CUIDADOS COM A 

ESTOMIA INTESTINAL 
 

BÁRBARA LOPES DA SILVA & 
 DULCINÉIA LUZIA DE OLIVEIRA LIMA MARQUES 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
A presente pesquisa trata da adesão dos pacientes com câncer colorretal com relação aos cuidados com 
a estomia intestinal. Os objetivos do trabalho foram:verificar os cuidados que são realizados pelos 
pacientes com diagnóstico de câncer colorretal com relação à estomia intestinal; analisar cuidados 
realizados com a estomia intestinal pelos pacientes que possam ser potenciais complicadores; identificar 
os profissionais de saúde envolvidos na orientação e cuidado aos pacientes com diagnóstico de câncer 
colorretal com relação à estomia intestinal. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com 
abordagem qualitativa.Avaliar a adesão dos pacientes com câncer colorretal com relação aos cuidados 
com a estomia intestinal.A pesquisa ocorreu em um hospital de ensino, localizado na Região Serrana, do 
Estado do Rio de Janeiro. Os participantes da pesquisa foram 08 (oito)pacientes com estomia intestinal, 
que tiveram diagnóstico de câncer colorretal. Para a realização da coleta de dados, foi utilizado um roteiro 
e entrevista semiestruturado, no período de maio de 2017. Os resultados obtidos foram: 50% dos 
participantes aderiram a algum cuidado com o estoma; 60% tinham algum conhecimento sobre o tempo 
da troca da bolsa de colostomia; 50% realizam cuidados em relação à higienização da bolsa de colostomia; 
75% dos participantes relataram não apresentar nenhuma dificuldade frente aos cuidados com o estoma. 
No entanto, foram observadas que as dificuldades inexistentes se davam pelo conhecimento restrito 
apresentado nas categorias anteriores; as orientações ocorreram por quatro profissionais, sendo três 
enfermeiros e um médico. O intuito é a orientação e ensinar aos pacientes como realizar os cuidados com 
a bolsa, buscando trazer os mesmos como os protagonistas do cuidado no âmbito hospitalar, para que, 
no momento da alta, possam estar empoderados sobre o seu autocuidado e compreendendo a 
importância da adesão ao tratamento. A pesquisa revelou que a adesão aos cuidados com estomia 
intestinal pelos pacientes com câncer colorretal não é satisfatória, criando uma situação de risco para a 
recuperação deste grupo de pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
461 / 1 

 
ANTICONCEPÇÃO OU NÃO: A DECISÃO DAS MULHERES 

 
JANAÍNA FRANÇA EVARISTO & 
NATÁLIA ELISA DUARTE LEAL 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
O estudo foca-se na problemática do uso ou não uso de métodos contraceptivo por mulheres com idade 
entre 20 a 49 anos, buscamos entender como se dá esse processo de decisão, quais fatores intervêm, e 
como essas decisões afetam sua vida reprodutiva, profissional, pessoal e familiar. Objetivo: Analisar a 
escolha do uso ou não uso de métodos contraceptivos pelas mulheres atendidas na Estratégia Saúde da 
Família (ESF). Metodologia: Tratou-se de um estudo de levantamento de dados com abordagem descritiva 
e quantitativa, utilizando um questionário semiaberto. Fizeram parte do estudo 74 mulheres na faixa 
etária entre 20 a 49 anos de idade. Resultados: Das 39 participantes que não completaram o ensino, 38% 
das mulheres abandonou a escola porque ficou gravida, o que tem uma relação direta com a baixa renda 
familiar. Das 56 mulheres que já tiveram filhos, 61% não planejou a gestação e grande parte delas (47 
participantes) não desejam ter mais filhos. 68% da amostra utiliza métodos contraceptivos e 32% não 
utiliza por causa dos efeitos adversos do método. Conclusão: As participantes conhecem, utilizam ou já 
utilizaram algum método contraceptivo para evitar uma gestação. A questão financeira familiar é o fator 
mais relevante para as mulheres que não desejam ter mais filhos, elas optam pelo método mais prático e 
mais seguro para não engravidar novamente. As que não fazem uso de um método próprio acabam 
utilizando o método do parceiro. 
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RELATO DE CASO DE MOLUSCO CONTAGIOSO DISSEMINADO TRATADO COM CIMETIDINA ORAL 

 
HENRIQUE BOSIO ZEMEL; 

 ANA BEATRIZ RIOS DAMITTO SPAGGIARI SOUZA; 
ALINE ALBINO QUINTANILHA FAVER & 

FÁTIMA MARIA ALVES MINUZZO 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: Molusco Contagioso é uma dermatovirose de diagnóstico clínico que cursa com pápulas 
cutâneas com umbilicação central. Frente a formas disseminadas que dificultam os tratamentos físicos e 
tópicos são necessárias opções sistêmicas eficazes e seguras. 
Objetivos: O objetivo do trabalho é relatar caso de paciente imunodeprimida com quadro disseminado de 
Molusco Contagioso tratada com cimetidina sistêmica. 
Relato do Caso: Paciente 82 anos, feminina, parda, portadora de prurido cutâneo crônico compatível com 
Dermatite Atópica, imunodeprimida devido a uso crônico de corticosteroide sistêmico e tópico, abriu 
quadro de acometimento cutâneo extenso de Molusco Contagioso refratário ao tratamento físico de 
curetagem das lesões. Após 1 mês do início do quadro foi iniciado tratamento sistêmico com cimetidina 
oral na dose de 400 miligramas a cada 12 horas por 3 meses não apresentando efeitos adversos e 
evoluindo com remissão completa das lesões. 
Discussão: A Cimetidina é um medicamento pouco usado para o tratamento do Molusco Contagioso e 
com poucos relatos na literatura médica. A maioria dos estudos sobre o tema envolvem crianças e 
adolescentes imunocompetentes em sua amostra. Tal fato reforça a importância de envolvendo a 
população mais suscetível à doença disseminada e que mais poderia se beneficiar da terapia sistêmica. 
Conclusão: O uso de cimetidina tem a vantagem de apresentar baixo custo e boa tolerabilidade. Seu efeito 
imunomodulador favorece a resposta imune ao vírus, tornando-a uma alternativa terapêutica eficaz e 
acessível. 
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FASCEÍTE NECROSANTE: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MULTIDISCIPLINAR, UM RELATO DE CASO 

 
 

LEANDRO EUGÊNIO POLIDO CARMO; LARISSA VIEIRA DE QUEIROZ; 
 MAYARA DE ASSIS TOLEDO; FERNANDA MATHIAS AGUIAR DA SILVA; 
 LAZARO ANTÔNIO FRANCISCO FERES; LUCAS DE REZENDE GOUVEA; 

ROBERTO CASELLA AVERSA; SERGIO CARDOSO MACIEL & 
RENATO DUARTE DA ROCHA GUIMARAES 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: A fasceíte necrosante é uma infecção bacteriana destrutiva e rapidamente progressiva do 
tecido celular subcutâneo e da fáscia superficial, associada a altos índices de morbimortalidade se não 
houver tratamento precoce. 
Método: Trata-se de um estudo de caso demonstrando o tratamento multidisciplinar simultâneo na 
recuperação desses pacientes, com procedimentos médicos em desbridamentos cirúrgicos e enxerto 
(cirurgia plástica), com assistência contínua do médico visitador, em conjunto com a equipe de 
enfermagem com curativo diário, e fisioterapia, com a reabilitação da marcha. 
Objetivo: Demostrar a ação efetiva de profissionais de enfermagem, médicos, terapia hiperbárica e 
fisioterapia, na recuperação e reabilitação de paciente acometido por fasceíte necrosante. 
Relato: Paciente 48 anos, sexo masculino, pardo, natural do Rio de Janeiro, morador de Petrópolis - RJ, 
jardineiro, sem comorbidades prévias, relata em 20/01/17 acidente perfuro-cortante em região plantar 
de pé direito, de cerca de 10cm de extensão durante suas atividades de jardinagem, com sangramento 
local discreto, não procurando atendimento médico de início para avaliação. Evoluiu cerca de 4 dias 
depois com edema, hiperemia e calor local até terço distal de membro inferior direito. Após 13 dias da 
lesão, apresentava ao exame físico edema +++/4+ , hiperemia e calor local acentuado até terço médio de 
coxa direita, associado à saída de secreção purulenta e pontos de necrose em dorso de pé direito. Foi 
levado ao Hospital Alcides Carneiro (HAC), sendo diagnosticado com Fasceíte Necrosante, sendo 
submetido imediatamente a desbridamento cirúrgico. Durante sua internação, foram realizados 21 dias 
de antibioticoterapia com Vancomicina e Tazocin, 5 desbridamentos cirúrgicos, curativos com papaína em 
grânulos 6%, 15% e 30%, placa da alginato de cálcio com prata, espuma de poliuretano, solução de ácidos 
graxos essenciais (AGE) e antisséptico a base de polihexametileno biguanida (PHMB), 43 sessões de 
oxigenoterapia hiperbárica e enxerto de pele em coxa direita e pé direito pela cirurgia plástica. Necessitou 
de reabilitação motora orientada pela fisioterapia do HAC para retorno a deambulação, devido ao 
comprometimento extenso em membro inferior direito. Permaneceu internado por 101 dias, recebendo 
alta com acompanhamento pela equipe de enfermagem de curativos e pela cirurgia plástica. 
Discussão: A importância do uso concomitante de coberturas alternativas e antissépticos, com a 
tecnologia da terapia hiperbárica, e o reparo cirúrgico de enxerto de pele nas recuperações de infecção 
de pele. 
Conclusão: Com este relato de caso podemos concluir como se torna essencial o trabalho multidisciplinar 
de diversas áreas da saúde e da tecnologia em um paciente, para , desta forma, propiciar a cicatrização 
das lesões, melhorando a qualidade de vida, e reduzindo as possíveis sequelas advindas destas lesões. 
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SÍNDROME DE BUDD CHIARI POR FATOR V DE LEIDEN – RELATO DE CASO 

 
JOYCE FERREIRA SILVA; 

 LARISSA GUERRA CUNHA DE SOUSA; 
 PEDRO HENRIQUE WERNECK ELIAS; 

 LETÍCIA MELLO DE ANDRADE; 
KYCIA MARIA RODRIGUES DO Ó & 

REGIS RODRIGUES VIEIRA 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: A Síndrome de Budd Chiari é caracterizada por uma estenose ou oclusão de veias hepáticas, 
geralmente de natureza trombótica, manifestando-se com hipertensão portal, ascite e hepatomegalia. A 
incidência está entre 0,16 a 0,8 por milhão, por ano, tratando-se assim de uma condição rara e de elevada 
morbimortalidade.  
Objetivo: Relatar o caso de um paciente com a Síndrome de Budd Chiari. 
Relato do Caso: FCM, sexo masculino, 65,1kg, branco, 41 anos, engenheiro, brasileiro, natural do estado 
do Rio de Janeiro. Relata há cerca de 11 anos procura por serviço de urgência por uma história de dor 
abdominal súbita, localizada em região periumbilical, com irradiação para região lombar à direta. Ao 
exame físico apresentava abdômen simétrico, depressível, cicatriz umbilical centrada e presença de 
ascite. Realizou exames de imagem de rotina para abdômen agudo que mostrou líquido na cavidade 
abdominal; ultrassonografia com doppler do sistema porta evidenciou presença discreta de líquido livre 
em toda cavidade abdominal, diminuição do fluxo das veias hepáticas, sendo sugestivo de trombose e 
levando a hipótese diagnóstica de Síndrome de Budd Chiari. Em exame, foi encontrado gasa maior que 
1.1. Ascite era refratária ao tratamento. Foi feita endoscopia digestiva alta que mostrou presença de 
varizes esofagianas. Evoluiu em investigação diagnóstica, constatando mutação no fator V de Leiden, 
sendo o paciente um portador heterozigoto. Foi submetido a colocação de TIPS (derivação intra-hepática 
portossistêmica transjugular), tendo remissão do quadro clínico. Atualmente, encontra-se assintomático 
e segue em acompanhamento médico e avaliação regular do funcionamento adequado do TIPS. 
Discussão: A síndrome de Budd Chiari trata-se de uma condição rara, tendo as causas mais comuns: 
policitemia vera, anticoagulante lúpico, hemoglobinúria paroxística noturna, doença de Behçet, proteína 
C e S, deficiência de antitrombina III e mutação do fator V Leiden. Esta, presente no paciente, é encontrada 
em apenas 2% da população brasileira e aumenta de 3 a 10 vezes o risco de doença trombótica para 
paciente heterozigotos. Esse aumento do risco se deve ao fato da mutação levar a uma resistência da 
proteína C e, portanto, levar a um quadro de hipercoagulabilidade, sendo uma causa importante da 
síndrome em questão. 
Conclusão: A Síndrome de Budd Chiari apresenta alta mortalidade e baixa remissão espontânea, sendo 
necessário diagnóstico e intervenção precoces como apresentado no caso. 
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O USO DE UM DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA FECAL: O CASO DA SÍNDROME DE FOURNIER 

 
RHODNEI ALVES GOMES; 

 ALEX LEONARDO DE SOUZA; 
 FLAVIA FERREIRA SOUTO MAIOR; 
 RODRIGO OLIVEIRA LARANJA & 

 LUZIMAR APARECIDA DA SILVA BORBA PAIM DE CARVALHO 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 
INTRODUÇÃO: A Sindome de Fournier é uma infecção microbiana causada por microorganismos aeróbios 
e anaeróbios, que resultam em fasciite necrosante que acomete preferencialmente as regiões perineal, 
perianal e genital. Portanto, faz-se necessário a diminuição do contato das fezes com o leito da ferida. 
Desta forma é necessário a utilização de dispositivos que impossibilitem ou diminuam este contato. O 
dispositivo para incontinência fecal é utilizado com o objetivo de oferecer o melhor cuidado ao paciente 
crítico na presença de fezes líquidas, semi-líquidas ou eliminação fecal involuntária, em situações agudas. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo baseado em revisão de prontuário, exame físico e tratamento, 
realizado em um hospital de Ensino do município de Petrópolis. OBJETIVO: Descrever a eficácia da 
utilização do dispositivo de controle de incontinência fecal, não padronizado. RELATO: Trata-se de uma 
paciente de 75 anos, Branca, sexo feminino, aposentada e viúva. Portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 e 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Apresentou queixas de dor em região anal, grandes lábios e períneo com 
área escurecida, saída de secreção amarela escura e odor fétido, sendo posteriormente diagnosticada no 
serviço de saúde com Síndrome de Fournier, evidenciada por necrose em períneo à direita com lojas de 
abcesso em vulva e glúteo, necessitando de desbridamento cirúrgico perineal e perianal e sendo 
reabordado cerca de 10 dias depois. Os procedimentos realizados durante a internação foram 
cateterismos nasoenteral, vesical, retal, além de punção venosa central, intubação orotraqueal e 
posteriormente, traqueostomia, bem como, dois desbridamentos cirúrgicos perineal e perianal. 
DISCUSSÃO: O estudo trata-se de uma paciente do sexo feminino o que aponta um caso atípico em relação 
aos dados epidemiológicos. A base do tratamento de gangrena de Fournier é o desbridamento cirúrgico 
de urgência de toda a área tecidual necrótica associada a altas doses de antibióticos de amplo espectro. 
O desvio do transito intestinal com o dispositivo de incontinência fecal é relatado na literatura científica 
como um protetor contra a contaminação por resíduos de fezes em lesões de pele por evitar a inoculação 
dos microorganismos que compõem a flora intestinal. Em específico, este dispositivo possibilitou a 
melhora do quadro pela diminuição das reinfecções na superfície da lesão. CONCLUSÃO: Evidenciamos 
que o reconhecimento precoce, com tratamento imediato com o desbridamento de toda área afetada 
associada à antibioticoterapia e medidas de suporte clínico intensivo, são benéficos para o prognóstico 
do paciente. Além disso, o cateter de incontinência fecal mostrou-se favorável, pois este minimiza as 
possibilidades de infecção na medida que reduz o contato das fezes com o leito da ferida. É necessário 
que haja mais estudos evidenciando os benefícios da utilização do dispositivo de incontinência fecal como 
coadjuvante no tratamento da Síndrome de Fournier. 
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SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON E NECRÓLISE EPIDÉRMICA TÓXICA NA GESTAÇÃO - RELATO DE 

CASO 
 

KEILA REZENDE ANDRÉ; 
TATIANE BARBOZA ROSSETTI & 

RACHEL GARCIA GUIMARÃES FERREIRA 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: A síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) e a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) são espectros da 
mesma doença, com acometimento das mucosas em quase 100%. Na SSJ a descamação da pele limita-se 
a menos de 10% da superfície corporal total, com mortalidade em torno de 3%, enquanto na NET há 
envolvimento de mais de 30% desta superfície, com mortalidade de até 30%. A SSJ varia de 1,2 a 6 por 
milhões/ano e a NET 0,4 a 1,2 por milhão/ano. Dados brasileiros são escassos em relação à sua 
prevalência. As complicações, segundo a literatura, são a sepse que pode levar ao óbito e a 
ceratoconjuntivite. Objetivos: Abordar esta complicação atípica, porém grave; abordar os espectros da 
mesma doença; estabelecer a causa do relato abaixo. Relato: Gestante no segundo trimestre, 26 anos, 
branca, natural de Petrópolis/RJ, em acompanhamento no pré-natal de Alto Risco no Hospital Alcides 
Carneiro (HAC) devido a Hipotireoidismo, onde apresentou sorologias divergentes para toxoplasmose: 
03/10/11: IgM e IgG neg; 08/02: IgM pos IgG neg; 03/03: IgM e IgG neg; 27/03: IgG neg e IgM pos; 11/04: 
IgM indeterminado, IgG NR. Iniciou então profilaxia com Sulfadizina em 12/04/17 e Pirimetamina em 
21/04/17. Em 23/04 iniciou linfonodomegalia retroauricular direita, evoluindo com rash cutâneo 
eritemato-bolhoso, em menos de 30% da superfície corporal, doloroso, lesões em orofaringe e febre alta, 
cessando uso das medicações. Foi admitida na maternidade do HAC em 09/05/17 com diagnóstico de SSJ. 
Iniciado cuidados locais para as lesões, além de correção volêmica e dos distúrbios hidroeletrolíticos. 
Permaneceu 3 dias na unidade pós-cirúrgica e as lesões progrediram para mais de 30% da superfície 
corporal, e foi reclassificada como NET. Foi solicitada nova sorologia para Toxoplasmose, que veio 
negativa, tratando-se de falso positivo. Discussão: SSJ e NET são reações cutaneomucosas graves, 
desencadeadas em geral por medicamentos. Em um grande estudo caso-controle multicêntrico que 
incluiu 379 casos de SSJ/NET e 1505 controles, apontou como agentes comumente associados o 
alopurinol, anticonvulsivantes aromáticos, antibióticos (em especial os derivados de sulfa), lamotrigina, 
nevirapina. Em até 25% dos casos não se consegue identificar a droga causadora. Na análise do caso em 
questão, quanto a causalidade, devemos considerar os aspectos clínicos, que nossa paciente apresentou 
de maneira clássica, associada ao medicamento, sendo crucial a avaliação da relação temporal, pois da 
exposição até o surgimento da reação, geralmente varia de 1 a 4 semanas, com média de 14 dias, podendo 
o quadro agudo ser precedido de um pródromo com febre e sintomas gripais. A retirada precoce do 
agressor pode melhorar o prognóstico e evitar a reexposição a droga, pois nestes a lesão aguda pode 
ocorrer em até 48hs. Conclusão: SSJ e NET caracterizam emergências dermatológicas e o conhecimento 
de seu adequado manuseio e cuidados deve fazer parte da rotina das unidades de terapia intensiva e do 
médico generalista. 
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O MELANOMA B16F12 INDUZ POLARIZAÇÃO DE MACRÓFAGOS DO TIPO TOLEROGÊNICO E AUMENTO 

DE PRECURSORES DE ERITRÓCITOS COM ATIVIDADE SUPRESSORA EM CAMUNDONGOS 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: Os tumores, em geral, induzem modificações inibitórias no Sistema Imunológico e dessa 
forma favorecem seu desenvolvimento. Neste estudo, analisamos alguns parâmetros relativos ao sistema 
imunológico inato para determinar modificações do tipo inibitória, induzidas pelo melanoma B16F12, um 
tumor proveniente de camundongos C57BL/6. Dentre as moléculas com atividade reguladora/supressora, 
o TGF-beta (transforming growth fator-beta) destaca-se, bem como as células precursoras de eritrócitos. 
Objetivo: Analisar células da imunidade inata com atividade biológica potencialmente supressora em 
relação à resposta imune adaptativa. 
Metodologia: Foram utilizados camundongos desprovidos de linfócitos ou animais normais, ambos em 
˝background  ̋genético de C57BL/6. As células tumorais (B16F12), obtidas de cultura de células, foram 
injetadas na base da orelha esquerda, na quantidade de 20.000 células/animal com a ajuda de anestesia 
geral. Os animais foram seguidos por 2 semanas, sacrificados e as células do baço foram processadas e 
analisadas por citometria de fluxo, utilizando anticorpos monoclonais específicos, marcados com 
diferentes fluorocromos. Os dados foram analisados no programa FlowJo. 
Resultados/Discussão: Pudemos verificar que camundongos que foram injetados com células tumorais 
apresentaram um aumento muito significativo de células macrofágicas, expressando TGF-beta de 
membrana (LAP). Este aumento ocorreu também em animais desprovidos de linfócitos, demonstrando 
ser uma atividade independente do Sistema Imunológico adaptativo. Observamos ainda que houve um 
aumento numérico importante de esplenócitos precursores de eritrócitos (TER-119) em camundongos 
portadores de tumores. Essas células foram, recentemente, descritas como supressoras em camundongos 
neonatos. 
Conclusões: O melanoma B16F12 induz macrófagos que expressam altas quantidades de TGF-beta de 
membrana, sendo potencialmente tolerogênicos. Ademais, houve um aumento de células supressoras do 
tipo precursores de eritrócitos. Isso demonstra que os este melanoma promove uma supressão da 
atividade do Sistema Imunológico que pode favorecer o seu desenvolvimento. Essas duas atividades 
foram independentes de linfócitos e abrem perspectivas de tratamento pela inativação do TGF-beta e 
futuramente pela inativação da atividade supressora dos precursores eritróides. 
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VIDA SEXUAL E ADOLESCÊNCIA 

 
 MONIQUE CORREA MARQUES GONÇALVES &  

NATALIA ELISA DUARTE LEAL 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

O estudo foca-se na problemática da iniciação sexual precoce que atinge grande parte dos adolescentes 
que os insere num grupo de vulnerabilidades. Portanto, é necessário conhecer mais sobre seus hábitos 
sexuais, principalmente, relacionados ao sexo seguro. Objetivo: Analisar a característica da iniciação 
sexual dos adolescentes. Tratou-se de um estudo de levantamento com abordagem descritiva e 
quantitativa, utilizando um questionário semi-aberto. Fizeram parte do estudo 80 adolescentes na faixa 
etária entre 14 a 19 anos de idade. Resultados: 66% adolescentes afirmaram que já haviam tido sua 
primeira relação sexual e, desse total, 87% afirmaram que utilizaram preservativo masculino na primeira 
relação sexual e esse percentual permanece positivo para a adesão dos métodos contraceptivos nas 
relações sexuais atuais (62%), mas pode-se observar ainda que, 34% dos participantes não aderem ao 
preservativo estando expostos ao risco de contrair alguma infecção sexualmente transmissível e/ou terem 
uma gravidez indesejada.  
 
 
Palavras-chave: adolescência, comportamento sexual, enfermagem. 
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UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE O SUS E O SSC 
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 ALEXANDRE DONIZETE RODRIGUES DA SILVA; 

 CATHERINE REZENDE CAMPANA SOARES; 
 FERNANDO FERNANDES DA CUNHA & 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 
Introdução: é consenso a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a melhoria no estado de saúde da 
população a apetite da implementação do Sistema Único de Saúde. Porém, muitos passos ainda são 
necessários para que população tenha acesso de forma igualitária a serviços de qualidade em todo país, 
como se propõe em sistemas nacionais de saúde, com aspirações a universalidade, integralidade e 
equidade. Ao compararmos a situação de saúde da população brasileira com a de outros países com 
sistemas nacionais de saúde, podemos analisar aspectos em que podemos qualificar o sistema de saúde 
nacional e seguir avançando em direção a qualidade de vida e acesso para todos. Metodologias: trata-se 
de um estudo qualitativo de análise de políticas na perspectiva comparada, no qual buscou-se comparar 
o sistema de saúde brasileiro com o cubano. Foram coletados dados de indicadores de saúde como taxa 
de mortalidade infantil, expectativa de vida ao nascer, taxa de mortalidade materna, incidência de 
doenças crônicas e transmissíveis, entre outros, por meio de base de dados como DATASUS e o anuário 
estatístico de saúde de Cuba de 2016.Os dados dos países foram agrupados em tabelas e comparados 
posteriormente, de modo a expressar, em alguma medida, a qualidade dos serviços de saúde, bem como 
o acesso a demais bens e serviços. Resultados e discussão: Percebe-se, ao longo e dos últimos anos, uma 
melhora nas condições de vida no Brasil, expressa na expectativa de vida ao nascer, que saltou de 67,7 
anos em 1993 para 75,5 em 2015(DATASUS).No que diz respeito à taxa de mortalidade infantil, saltou de 
39,5 para cada 1000 nascidos vivos em 1993 para 13,82 em 2015, com evidente influência importante 
após a implementação do SUS(DATASUS; IBGE).Todos esses indicadores apresentam melhores condições 
em Cuba quando comparados com o Brasil (DATASUS;DATOSMACRO;ANUARIO).Considerações finais: o 
SUS foi implementado de modo eficiente, proporcionando assistência de forma universal, o que culminou 
em uma mudança nítida nos índices. Apesar do Brasil ter gastos totais em saúde per capta maiores que 
os cubanos (BANCO MUNDIAL), nossos gastos públicos apresentam-se menores, podendo ser uma das 
justificativas para os índices mais satisfatórios no SSC. Referências bibliográficas: 
DATASUS-MS/SVS-Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos-SINASC; MS/SVS-Sistema de 
Informações sobre Mortalidade-SIM; Esperança de vida ao nascer. Disponível em: Acesso em:07set.2017 
IBGE-Projeção da População do Brasil. Disponível em: Acesso em 07set2017 
DATOSMACRO-Cuba Esperanza de vida al nacer. Disponível em: Acesso em 08set.2017 
ANUARIO-ANUARIO ESTADÍSTICO DE SALUD-La Habana-Ministério de Salud Pública-2017 
BANCO MUNDIAL-HEALTH EXPENDITURE PER CAPTA-Disponível em: Acesso em 08set.2017 
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SAÚDE DA MULHER: UMA CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: Os elevados índices de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero no Brasil 
justificam a implantação de estratégias efetivas. Portanto, é de fundamental importância a elaboração e 
a implementação de ações relacionadas ao controle dos cânceres do colo do útero como o acesso à rede 
de serviços, capazes de suprir essas necessidades (BRASIL, 2013). Objetivos: Identificar o percentual de 
adesão ao exame Citopatológico por mulheres residentes na microárea (MA) 4 adscrita de uma Unidade 
de Saúde da Família(USF) do Município de Petrópolis/RJ; Construir uma matriz de intervenção para 
qualificar a cobertura do exame citopatológico Município de Petrópolis/RJ. Metodologia: Descritiva com 
abordagem quantitativa, amostra de mulheres de 25 a 64 anos, com cadastro MA 4 no mês de Agosto de 
2017, em uma USF do Município de Petrópolis- RJ, análise do sistema de informação do E-SUS e a matriz 
construída foi referente ao modelo AMAQ na Atenção Básica. Resultado: 644 mulheres, em que 187 (29%) 
realizaram a coleta do exame, enquanto na MA 4 que possui 138 mulheres, apenas 17 (12,31%) realizaram 
o exame no período de 2016. Foi construída uma matriz de intervenção com a equipe e acadêmicos de 
medicina da Saúde e Sociedade 2 e foram propostas as seguintes ações: Descrição do padrão: saúde da 
mulher. Descrição da situação-problema para o alcance do padrão: baixa adesão ao exame citopatológico. 
Objetivo: Aumentar a adesão. Estratégias: pesquisar prontuários; Orientação e Sensibilização; carta 
convite pelo whatsapp; agendamento. Atividades: procurar as mulheres que são da unidade e não fazem 
ou estão com os preventivos atrasados. Responsáveis: acadêmicos do segundo período de medicina e 
equipe. Conclusão: Esperamos que melhore a adesão ao exame citopatológico e a qualidade da 
comunicação. Referências:BRASIL. Ministério da Saúde. Programa nacional de melhoria do acesso e da 
qualidade da atenção básica (PMAQ): manual instrutivo. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos); BRASIL. Ministério da Saúde. Autoavaliação de melhoria do acesso e da 
qualidade da atenção básica (AMAQ): manual instrutivo. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série A. 
Normas e Manuais Técnicos); BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria 
de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 
2013. 124 p.: il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 13); Rodrigues Neto JF, Figueiredo MFS, Siqueira LG. 
Exame citopatológico do colo do útero: fatores associados a não realização em ESF. Rev. Eletr. Enf. 
[Internet]. 2008; 10(3):610-21; Laganá MTC, Silva MMP, Lima LF, França TLB. Alterações citopatológicas, 
doenças sexualmente transmissíveis e periodicidade dos exames de rastreamento em Unidade Básica de 
Saúde. Revista Brasileira de Cancerologia. 2013; 59(4): 523-530 
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IMPACTO DA “ABORDAGEM PRÁTICA PARA A SAÚDE PULMONAR” DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE NOS PACIENTES COM DPOC NO NÍVEL PRIMÁRIO DA ATENÇÃO À SAÚDE. RESULTADOS 
PRELIMINARES 
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Introdução. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) frequentemente tem sua prevalência 
subestimada, seu diagnóstico retardado e seu tratamento comprometido, sobretudo no nível primário da 
atenção à saúde. Em 2005, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um documento chamado 
estratégia “Practical Approach for Lung Health (estratégia PAL)” ou Estratégia de Abordagem Prática para 
a Saúde Pulmonar, em português. Esta estratégia tem como foco o diagnóstico e o tratamento de forma 
sistematizada das doenças respiratórias mais prevalentes no nível da atenção primária (tuberculose, 
DPOC, asma e pneumonias). Objetivo. Inferir o impacto da estratégia PAL no diagnóstico e tratamento 
dos pacientes portadores de DPOC atendidos em duas Unidades do Programa de Saúde da Família no 
município de Petrópolis (RJ). Metodologia. Estudo de prevalência. Foram avaliados neste estudo 
indivíduos com 15 anos ou mais de idade incluídos na estratégia PAL no período de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2016 que referiam diagnóstico prévio de DPOC ou que foram diagnosticados com DPOC pela 
estratégia PAL e que aceitaram participar do estudo assinando o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Todos os pacientes foram avaliados de forma padronizada conforme manual redigido 
especificamente para a estratégia PAL. Os pacientes foram submetidos a uma entrevista padrão, 
radiografia de tórax e espirometria ou pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente (quando indicado). Para 
fins do estudo foi definido como portador de DPOC o indivíduo com sintoma respiratório (tosse, chiado 
no peito e/ou falta de ar), idade maior ou igual 40 anos, com fator de risco (tabagismo ou inalação de 
fumaça de forno a lenha) associados a relação VEF1/CVF < 0,70 pós BD. Foi definido como inadequado o 
tratamento que não estava em conformidade com as normas GOLD 2016. Resultados. Doze por cento 
(240/2000) dos pacientes atendidos apresentavam sintomas respiratórios Destes, 25% (60/240) referiam 
ter DPOC e/ou foram diagnosticados com DPOC pela estratégia PAL (3 tinham diagnóstico prévio correto, 
12 tinham sobrediagnóstico e 45 subdiagnóstico). Apenas 3 portadores com diagnóstico correto de DPOC 
faziam tratamento de acordo com as normas da GOLD 2016. Conclusão. Embora a o tamanho amostral 
ainda não permita conclusões definitivas, os resultados preliminares são muito significativos e sugerem 
fortemente a necessidade de uma abordagem padronizada que inclua avaliação clínica e espirométrica 
nos pacientes com sintomas respiratórios atendidos no nível primário da atenção à saúde. 
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA: UMA INTERFACE ENTRE  
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Introdução: O Programa Saúde na Escola, Política Intersetorial da Saúde e da Educação, foi instituído em 
2007. As políticas de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação 
pública brasileira se unem para promover saúde e educação integral. A violência está tão presente na 
sociedade que os adolescentes e jovens perderam a credibilidade em relação a uma sociedade justa, com 
capacidade de promover o desenvolvimento social igualitário, tornando-os violentos. Objetivo: 
Sensibilizar os adolescentes sobre as várias formas de violência trazendo situações vivenciadas por eles, 
promovendo uma discussão crítica e reflexão coletiva. Metodologia: Propomos a encenação de uma peça 
teatral baseado no livro O menino do dedo verde, de Maurice Druon. Trata-se de uma experiência de 
ensino-aprendizagem, aliando-se a prática da intervenção à investigação, baseado no método pesquisa-
ação. Onze adolescentes da Escola João Kopke participaram do grupo e os encontros ocorreram às sextas-
feiras, de 08:00 as 12:00 horas no período de Abril, até o dia da apresentação que ocorreu no dia 02 de 
dezembro na Escola Sebastião Lacerda. Ao longo dos ensaios as situações, conflitos, situações vividas que 
eram trazidos pelos adolescentes eram discutidos no grupo, tornando-se este grupo também um grupo 
de autoajuda. A Residente de enfermagem e uma Agente de Saúde foram as responsáveis pela condução 
do grupo e as situações eram trazidas para discussão com a equipe. Resultados: melhora do rendimento 
escolar e no relacionamento intrafamiliar foram os principais resultados alcançados. Avaliação: os 
resultados foram além das expectativas. Pais e professores relataram mudanças positivas nos 
participantes. O grupo de adolescente se fortaleceu. Contribuições para a prática de Atenção Básica: A 
discussão desta temática é essencial, sendo o período escolar ideal para o desenvolvimento destas 
atividades e a parceria escola e saúde, pode potencializar os resultados. 
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CINEMA, MEMÓRIA E BEM ESTAR NA TERCEIRA IDADE 
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INTRODUÇÃO: A população está envelhecendo. O principal objetivo das diversas políticas hoje existentes 
direcionadas à população idosa é contribuir para que mais pessoas alcancem idades avançadas com o 
melhor estado de saúde possível. o cinema é uma das mais populares formas de laser. No trabalho das 
equipes da Atenção Básica, as ações coletivas na comunidade e as atividades de grupo, são alguns dos 
recursos indispensáveis para atuação nas dimensões cultural e social. OBJETIVOS: Descrever a experiência 
realizada por uma especialista em cinema brasileiro juntamente com esta Equipe de Saúde da Família, 
junto à população de idosos. Este trabalho pretendeu oferecer à esta população uma atividade que 
proporcionasse ao mesmo tempo laser incentivando o resgate da memória. METODOLGIA: Foram 
exibidos trechos de filmes A CHANCHADA BRASILEIRA DA DÉCADA DE 50. A atividade ocorreu em sessões 
de aproximadamente 2 horas. A cada trecho exibido fazia-se uma interrupção os presentes eram 
questionados sobre os atores, os lugares, as músicas, estimulando-os a falarem sobre suas experiências 
resgatando as lembranças. A escolha dos participantes teve como único critério de exclusão idosos com 
dificuldades de permanecer sentados por um período de 2 horas. RESULTADOS: 68 idosos participaram 
do evento, com plena aderência à atividade. Apenas um idoso relatou se sentir mal, não permanecendo 
na sessão. Os demais aprovaram a atividade. Alguns se emocionaram ao rever filmes e músicas de sua 
época além de se mostrarem felizes ao se encontrarem no evento AVALIAÇÃO: Os Idosos são ao mesmo 
tempo carentes e receptivos à novas propostas que lhes propicie espaço próprio de laser, cultura e 
convívio social. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTiCA DE ATENÇÃO BÁSICA: Tais 
atividades devem ser priorizadas entre as equipes de saúde da família tendo em vista a pouca oferta de 
ações direcionadas à esta população e ao benefícios que tais atividades proporcionam. 
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AUDIOVISUAL, DOCUMENTÁRIO E NOVAS LINGUAGENS. NOVAS POSSIBILIDADES 

 
RODRIGO JOSÉ GOMES BOA VENTURA DA SILVA & 

WILLIAM CARVALHO ESTEVES 
 

C.E.D.PEDRO II 
 

Há muito tempo, o ensino médio brasileiro vem enfrentando números vergonhosos. A relação ensino-
aprendizagem no ensino público, suas funções e seus objetivos estão enfrentando dificuldades por todos 
os lados. Além da já tradicional e costumeira desvalorização dos professores e terrível infraestrutura, uma 
grave crise econômica caiu como uma catarata sobre os índices sociais do país. A educação não escaparia 
desse cataclisma.  
Novas práticas educacionais são fundamentais para superar tais agravantes e indispensáveis para 
minimizar os efeitos negativos do atual momento. Mais substanciais são para potencializar talentos, 
revelar dons, aperfeiçoar vocações e encorajar o alunado para que busque novos desafios. 
Nesse contexto, o ensino da linguagem audiovisual para o ensino médio vem mostrando-se 
extremamente exitosa. Na busca por soluções criativas e inovadoras às já tradicionais metodologias de 
aprendizagem, tal exercício mostrou que o nível de aprofundamento sobre um determinado tema 
trabalhado em um documentário, faz significativa diferença em uma comparação com as metodologias 
habituais de ensino. Podem-se observar níveis de comprometimento mais elevados quando alunos estão 
a produzir filmes sobre determinado assunto do que quando estão a escrever sobre o mesmo assunto. 
Para a realização de documentários, temas são sugeridos aos alunos pelo professor, ou também podem 
ser sugeridos pelos alunos, é realizada uma etapa de pesquisa, depois se verifica a viabilidade da ideia, 
inicia-se uma pesquisa mais aprofundada para a elaboração de pautas e para uma reunião de equipe, 
posteriormente procuram-se pessoas para falar sobre o tema, é realizada uma pré-entrevista, um 
agendamento e, por conseguinte a entrevista de fato. A edição das entrevistas e das imagens e exibição 
pública do material realizado complementam e laureiam o projeto desenvolvido ao longo de um semestre 
letivo. 
 Realizar entrevistas, construção de pautas jornalísticas, reuniões de grupo, filmagem, edição e exibição 
pública da obra, são competências que poucas disciplinas regulares, como física, História ou geografia, 
por exemplo, conseguem realizar. A disciplina pessoal para que a obra seja realizada, similar a uma 
situação da vida laboral, também faz com que ao final do projeto, os alunos envolvidos tenham relatos de 
um amadurecimento muito grande. Além disso, faz com que os dias de gravação, as entrevistas, fiquem 
marcados na memoria coletiva daquele grupo, algo já difícil de verificar em aulas habituais. Afinal, 
conversar com quem combateu na segunda guerra mundial é significativamente uma experiência muito 
mais singular do que apenas abrir o livro didático no capitulo referido, situação já ocorrida no percurso 
das atividades.  
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SECUNDÁRIA NA ATENÇÃO BÁSICA - RELATO DE CASO 

 
LUDMILLA REBOUÇAS NUNES DO NASCIMENTO; 

 ALINE MAIA VIDAL; 
 GIULIANA GUIMARÃES GATTO; 

 REGIS RODRIGUES VIEIRA; 
 ROBERTA AGUIAR GUEDES; 

 THAIS BACCARINI SANTANA & 
REGIS RODRIGUES VIEIRA 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
INTRODUÇÃO: Feocromocitoma é uma neoplasia de origem nas células da medula adrenal, cuja incidência 
é de 1 para cada 100.000 pessoas e 10% são crianças. Os sintomas comumente encontrados são 
compostos pela tríade: cefaléia, sudorese e palpitação. 
RELATO: Paciente, 11 anos, masculino, portador de obesidade, relata que há cerca de 7 meses apresentou 
início súbito de cefaleia holocraniana e palpitação sendo levado à Unidade de Saúde da Família (USF) com 
pressão arterial (PA) de 160 x 80 mmHg sendo medicado com analgésicos e liberado. Evoluiu 
assintomático até que há cerca de 5 meses as crises de cefaleia tornaram-se mais frequentes, levado à 
USF em duas consultas no período com PA de 150 x 90 mmHg e 160 x 100 mmHg. Diagnosticado com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) iniciou-se tratamento medicamentoso e foi solicitado exames para 
causas secundárias, os quais vieram alterados as catecolaminas plasmáticas: Noradrenalina superior a 
2500.0 pg/ml (ref. até 460 pg/mL) e Adrenalina 133,4 pg/ml (ref. até 90 pg/mL); Catecolaminas Urinárias: 
Noradrenalina 1617,0 mcg/24h (ref. até 97 mcg/24h) e Dopamina 1142,0 mcg/24h (ref. até 500 mcg/24h); 
Acido Vanilmandélico 373 mg/24 horas (ref. entre 3.3 a 6.5 mg/24 h), demais exames sem alterações. 
Seguiu-se com a solicitação da Tomografia de Abdome apresentando formação expansiva em adrenal 
direita, medindo cerca de 5.6 x 4.0 cm. A USF o encaminhou à Endocrinologia Pediátrica com a hipótese 
diagnóstica de Feocromocitoma. Foi realizada Adrenalectomia Videolaparascópica à direita seguida de 
exame histopatológico confirmando feocromocitoma, paciente evoluiu com remissão do quadro. 
DISCUSSÃO: O caso apresentado torna-se bastante atípico, pois apesar do paciente apresentar a tríade 
clássica (cefaleia, sudorese e taquicardia) associada à hipertensão, o mesmo encontra-se na faixa 
pediátrica, é obeso e seu diagnóstico foi feito em um pequeno intervalo de tempo. O reconhecimento da 
clínica e o início rápido da investigação diagnóstica através de exames laboratoriais com dosagens de 
ácido vanilmandélico, adrenalina e noradrenalina plasmáticas e urinárias, além dos testes  funcionais e 
exames de imagem é fundamental. Uma vez que, apesar de raro, o feocromocitoma é a potencial causa 
de morte na infância.Com isso, o tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica completa, que se realizada 
de forma precoce, com cuidadoso preparo farmacológico no pré-operatório, torna-se crucial para o 
sucesso terapêutico e um prognóstico favorável da doença. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O Feocromocitoma é uma potencial causa de morte na infância, portanto o 
diagnóstico e tratamento precoces impactam no prognóstico. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES E ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES DE UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
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Introdução: Na sociedade contemporânea o estilo de vida e a alimentação infantil têm sofrido grandes 
transformações constatadas, por exemplo, pelo avanço da tecnologia e pela crescente oferta de produtos 
industrializados, ambos associados às elevadas taxas de excesso de peso. O Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional é um instrumento cujo principal objetivo é monitorar o estado nutricional e as 
características do consumo alimentar dos indivíduos. As informações geradas auxiliam as ações de 
promoção e prevenção da saúde. Objetivos:Identificar as práticas alimentares e avaliar o estado 
nutricional de pré-escolares do Programa Bolsa Família. Métodos:Trata-se de um estudo transversal, 
realizado de outubro a novembro de 2016, em Petrópolis, RJ. Foram analisados 45 pré-escolares de uma 
Estratégia de Saúde da Família. Realizado a avaliação antropométrica e o indicador IMC/I foi utilizado para 
diagnóstico. Optou-se por considerar como prática alimentar adequada o consumo de frutas frescas, 
verduras e/ou legumes, feijão e somente uma das práticas alimentares consideradas inadequadas, o 
consumo de embutidos, bebidas adoçadas, macarrão instantâneo, salgadinhos e guloseimas. A conduta 
foi baseada no manual para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção básica do 
Ministério da Saúde, lançado em 2015. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva. 
Resultados:35(78%) das crianças referem realizar as refeições assistindo TV, usando o computador e/ou 
celular. Grande parte da amostra realiza as principais refeições do dia (Café da manhã, Almoço, Lanche e 
Jantar). Entretanto, 38(84%) apresentaram uma prática alimentar considerada inadequada. Em relação à 
avaliação antropométrica, o índice IMC/I revela eutrofia em sua maioria (12(86%) no sexo feminino e 
21(68%) no sexo masculino). Visto que as práticas alimentares errôneas contribuem para o aumento do 
sobrepeso, obesidade, doenças carenciais e doenças crônicas não transmissíveis,os achados servem de 
alerta. Conclusão:O consumo alimentar identificado neste grupo sinaliza para necessidade de 
intervenções educativas de promoção de hábitos alimentares saudáveis, sendo a atenção básica um 
importante cenário para a aplicação de tais ações. Palavras chaves: Consumo alimentar, pré-escolares, 
saúde da família. 
REFERENCIAS 
SILVEIRA, M.G.G. Prevenção da obesidade e de doenças do adulto na infância. 1. ed. Petrópolis: Vozes; 
2015. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Orientações para avaliação de marcadores de consumo alimentar na atenção 
básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 
ROSSI, A. et. al. Determinantes do comportamento alimentar: uma revisão com enfoque na família. Rev. 
Nutr. 2008; 21(6):739-748. 
FAGUNDES, A.A. et. al. Vigilância alimentar e nutricional-Sisvan; orientações básicas para a coleta, o 
processamento, a análise de dados e a informação em serviços de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 
2004.  
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A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO (TCFC) NA AVALIAÇÃO DE 

CANINOS INCLUSOS PARA TRACIONAMENTO ORTODÔNTICO 
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 FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Os caninos superiores são, depois dos terceiros molares, os dentes em que mais ocorrem impacção 
dentária, sendo assim o cirurgião dentista, ortodontista, necessita realizar exames para que seja feito um 
planejamento destes dentes inclusos. Dentre os exames mais solicitados para avaliação do 
posicionamento dos mesmos podemos citar a Técnica de Clark e a Tomografia Computadorizada de Feixe 
Cônico (TCFC). A radiografia com variações dos ângulos horizontais (Técnica de Clark) é um exame auxiliar 
e bidimensional. A TFCF é um exame tridimensional e nos permite uma melhor avaliação e localização 
precisa dos dentes, bem como a relação com as estruturas adjacentes, avaliando então a possibilidade ou 
não de tracionamento ortodôntico. O objetivo do presente trabalho é relatar os aspectos tomográficos 
favoráveis para um tracionamento e suas limitações, ressaltando então o papel da TCFC no planejamento 
do tratamento. Paciente do gênero feminino, 16 anos, apresentou-se a clínica radiológica para realização 
de TCFC, após ter sido visualizado clinicamente que a mesma se encontrava com o dente decíduo 63 no 
arco dentário e tendo feito a radiografia panorâmica, onde foi visualizado que o dente 23 se encontrava 
incluso em posição horizontal. O ortodontista então solicitou o exame de TCFC onde foi observado que o 
dente 23 se encontrava em íntimo contato com a raiz vestibular do dente 24, cavidade nasal e seio maxilar. 
Estas informações ficariam limitadas com um exame bidimensional, podendo causar um planejamento 
incorreto do caso. A tomografia computadorizada de feixe cônico permitiu uma avaliação multiplanar do 
dente 23, tendo sido fundamental na análise de sua relação com as estruturas anatômicas adjacentes e 
confirmando então que o mesmo não poderia ser tracionado. A TCFC constitui então uma ferramenta 
preciosa para o cirurgião-dentista, podendo contribuir de forma decisiva para a realização do diagnóstico 
e plano de tratamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
563 / 1 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como finalidades acompanhar e 
avaliar permanentemente a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e a 
promoção dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Nesse sentido, esse sistema prevê 
um processo complexo de avaliação, realizado através de etapas distintas que englobam a avaliação do 
desempenho ao estudante e a avaliação institucional. Essa avaliação é realizada através do 
acompanhamento de dimensões institucionais e uma das quais diz respeito às políticas institucionais de 
atendimento aos discentes. Assim, de forma a contribuir para a avaliação dessa dimensão, a presente 
pesquisa teve como objetivo levantar a opinião dos discentes do Curso de Administração sobre o 
atendimento que recebem na FASE. O método utilizado foi o da pesquisa do tipo survey, tendo o 
instrumento da pesquisa sido desenvolvido com base em uma escala intervalar do tipo Likert, com três 
níveis de concordância: discordo, indiferente e concordo. E foram avaliados sete aspectos: cordialidade 
nos atendimentos; atendimento das solicitações feitas; dúvidas esclarecidas; rapidez no atendimento das 
solicitações; resolutividade dos serviços disponibilizados virtualmente; ambiente agradável e 
recomendação da instituição para outra pessoa. Participaram da pesquisa 70 estudantes e os resultados 
apontaram que, à exceção da rapidez no atendimento das solicitações — que foi considerada não muito 
efetiva —, todos os demais aspectos foram bem avaliados, com especial destaque para o ambiente 
agradável da instituição e a intenção de indicá-la como instituição formadora para outras pessoas. Espera-
se que esses resultados possam contribuir para a melhoria e aprimoramento constante do atendimento 
institucional prestado aos discentes. 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como finalidades acompanhar e 
avaliar permanentemente a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e a 
promoção dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Nesse sentido, esse sistema prevê 
um processo complexo de avaliação, realizado através de etapas distintas que englobam a avaliação do 
desempenho ao estudante e a avaliação institucional. Essa avaliação é realizada através do 
acompanhamento de dimensões institucionais e uma das quais diz respeito às políticas institucionais de 
atendimento aos discentes. Assim, de forma a contribuir para a avaliação dessa dimensão, a presente 
pesquisa teve como objetivo levantar a opinião dos discentes do Curso Superior de Tecnologia em 
Radiologia sobre o atendimento que recebem na FASE. O método utilizado foi o da pesquisa do tipo 
survey, tendo o instrumento da pesquisa sido desenvolvido com base em uma escala intervalar do tipo 
Likert, com três níveis de concordância: discordo, indiferente e concordo. E foram avaliados sete aspectos: 
cordialidade nos atendimentos; atendimento das solicitações feitas; dúvidas esclarecidas; rapidez no 
atendimento das solicitações; resolutividade dos serviços disponibilizados virtualmente; ambiente 
agradável e recomendação da instituição para outra pessoa. Participaram da pesquisa 19 estudantes e os 
resultados apontaram que todos os aspectos foram bem avaliados, com especial destaque para o 
ambiente agradável da instituição e a intenção de indicá-la como instituição formadora para outras 
pessoas. Espera-se que esses resultados possam contribuir para a melhoria e aprimoramento constante 
do atendimento institucional prestado aos discentes. 
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A FMPFASE tem estimulado seus docentes, através de seus cursos de capacitação, na busca por métodos 
de ensino ativos, que promovam maior integração e que mobilizem os alunos na tarefa de aprender. 
Estimulada por essas ações e também por entender que a Fisiologia se constitui como um pilar para a 
formação consolidada na área da saúde, a Unidade Curricular de Fisiologia tem exercitado meios que 
levem a prática docente renovada, com métodos ativos e que sejam promotores de aprendizado 
significativo. Participaram dessa experiência um grupo de alunas dos cursos de Enfermagem e Radiologia, 
a Unidade Curricular de Fisiologia e a Coordenação de Extensão da FMPFASE. O objetivo desse trabalho 
foi experimentar o uso da linguagem teatral para o ensino/aprendizagem sobre a Fisiologia do Climatério. 
Climatério é uma fase da vida feminina permeada por muitas mudanças físicas, emocionais e 
comportamentais. Pouco falado, o tema é desconhecido para um grande número de mulheres, além de 
ser causa, muitas vezes, de constrangimento em função das mudanças que se iniciam muitas vezes de 
modo surpreendente e até assustador. A experiência foi realizada através de oficinas semanais de teatro. 
Além de exercícios envolvendo a linguagem teatral, eram trabalhados relatos da experiência de mulheres 
climatéricas. A discussão sobre Fisiologia do climatério emergia a partir dos relatos e era promotora de 
aprendizado e inúmeras reflexões acerca do significado da referida fase para as mulheres, além do 
reconhecimento sobre ações que poderiam ser desenvolvidas no sentido de auxiliar as mesmas no 
entendimento sobre o que ocorre com elas nessa fase. A percepção do grupo que vem trabalhando desde 
maio de 2016 é de que além do espaço criado (nas oficinas) ser extremamente favorável ao aprendizado, 
permitiu trabalhar a linguagem verbal necessária para educação em saúde, o amadurecimento do 
conhecimento, além de permitir ao grupo um nível de interação que não seria alcançado em uma aula 
teórica. Consideramos a iniciativa uma prática inovadora por mudar o cenário de aprendizado, da sala de 
aula convencional, para o palco da sala Arthur Sá Earp. Isso por si só modifica a expectativa dos alunos em 
relação ao processo de aprender e cria ambiente favorável a maior interação entre os alunos e também 
entre os alunos e o professor. Além disso, é inovadora por promover alegria e bem-estar na escola e 
contribuir para formação de memórias positivas, fundamental para o aluno desejar voltar ao espaço da 
escola. A experiência, além disso, tem permitido a produção de materiais em fotos e vídeos inéditos que 
no futuro poderão ser utilizados na construção de TCC e de material didático novo e ações de extensão 
em Educação e saúde. 
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INOVAÇÃO SOCIAL: UM NOVO CONCEITO E UMA NOVA PRÁTICA EM GESTÃO 
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O fenômeno da globalização gerou desenvolvimento e crescimento econômico que contribuiu para a 
prosperidade do mercado de bens e serviços destinados a sociedade, estabelecendo um ambiente 
dinâmico e imprevisível. Neste cenário, a competitividade é fator de fundamental importância para a 
sobrevivência das organizações contemporâneas que necessitam cada vez mais investir no 
desenvolvimento de um produto, processo ou modelo de gestão novo, ou seja, precisam inovar. Os efeitos 
causados a sociedade pelo processo de comercialização de bens manufaturados ou serviços exclusivos 
geraram nas últimas décadas rupturas sociais inimagináveis. Dessa maneira, percebe-se que estas 
condições polarizam ainda mais a sociedade, marginalizando potenciais clientes por questões econômico-
financeiras. Atualmente, novos modelos de gestão se desenvolvem para preencherem as lacunas deixadas 
pelo mercado, através de três vetores fundamentais: tecnologia social, inovação social e modelo de 
gestão sustentável. Juntos, estes vetores contribuem para o desenvolvimento de produtos e serviços de 
baixo custo e com valor agregado para atenderem as demandas sociais. Considerando, então, essa nova 
demanda organizacional, o objetivo geral do presente estudo é o de analisar a inovação social tanto como 
um novo conceito quanto como uma nova prática de gestão organizacional. E os objetivos específicos do 
estudo são: definir e caracterizar inovação social como um novo conceito em gestão organizacional; 
identificar e analisar as inter-relações que se estabelecem entre inovação social, tecnologias e 
sustentabilidade organizacional; apresentar e discutir dois casos organizacionais em que a inovação social 
está estabelecida como prática de gestão. A metodologia assumida pelo estudo é de natureza qualitativa, 
de cunho exploratório e do tipo bibliográfica, uma vez que o objetivo central está em descrever e 
compreender o papel da inovação social como um novo modelo de gestão empresarial. O resultado 
esperado é o de poder contribuir para a construção dos novos modelos de gestão ancorados na inovação 
social, uma vez que este tema não possui uma estrutura alicerçada nas áreas de gestão e não possui 
notoriedade nos estudos acerca da Administração. Isso, de forma a colaborar para o estreitamento das 
rupturas sociais, a partir de um novo modelo de gestão sustentável, ideologicamente estruturado a partir 
da inovação social com tecnologias próprias que atuam como eixo norte para a redução das diferenças 
socioeconômicas, articulando os agentes do sistema de forma humanizada para a obtenção do equilíbrio 
e bem-estar social. 
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ANÁLISE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COM FOCO NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM 

UMA USF, NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS 
 

VICTÓRIA TÔRRES RUAS MORANDO; 
RENATO MARTINS ANTUNES; 

THAINÁ CRISTINA DEMARQUE & 
ADRIANA DE S.THIAGO PAPINUTTO 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
O câncer de colo uterino é o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres em todo o mundo. 
No Brasil, é a terceira neoplasia mais frequente na população feminina (excluindo-se Ca de pele) atrás 
apenas do câncer de mama e colorretal. O HPV (Papilomavírus humano) é o principal fator causal deste 
câncer, correspondendo a um grupo heterogêneo de vírus, com mais de 100 tipos. Os tipos 16 e 18 são 
de alto risco oncogênico e estão presentes em 70% dos casos. A prevenção primária deste câncer consiste 
no uso de preservativos e na vacinação para HPV. O método de rastreamento de suas lesões precursoras 
é o exame preventivo citopatológico. A população feminina alvo está compreendida na faixa etária de 25 
a 64 anos e o intervalo entre os exames deve ser de três anos após dois exames negativos com intervalo 
anual, segundo recomendações do INCA. Fortalecer a vigilância em saúde, com foco na prevenção do 
câncer de colo uterino, na USF Estrada da Saudade I, no município de Petrópolis. Realizou-se uma revisão 
de literatura sobre o tema a partir de artigos e de base de dados nacionais – INCA, e municipais, para 
levantar a magnitude do problema. Após, coletou-se os dados da USF Estrada da Saudade I, nos meses de 
maio a junho de 2017, sobre o número de mulheres na faixa etária alvo e quantas estavam com o exame 
preventivo atualizado, a partir do livro de sistematização destas informações da equipe e de informações 
dos agentes de saúde. Analisou-se, então, o percentual de mulheres, nesta faixa etária, que apresentavam 
o exame preventivo em dia, construindo tabelas e gráficos para compilação desses dados, com o intuito 
de facilitar a comparação entre as microáreas e com os dados municipais. A partir dos dados coletados, 
foi encontrado um total de 996 mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos cadastradas na unidade. 
Levantou-se que o número de mulheres com exame atualizado correspondia a 186, cerca de 19,2%. A 
microárea 1 apresentou 29% de mulheres com o exame em dia. Já as microáreas 2 e 4 apresentaram 
ambas 19%. A microárea 3, 5 e 6 apresentaram respectivamente 15%, 13% e 24%. Muitas mulheres 
referiram que realizaram o preventivo em outras unidades de saúde, porém não comprovaram, não sendo 
incluídas nos números de preventivos atualizados. A Vigilância em Saúde parte de um diagnóstico 
situacional a partir do qual podem-se pensar e implementar ações de enfrentamento dos problemas. 
Dessa forma, este trabalho contribui na análise e construção de um planejamento para a melhoria da 
prevenção e detecção precoce do Ca de colo uterino na Unidade. Vale ressaltar o papel dos agentes de 
saúde nesse processo de vigilância, sendo muito importante uma educação permanente destes 
profissionais e também priorizar as ações que devem desenvolver frente ao excessivo populacional. 
Também deve ser destacada a relevância de ações de educação em saúde junto a esta população para a 
adesão ao cuidado continuado. 
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PROJETO SAÚDE MAMÁRIA: CRIAÇÃO DE ESQUETES COMO METODOLOGIA DE SENSIBILIZAÇÃO DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, RJ. 
 

NICHOLE RAMOS DA SILVA; 
GABRIELA ALVES MELLO; 

LUIZ HENRIQUE JARRA MARTINS; 
SHEYLA FABIULA GOMES DA COSTA; 
CARLOS VINÍCIUS PEREIRA LEITE & 

RICARDO BRAGANÇA PINHEIRO TAMMELA 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 
Introdução: “[…] O teatro é a arte de manipular os problemas humanos, apresentando-os e 
equacionando-os” (REVERBEL, 1979). Segundo Stanislavski (1936, p. 7) o teatro se encharca da 
experiência viva das pessoas, reproduzindo os matizes e as profundidades impalpáveis da vida e somente 
o teatro pode fazer o homem entender interiormente os acontecimentos do mundo. O processo de ensino 
do teatro propriamente dito possibilita o aluno a perceber e valorizar sua presença como elemento 
integrante da sociedade (PEREIRA, 2013). O teatro é uma metodologia e ferramenta indispensável ao ser 
humano e possibilita uma ampliação da sensibilidade (PADRÃO et al., 2014). 
Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo a construção de esquetes relacionadas à temática e aos 
objetivos do projeto Saúde Mamária para a sensibilização dos Agentes Comunitários de Saúde no 
Município de Petrópolis – RJ, relativa a importância do diagnóstico precoce do Câncer de Mama durante 
o período de capacitação dos mesmos. Metodologia: A ideia da criação das esquetes se deu a partir da 
percepção, por parte de um professor, de que era preciso utilizar uma metodologia diferenciada para 
atingir e sensibilizar os agentes comunitários durante o período de capacitação contido no cronograma 
do projeto Saúde Mamária. Assim, 4 alunos da FMP/FASE foram convidados para participar do processo 
de construção de tal metodologia, que foi dividido entre: estudo sobre o tema do projeto e exposição aos 
materiais utilizados (cartilhas); estudo com o relato de caso verídico de uma paciente que teve câncer de 
mama identificado na comunidade assistido pelo Programa de Saúde da Família; aulas de teatro com um 
professor de teatro.  Resultado: Foram elaboradas 3 esquetes com temas diferentes – importância do 
diagnóstico precoce, direito de privacidade das pacientes no que diz ao respeito ao sigilo profissional e 
relevância da procura ao profissional de saúde, realização do auto-exame, mamografia e exame físico das 
mamas. A apresentação das esquetes foi realizada em 4 encontros de capacitação, inseridas durante a 
palestra sobre câncer de mama. A ordem das apresentações foi estruturada pelo palestrante. Durante as 
mesmas, foi possível observar a participação ativa dos agentes que fizeram comentários e expuseram suas 
opiniões sobre os temas abordados. Conclusão: Através da experiência de apresentação das esquetes e 
contato com agentes comunitários, verificou-se que quando os atores (alunos) simulam situações reais, 
vividas no cotidiano das unidades de saúde da família, os agentes de saúde se vêm neles com o 
distanciamento necessário para a reflexão de sua práxis. E quando são convidados a interferirem na cena, 
assumem uma atitude não só de crítica, mas principalmente, de construção de alternativas mais 
humanizadas e eficazes, demonstrando que assimilaram as mensagens passadas durante o encontro, 
garantindo assim o alcance dos objetivos do projeto Saúde Mamária.  
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EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E CÂNCER DE ESTÔMAGO NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO 

 
NICHOLE RAMOS DA SILVA; 

JÉSSICA BILHEIRO DE SOUZA & 
GINA TORRES REGO MONTEIRO 

 
FACULDADE DE ARTHUR SÁ EARP NETO; ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA – 

FIOCRUZ 
 

Introdução: O câncer de estômago ou câncer gástrico é caracterizado pelo crescimento desordenado das 
células que compõem a parede do órgão. Sua etiologia está relacionada a fatores de risco como infecção 
pela bactéria Helicobater pylori, histórico familiar de câncer, tabagismo, etilismo e idade maior que 50 
anos. A exposição a pesticida também é considerada na literatura científica. 
Objetivos: Realizar uma análise descritiva de fatores de risco potencialmente associados à neoplasia de 
estômago em pesquisa em andamento em Petrópolis. 
Metodologia: Este trabalho advém de um estudo do tipo caso-controle de base hospitalar denominado 
“Exposições ambientais e câncer na região Serrana do Rio de Janeiro”. No presente trabalho serão 
analisados pacientes com confirmação diagnóstica de câncer gástrico, entrevistados no município de 
Petrópolis. Os dados analisados foram coletados no período de julho/2015 a junho/2017, em indivíduos 
maiores de 18 anos de idade, de ambos os sexos, residentes há pelo menos 2 anos na região. O 
recrutamento realizou-se em um Centro de Tratamento de Oncologia que é referência no município. 
Todos os indivíduos entrevistados responderam a um questionário aplicado por entrevistadores 
previamente treinados. O trabalho de campo envolveu a identificação de casos, a aplicação do 
questionário, a coleta de esfregaço bucal e o encaminhamento para coleta de sangue.  
Resultados: Os dados analisados referem-se a 22 casos de câncer de estômago, com predominância do 
sexo masculino (72,7%), brancos (63,6%), com ensino fundamental (81,2%), acima de 60 anos de idade 
(72,7%). Dezessete pacientes faziam uso de pesticidas no domicílio, de forma isolada ou associada, dos 
quais: 9 para controle de roedores e 15 para controle de insetos, sendo os mais utilizados SBP, Chumbinho 
e Rayd. Apenas 3 pessoas utilizaram pesticidas agrícolas, sendo citados Malathion e Roundup. Com 
relação ao consumo de bebidas alcoólicas, 5 pessoas referiram uso atual, 11 bebiam somente no passado 
e 6 disseram nunca ter bebido. Quanto ao tabagismo, 6 são fumantes ativos, 7 são ex-fumantes e 9 nunca 
fumaram. O histórico de gastrite foi reportado por 7 pacientes e 3 informaram que já tiveram diagnóstico 
de infecção por H. pylori.  
Conclusão: Os resultados encontrados estão de acordo com a literatura relativa aos potenciais fatores 
risco, em que o pequeno número pequeno de casos entrevistados até o momento. A continuidade da 
pesquisa é fundamental, tanto pela grande incidência desta neoplasia quanto pela relação demonstrada 
com a literatura, mesmo com o número restrito de casos. 
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A PREVENÇÃO DE DESATRES NATURAIS ATRAVÉS DO NÚCLEO DE APOIO À DEFESA CIVIL NA 

COMUNIDADE  
 

CLAUDIA RESPEITA & 
CLAUDIA CARVALHO RESPEITA DA MOTTA 

 
SMS ESF 

 
Dos desastres naturais na região Serrana do estado do Rio de Janeiro, destaca-se os deslizamentos de 
terra e enchentes. Com o objetivo de contribuir para a prevenção destes desastres naturais, bem como, 
para preparar a comunidade para o caso destes eventos ocorrerem surgiu o projeto intersetorial, 
promovido por entidade não governamental “fortalecendo a resiliência”. Este projeto visa à criação de 
um Núcleo de Apoio à Defesa Civil (NUDEC), formado por diversos atores sociais da comunidade, em 
especial a escola, Associação de Moradores, Unidade Básica de Saúde, dente outros. O projeto está em 
curso e desenvolve-se através de reuniões intersetoriais na escola da comunidade, onde, após a 
aproximação dos atores envolvidos, foi feito planejamento para as ações propostas em grupo, das quais 
destacam-se: sensibilização da comunidade, especialmente de escolares; treinamento em primeiros 
socorros; reunião com a defesa civil e comunidade; avaliação dos locais de maior risco de desastres 
naturais na comunidade; intervenções para limpeza e organização do ambiente. Conclui-se que esta 
experiência tem caráter inovador, fortalece ações intersetoriais, e auxiliam na sensibilização, prevenção 
e cuidados no caso de desastres naturais. 
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE ALUNOS PRATICANTES DE TAEKWONDO NO BAIRRO BATAILLARD 

 
 

AMANDA GONÇALVES TROYACK VANZAN; 
GABRIELA TROYACK BECK; 

STELA ALICE LOURES DE PAIVA; 
DANIELLE WALDSTEIN DE MOURA VIDAL & 
 DANIELLE WALDSTEIN DE MOURA VIDAL 

 
PSF BATAILLARD 

 
Introdução: A obesidade e o sedentarismo estão cada vez mais presentes no cenário atual do Brasil. 
Dentre os praticantes de atividade física, o excesso de peso também é frequente. Neste sentido, destaca-
se o papel da atenção primária à saúde na conscientização e promoção de saúde, objetivando melhorias 
na qualidade de vida e redução de doenças crônicas. 
Objetivos: Realizar avaliação antropométrica em duas turmas de taekwondo no bairro Bataillard, e 
promover atividades de educação nutricional. 
Relato: A associação de moradores do bairro Bataillard oferece aulas de taekwondo, e ao observar as 
condições físicas e de saúde dos seus alunos, o professor contactou o Posto de Saúde da Família Bataillard 
para solicitar uma avaliação antropométrica de todos os seus alunos. 
Método: A atividade foi conduzida com a totalidade de 37 alunos, na faixa etária de 7-40. Inicialmente 
foram aferidos peso, estatura, pressão arterial e solicitados exames bioquímicos. A classificação do estado 
nutricional foi dada pelo IMC estratificado por faixa etária e sexo. Posteriormente, o diagnóstico 
nutricional foi apresentado em grupo e foi realizada atividade de educação nutricional, em que foram 
discutidos os hábitos alimentares dos alunos, a importância de uma alimentação rica em comida de 
verdade e os malefícios de uma alimentação rica em produtos industrializados. 
Resultados: No total, foram avaliadas 17 crianças e adolescentes e 20 adultos. Das crianças e 
adolescentes, observou-se que 64,7% são eutróficos, 23,5% com sobrepeso e 11,7% com obesidade. Para 
os adultos, 60% estão eutróficos, 35% com sobrepeso e 5% com baixo peso. 
Conclusão: Levando em consideração a realidade local dos moradores do bairro, os resultados 
encontrados apontam para a necessidade de uma intervenção nutricional, de maneira que sejam 
adquiridos melhores hábitos alimentares e mudanças no estilo de vida, visando melhoria na qualidade de 
vida e redução de risco de desenvolvimento de doenças crônicas 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VIGÊNCIA 

2016, NO MUNÍCIPIO DE PETRÓPOLIS/RJ 
 

PRISCILA SOARES TEVES 
 

 FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 
INTRODUÇÃO:O Programa Bolsa Família (PBF) foi criado em 2004 para promover o desenvolvimento social 
e combater a fome, visando a inclusão e a promoção da cidadania, garantindo a segurança alimentar e 
nutricional, uma renda mínima de cidadania e assistência integral às famílias. O acompanhamento do 
estado nutricional é uma das condicionalidades para a manutenção do benefício. Esse acompanhamento 
deve ser realizado nas unidades de saúde. Os dados obtidos são monitorados pelo sistema de vigilância 
alimentar e nutricional (SISVAN). OBJETIVOS:Delinear o perfil do estado nutricional dos beneficiários do 
PBF no município de Petrópolis/RJ na vigência 2016.METODOLOGIA:O procedimento utilizado foi o 
levantamento de dados retrospectivos na base de dados do SISVAN utilizando o acompanhamento do 
sistema de gestão do BOLSA FAMÍLIA (DATASUS) para a vigência de 2016 no município. As informações 
foram coletas segundo os ciclos de vida: crianças 0-5 anos incompletos (peso/idade, peso/estatura, 
IMC/idade e estatura/idade); crianças 5 a 10 anos incompletos (peso/idade, IMC/idade e estatura/idade); 
adolescentes 10 a 19 anos incompletos (IMC/idade e estatura/idade); gestantes(baixo peso 
[BP],eutrofia[E], sobrepeso[SP] e obesidade[O]); adultos (BP, E, SP e O) e idosos (BP, E e SP). 
RESULTADOS:As crianças de 0 a 5 anos incompletos (n=1658), apresentou prevalência de eutrofia segundo 
P/I (89,9%), P/A (66,4%) e IMC/I (65,1%). Não foi possível realizar a avaliação do indicador E/I, pois havia 
informações dissonantes com os demais indicadores. A faixa de 5 a 10 incompletos (n=1102) também 
apresentou prevalência de eutrofia segundo P/I (89,5%) e IMC/I (66,2%), além de estatura adequada para 
idade (92,7%). Adolescentes (n=748) apresentaram excesso de peso em 32,5% dos casos, sendo mais 
expressivo entre o gênero feminino (99,2%). Em relação as gestantes 41,8% estavam com excesso de peso 
para a semana gestacional e 17,8% estavam com peso insuficiente. Dos adultos avaliados (n=2040), 28,8% 
apresentaram SP e 32,2% O, sendo mais prevalente entre o gênero feminino (99,6% e 99,5% 
respectivamente). Na amostra de idosos (n=14), 57,1% estavam com SP.DISCUSSÃO:Os resultados deste 
estudo mostraram uma elevada prevalência de excesso de peso entre adolescentes, adultos e idosos, 
principalmente entre o gênero feminino. Fato que encontra-se em dissonância com o VIGITEL (2016) que 
demonstrou que a população adulta brasileira apresenta prevalência de excesso de peso, principalmente 
no gênero masculino (57,7%). Cabral et al e Carmo et al. encontraram excesso de peso entre as crianças 
em discordância com este estudo. Não se observou déficit significativo de altura, ratificando com Carmo 
et al. CONCLUSÃO:A alta prevalência de excesso de peso entre a população >19 anos, conforme 
evidenciado neste estudo, evidencia a necessidade de ações de promoção da alimentação saudável e da 
inserção de profissionais Nutricionista na rede de atenção primária no município que atualmente 
encontra-se com déficit. 
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ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO DO PACIENTE HIPERTENSO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): 

UM OLHAR DOS ACADÊMICOS DA MEDICINA 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: A doença cardiovascular é um dos principais índices de risco no país, resultando em, quase, 
30% das mortes. A atenção básica é responsável por organizar o cuidado, garantir o acesso e o cuidado 
do paciente hipertenso ao longo do tempo (Ministério da Saúde). O trabalho iniciou-se com a reunião, na 
qual participou o médico, o enfermeiro, o psicólogo e os alunos do segundo período de medicina, que 
visou a base do projeto de intervenção da ESF Estrada da Saudade II. Através do diagnóstico prévio, o 
cuidado ao paciente com hipertensão arterial sistêmica (H.A.S.) foi identificado como um 
acompanhamento necessário na unidade. Sendo assim, o objetivo do trabalho é organizar o cuidado com 
o paciente hipertenso, a fim de efetivar o atendimento e prevenir o problema. Descrição das atividades 
realizadas: Foram feitas reuniões de estudo visando um maior conhecimento na área de H.A.S. e 
organização do roteiro de anamnese, objetivando a pesquisa do perfil dos pacientes e do material a ser 
utilizado na sala de espera. Posteriormente, o grupo foi subdividido em duas partes, uma para contato 
direto com os pacientes por meio de consultas e outra para a sensibilização populacional através da sala 
de espera. Na consulta foi realizada a classificação de risco por meio do Escore de Risco Framingham que 
tem como finalidade estratificar o risco e, subsequentemente, organizar o agendamento na ESF. Já na sala 
de espera, a temática foi abordada usando um álbum seriado ilustrado, para melhor compreensão. Com 
isso, houve o estímulo da pesquisa, tornando o processo de ensino aprendizagem muito mais dinâmico e 
eficaz. Além disso, foi possível conhecer as diretrizes do Ministério da Saúde sobre o problema, o que 
propiciou o desenvolvimento da investigação científica. Conclusão: Conforme o trabalho evolui, o grupo 
percebe a falta de adesão de diversos pacientes ao tratamento e a falta de compreensão a respeito da 
própria doença, de modo que a organização do cuidado destes fica comprometida. O projeto, portanto, 
visa mudar essa realidade auxiliando a equipe na organização do cuidado com o paciente hipertenso. A 
partir dessa iniciativa inovadora, os alunos envolvidos com a prática puderam vivenciar o primeiro contato 
com a rotina de profissionais de saúde da Atenção Básica, além de colocar em prática as diretrizes do 
Ministério da Saúde com relação à H.A.S. 
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LEVANTAMENTO DE PRONTUÁRIOS NOS CAPS E CAPSI: PERFIL DOS USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL 

DOS DISPOSITIVOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS 
 

RAPHAEL CURIONI RAIA; 
RAFAELLA ARAUJO DE AZEVEDO; 

ROVENA LOPES PARANHOS & 
FELIPE ANTONIO SILVEIRA 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Através de uma pactuação firmada entre a Secretaria Municipal de Saúde do município de Petrópolis-RJ 
– Departamento de Atenção Básica (DAB) e de Saúde Mental – e do corpo de Psicologia ligado à Residência 
Multiprofissional em Atenção Básica da Faculdade Arthur Sá Earp (Residentes do segundo ano – R2 – com 
apoio e tutela de preceptoria e tutor de Psicologia do já citado programa de residência), ficou estabelecido 
o compromisso de levantamento de prontuários dos usuários com frequência ativa ou em nível de 
afastamento de dois Centros de Atenção Psicossociais, o CAPS Nise da Silveira para adultos e o CAPSi 
Sylvia Orthof para crianças e jovens adolescentes. 
 O objetivo desse trabalho se centraliza em realizar o levantamento dos prontuários dos usuários dos 
Centros de Atenção Psicossociais, a fim de averiguar a prevalência dos transtornos mentais nessa 
população, assim como dos medicamentos utilizados e da frequência de comparecimento nesses 
dispositivos. Para tal foram realizadas 10 visitas entre Maio e Agosto de 2017 para o levantamento dos 
prontuários. O CAPS Nise conta com 140 usuários cadastrados. Para a coleta dos dados, foram 
selecionados 87 usuários (em área de USF), representando 67% a população. Já no CAPSi Sylia Orthof fora 
levantados 97 prontuários, representando 100% da sua população. Ao todo foram levantados 184 
prontuários no total. O transtorno mental com maior incidência no CAPS foi esquizofrenia (F20), com 
48,28%. O medicamento mais usado pelos usuários nesse mesmo centro é o Haldol, com 55,17%. A 
maioria dos usuários frequentam o CAPS 1 vez por semana (58,62%). O transtorno mental com maior 
incidência no CAPSi são os Transtornos globais do desenvolvimento (F84), com 39,80%. O medicamento 
mais usado pelos usuários nesse mesmo centro é Risperidona (47,96%). A maioria dos usuários 
frequentam o CAPS 1 vez por semana (73,47%). O processo de levantamento dos prontuários foi realizado 
com sucesso. Além disso, os dados coletados se fazem importantes no intuito de direcionar o cuidado dos 
usuários atendidos pelos CAPSs em suas respectivas Unidades de Saúde da Família, de forma a garantir a 
integralidade do acompanhamento em seu próprio território. 
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LEVANTAMENTO DE PRONTUÁRIOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMÍLIA DA FMP/FASE: PERFIL DOS 

USUÁRIOS EM USO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS  
 

RAFAELLA ARAUJO DE AZEVEDO; 
RAPHAEL CURIONI RAIA; 

ROVENA LOPES PARANHOS & 
FELIPE ANTONIO SILVEIRA 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
A Residência Multiprofissional em Atenção Básica da FMP/FASE possui como um de seus campos de 
estágio em seu segundo ano de residência as cinco Unidades de Saúde da Família (USF) com gestão da 
FMP/FASE, sendo elas o PSF Estrada da Saudade I e II, PSF Boa Vista, PSF Machado Fagundes e PSF Nova 
Cascatinha. A fim de se conhecer melhor a população adistrita de tais territórios e para traçar as atividades 
relacionadas à promoção de saúde mental, definiu-se como um dos objetivos a ser realizado pelos 
residentes R2 de Psicologia a coleta de dados dos prontuários dos usuários das respectivas Unidades de 
Saúde da Família alocados, com o intuito de se realizar um diagnóstico situacional sobre a prevalência de 
medicamentos controlados utilizados e transtornos mentais diagnosticados dentre esses usuários. Como 
metodologia foi utilizada a coleta de dados em prontuários, e foi estipulada uma amostra populacional 
referente a 50 famílias por microárea de cada unidade. A coleta foi realizada entre Maio e Setembro de 
2017, tendo sido levantados 3.939 prontuários no total. Nas Unidades I e II da Estrada da Saudade foram 
encontrados 47 usuários em uso de medicamentos controlados (2,5% do total). O medicamento com 
maior incidência de uso em ambas as equipes foi a Fluoxetina com 13,85%. Dos 47 usuários detectados, 
apenas 09 possuíam algum diagnóstico ou hipótese diagnóstica nos prontuários (19,15%), sendo 29,4% 
desses com epilepsia/epilepsia convulsiva, e 23,5% depressão. O PSF Boa Vista possui 34 usuários que 
fazem uso de alguma medicação controlada, o que corresponde a 5,56% da amostra, sendo que, destas, 
23,53% são Clonazepam/Rivotril. Foram encontrados 21 usuários (3,43%) diagnosticados com algum 
transtorno mental, sendo que destes, 38,10% correspondem à depressão. No PSF Machado Fagundes, 
encontrou-se uma prevalência de 63 usuários (7,68%) que fazem uso de medicação controlada, sendo 
que, destes, 22,22% fazem uso de Clonazepam/Rivotril. Além disso, foram encontrados 32 usuários (3,9%) 
diagnosticados com algum transtorno mental, sendo que a maior prevalência é a de depressão (28,12%). 
Por fim, no PSF Nova Cascatinha foram encontrados 76 usuários (10,34%) que fazem uso de medicação 
controlada, sendo que 32,89% correspondem a Clonazepam/Rivotril. Também foram encontrados 34 
usuários (4,63%) diagnosticados com algum transtorno mental, o que inclui 36,36% diagnosticados com 
depressão. A partir de tais dados, percebe-se que a medicação mais comum utilizada nestes postos foi 
Clonazepam/Rivotril, e o diagnostico de transtorno mental mais encontrado foi a depressão. Levando em 
consideração que, segundo a OMS, a prevalência de depressão na população mundial é de 4,4%, e que no 
Brasil é de 5,8%, podemos perceber que a prevalência nas unidades de saúde da família está acima da 
média esperada. Assim, pode-se questionar se os diagnósticos estão devidamente corretos, ou se foram 
realizados com a devida avaliação necessária, seguindo os critérios do CID e DSM-V. 
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EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E CÂNCER DE MAMA NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO 

 
CAMILA BORTOLOZO HENRIQUES DE OLIVEIRA; 

JÉSSICA BILHEIRO DE SOUZA & 
GINA TORRES REGO MONTEIRO 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: O câncer de mama é a segunda neoplasia mais comum no mundo. Alguns agrotóxicos são 
classificados como possíveis ou prováveis carcinógenos, sendo associados também ao desenvolvimento 
do câncer de mama. 
Objetivo: Realizar uma análise descritiva de fatores de risco potencialmente associados à neoplasia de 
mama em pesquisa em andamento em Petrópolis  
Metodologia: Este trabalho é parte do projeto “Exposições ambientais e câncer na região Serrana do Rio 
de Janeiro”, estudo caso-controle de base hospitalar em andamento, cujo critério de inclusão são 
indivíduos maiores de 18 anos, ambos os sexos, residentes há mais de 2 anos na região. Aqui são 
analisados casos com confirmação histológica de câncer de mama feminino em Petrópolis, recrutados no 
Centro de Tratamento em Oncologia (CTO), de julho/2015 a junho/2017. Foram analisadas as variáveis 
idade, escolaridade, estado marital, raça/cor da pele, nuliparidade, menarca, histórico de tabagismo e de 
consumo de bebida alcoólica e uso de pesticidas (agrícolas e domiciliares). O trabalho de campo envolveu 
a identificação de casos, a aplicação do questionário, a coleta de swab bucal e o encaminhamento para 
coleta de sangue. 
Resultados: Foram analisados os dados de 138 pacientes com confirmação diagnóstica de câncer de 
mama. A faixa etária concentrou-se nas mulheres acima dos 50 anos (71%), brancas (67,9%), que 
estudaram até o ensino fundamental (59,1%), em união estável (51,4%). O uso de pesticidas no domicílio 
foi referido por 97 mulheres (70,3%), especialmente inseticidas (60,1%) e para controle de roedores 
(19,6%), sendo os mais utilizados SBP, Chumbinho, Frontline. Apenas 4 casos utilizaram pesticidas 
agrícolas, sendo 2 para armazenamento de grãos, 2 usaram inseticidas (Malathion e Roundup) e 1 usou 
herbicida em fazendas. Em relação ao tabagismo, 106 (76,8%) relataram nunca ter fumado, 2 fumaram 
apenas no passado e 29 ainda fumam. Quanto ao consumo de bebida alcoólica 74 (53,6%) nunca beberam 
bebida alcoólica, 27 beberam apenas no passado e 37 ainda consomem. Sobre o histórico reprodutivo, 
116 (84,7%) tiveram filhos, 16 nunca engravidaram, sendo que 5 não tiveram filho, mesmo tentando 
engravidar. Em relação à menarca 34 (24,8%) relataram ter tido o primeiro fluxo menstrual com menos 
de 12 anos, enquanto 16 (11,7%) relataram menarca com 15 anos ou mais. 
Conclusão: De acordo com os achados a incidência de câncer de mama feminino é maior após os 50 anos 
de idade, em conformidade com a literatura científica. Inferências estatísticas mais adequadas dependem 
da continuidade da pesquisa, possibilitando a comparação com mulheres sem a doença (controles). 
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A VISÃO DO ACADÊMICO ACERCA DA CONSULTA DE PUERICULTURA EM ENFERMAGEM 

 
CAMILA BORTOLOZO HENRIQUES DE OLIVEIRA; 

JÉSSICA BILHEIRO DE SOUZA & 
VERÔNICA DE OLIVEIRA AUGUSTO 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: Quando uma criança passa por uma internação, pode-se dizer que sua família também está 
hospitalizada. A interação equipe de saúde e família é determinante nos danos fornecidos aos pais. Uma 
visão humanizada do profissional de enfermagem acerca dessas entrelinhas se faz essencial. 
Objetivo: Apresentar a importância da implantação da consulta de puericultura em enfermagem para a 
formação do acadêmico de enfermagem. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência advindo da 
vivência das acadêmicas de enfermagem através do estágio curricular em atenção básica em 
enfermagem, grade curricular do sétimo período do curso de bacharel em enfermagem desenvolvido no 
Ambulatório Escola conveniado a faculdade no período de março a abril de 2017. 
Principais Resultados: A experiência proporcionou a formação de uma visão diferenciada sobre a 
necessidade da conscientização geral, da população, dos acadêmicos e dos próprios profissionais, acerca 
da importância da consulta de puericultura em enfermagem. Ficando evidente a influência que a 
formação de um acadêmico sobre ao passar por um módulo onde aprende e realiza as consultas de 
puericultura em enfermagem. De acordo com Ribeiro (2013), a enfermagem é a profissão que foca no 
cuidado humano e atua em puericultura para prevenção, promoção e recuperação da saúde da criança. 
Discussão: A oportunidade desta vivência propicia ao acadêmico a visão de que o profissional enfermeiro 
tem uma visão diferenciada sobre as respostas humanas as questões de saúde, sendo capaz de identificar 
as necessidades holísticas de um paciente, o que o difere de uma consulta médica onde o foco é o 
processo saúde e doença do paciente. Esta visão e capacidade do enfermeiro são pouco conhecidas 
perante a comunidade acadêmica e a população de atendimento, levantando à discussão a necessidade 
de divulgação do papel do enfermeiro na puericultura bem como seu papel na saúde e bem estar das 
crianças.  
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EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E CÂNCER DE ESÔFAGO NA REGIÃO SERRANA DO RIO DE JANEIRO 

 
LYSA MARIE RODRIGUES SÖNDAHL BIBIANI; 

JÉSSICA BILHEIRO DE SOUZA & 
GINA TORRES REGO MONTEIRO  

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: O câncer esofágico é decorrente do crescimento anormal de células no tubo esofágico, 
responsável por ligar a garganta ao estômago. Sua etiologia não é totalmente conhecida, embora algumas 
exposições ambientais como tabagismo, alcoolismo e exposição ocupacional a pesticidas se apresentem 
como potenciais fatores de risco para o seu desenvolvimento. 
Objetivo: Realizar a análise descritiva das variáveis sociodemográficas e de exposição a pesticidas nos 
indivíduos com confirmação diagnóstica de neoplasia de esôfago entrevistados no projeto. 
Metodologia: Este trabalho é parte do projeto “Exposições ambientais e câncer na região Serrana do Rio 
de Janeiro” que é um estudo caso-controle de base hospitalar em andamento. Aqui serão analisados os 
casos de câncer de esôfago entrevistados em Petrópolis. Casos são indivíduos maiores de 18 anos, de 
ambos os sexos, residentes há pelo menos 2 anos na região Serrana, que tiveram confirmação histológica 
de neoplasia de esôfago, recrutados no Centro de Tratamento em Oncologia em Petrópolis (CTO). Todos 
responderam a questionário sobre exposições prévias potencialmente associadas à doença aplicado por 
entrevistadores. Foram analisadas as variáveis: sexo, idade, escolaridade, estado marital, raça/cor da pele, 
uso de pesticidas (agrícolas e/ou domiciliares), consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo. 
Resultados preliminares: Foram entrevistados 11 pacientes com câncer esofágico entre 2015 e 2017. 
Observou-se predominância do sexo masculino (9 casos), do estado marital casado (8 casos), idade acima 
dos 50 anos (10 casos) e escolaridade até o ensino fundamental (9 casos). Houve 6 relatos de pesticidas 
domiciliares: 2 para controles de roedores, 1 contra cupim e 3 inseticidas, sendo os mais utilizados 
chumbinho, Rayd e SBP. Quanto ao uso ocupacional de pesticidas, 2 referiram utilizar em armazenamento 
de grãos e 7 em fazendas: 3 aplicaram herbicidas, 2 inseticidas e 2 fungicidas. Os pesticidas mais utilizados 
foram o Roundup, Dhitame, Manzate e Malathion. Sobre o consumo de bebida alcoólica, 2 informaram 
beber atualmente, 7 bebiam no passado e 2 negaram esse hábito. Quanto ao uso de tabaco, 4 fumam 
atualmente, 5 disseram ter fumado somente no passado, enquanto 2 nunca fumaram. O histórico de 
gastrite foi citado por 3 pacientes. 
Conclusão: Os dados encontrados para sexo, idade, uso de bebida e cigarros, exposição ocupacional a 
pesticidas e outros fatores potencialmente associados estão de acordo com a literatura, mesmo com o 
pequeno número de entrevistados até o momento. Assim, é fundamental a continuidade da pesquisa 
para a investigação entre exposição ambiental e câncer de esôfago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
662 / 2 

 
ELABORAÇÃO DE LIVRO DE TEXTURAS PARA PACIENTE PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL 

 
CAMILA MARTINS ANTONIO; 

LYSA MARIE RODRIGUES SÖNDAHL BIBIANI; 
MARIANA DA ROZA ANDRADE CORREIA & 

MICHELE RODRIGUES MACHADO 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

Introdução: A utilização de estímulos sensoriais no paciente portador de paralisia cerebral auxilia na 
evolução da resposta motora e na interação com o ambiente externo e no desenvolvimento social. Nesse 
contexto foi realizada uma atividade, proposta por acadêmicas de nutrição, direcionada para um paciente 
portador de paralisia cerebral, apresentando dificuldade de locomoção e de comunicação. Durante visitas 
domiciliares, foi observado que o paciente apresentava hábito de brincar com varal de corda com a mãe. 
A partir desse momento foi identificada a necessidade de elaboração de atividades lúdicas, a fim de 
melhorar e estimular a resposta motora deste paciente. Para este fim, foi elaborado um livro com 
diferentes texturas e cores, possibilitando que o paciente sentisse através do tato e da visão cada uma 
das mesmas, incentivando a sua curiosidade. A adoção de atividades práticas a partir da elaboração do 
livro de texturas teve por objetivo estimular a criatividade e favorecer o desenvolvimento cognitivo e 
comportamental melhorando a qualidade de vida do indivíduo. 
Descrição da atividade realizada: O livro, contendo 11 páginas, foi elaborado em folhas de papel do tipo 
paraná para maior durabilidade. Cada página apresentava textura e cores diferentes, sendo utilizado 
materiais variados para proporcionar a percepção de mudança sensorial. Ao final as páginas foram 
organizadas e reunidas em formato de livro. Os materiais utilizados foram: pena artificial, lixa, clips de 
papel, algodão, palito de dente sem ponta, botões, forminhas de docinhos, cristais decorativos, cola 
colorida, lã e flores artificiais. O livro de texturas foi entregue ao paciente a fim de proporcionar novas 
experiências, levando em consideração sua limitada exposição ao mundo exterior. De modo geral, os 
profissionais de saúde preocupam-se principalmente com a recuperação do estado de saúde dos 
pacientes, não dando a necessária atenção aos aspectos psicossociais do indivíduo. Desta forma, a 
elaboração do livro de texturas possui caráter inovador, considerando que não é uma prática habitual 
realizada nos postos de saúde, sendo a primeira atividade desse gênero realizada no posto ao qual o 
paciente está inserido. 
Conclusão: A atividade proposta foi de fácil execução e proporcionou uma resposta positiva, gerando uma 
melhor interação do paciente com o ambiente, bem como uma maior interação com seus familiares. Por 
este motivo a utilização do livro de texturas para pacientes com limitações motoras e sociais constitui-se 
de uma boa estratégia para estimular o desenvolvimento cognitivo e comportamental. Além disso, por 
ser uma atividade de execução simples e prática, esta estratégia possui a vantagem de poder ser aplicada 
por profissionais de diversas áreas da saúde atuantes na atenção básica. 
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SÍNDROME DE LEMMEL: ICTERÍCIA OBSTRUTIVA INTERMITENTE 

 
LUCAS DE REZENDE GOUVÊA 

 
 HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO 

 
Paciente M.G.P.M, 65 anos, feminino, branca, casada, natural de Três Rios – RJ, residente em Petropólis 
– RJ, evangélica, do lar, apresentando como queixa principal “dor no estômago”. Relata, no dia 12/07/17, 
início de dor abdominal difusa, súbita, de forte intensidade, irradiada para região dorsal, sem fator de 
melhora ou piora, no momento em que realizava seus afazeres domésticos. A dor associava-se a náuseas 
e vômitos alimentares (3 episódios), calafrios, sudorese, colúria, acolia fecal e icterícia. Nega febre, disúria 
e/ou hematoquezia, assim como perda ponderal. Procurou auxílio médico na UPA, tendo sido medicada 
e liberada com a melhora dos sintomas. No dia seguinte retorna à UPA apresentando os mesmos 
sintomas, onde passa a noite, tendo sido trazida ao HAC para realização de Tomografia de Abdome e 
Pelve, sem contraste, em 14/07/17. Internada no HAC para investigação, somente com queixa de prurido 
cutâneo, na Enfermaria de Clínica Médica, em 26/07/17, após ter permanecido 10 dias no SOC. Realizou 
alguns exames no HAC, incluindo uma Colangiorresonância (07/08/17), a qual evidenciou imagem 
compatível com Síndrome de Lemmel (compressão extrínseca do hepatocolédoco por divertículo de 2ª 
porção duodenal), uma causa rara de obstrução não-neoplásica do trato biliar. 
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PERFIL NUTRICIONAL DE FUNCIONÁRIOS DA FMP/FASE 

 
JAILANYI LIMA DE AGUIAR; ISABELA SOARES; 

JULIA BADE; THAIS GOULART; 
NATHALY ARTIGUES; NATHALIE KREISCHER; 
GISELLE FRANÇA; RAQUEL MEZZAVILLA & 

THALITA FIALHO DA ROCHA 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas, transformações significativas ocorreram nos padrões alimentares e 
estilo de vida dos indivíduos resultando no aumento do excesso de peso e comorbidades.  
OBJETIVO: Avaliar o perfil nutricional e a percepção sobre o peso dos funcionários da FMP/FASE.  
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo transversal inserido no projeto de pesquisa “Avaliação nutricional 
e promoção de saúde dos funcionários da FMP/FASE”, realizado com 81 funcionários adultos de ambos 
os sexos, do Campus Barão, entre abril e junho de 2017. A coleta de dados foi realizada por alunos do 
curso de Nutrição, previamente treinados, através de entrevista utilizando questionário padronizado. 
Medidas de peso e estatura foram realizadas para cálculo do Índice de Massa Corporal (OMS, 1998) e 
perímetro da cintura para classificação de risco aumentado para doenças cardiovasculares. Em relação a 
percepção do peso corporal, os funcionários responderam às questões: “Com relação ao seu peso atual, 
você considera que está: ideal, abaixo ou acima para a sua altura” e “Você acha que seria mais feliz se 
perdesse ou ganhasse alguns quilos?”.Os dados foram digitados no programa Epinfo e analisados no 
software SPSS. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/FASE e os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
RESULTADOS: Dentre os funcionários avaliados 70,4% foram mulheres, a idade média foi 37,6 anos. 
Observou-se prevalência de 53,1% de sobrepeso e obesidade e 48,1% de risco cardiovascular. A 
prevalência de obesidade foi maior entre os homens (20,8%) e a prevalência de sobrepeso (42,1%) e risco 
de doenças cardiovasculares (57,9%) em mulheres. Dos problemas de saúde referidos, destacaram-se a 
hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia (17,3%), obesidade (11,1%), hipertensão arterial (8,6%) e 
diabetes mellitus (2,5%). Em relação ao peso atual, 61,7% consideraram acima do peso ideal para sua 
altura e 70,4% se sentiriam mais felizes se perdessem peso. Apesar disso, apenas 12,3% relataram realizar 
dieta para emagrecer. Os dados sobre estado nutricional na população deste estudo assemelham-se aos 
encontrados pela POF 2008-2009, indicando maior prevalência de sobrepeso e obesidade em indivíduos 
com 20 anos ou mais, diferindo entre homens e mulheres. A prevalência de excesso de peso reforça a 
necessidade de intervenção nutricional, incentivando mudanças no estilo de vida e maior controle de 
peso. Além disso, sobrepeso e obesidade são determinantes para os problemas de saúde mais relatados 
nesta pesquisa.  
CONCLUSÃO: Elevada prevalência de sobrepeso e obesidade entre os funcionários e supostamente, 
comorbidades decorrentes deste estado nutricional, além de uma alta insatisfação em relação ao peso 
corporal e desejo de redução do mesmo. Desse modo, é necessário a atuação do nutricionista 
principalmente na prevenção e promoção da saúde através de orientação sobre a importância da 
alimentação saudável para melhoria da qualidade de vida. 
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PERFIL DE CONSUMO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA FMP/FASE 

 
ANA ELISA CARVALHO MENEZES; 
FERNANDA OLIVEIRA MEDEIROS; 

LYSA MARIE RODRIGUES SÖNDAHL BIBIANI; 
RAFAELA BELLO BARBOSA SILVA; 

VÍVIAN INÊS ANTUNES MAGIOLO SILVA; 
 ALINE GAUDARD E SILVA DE OLIVEIRA; 

 LUANA SILVA MONTEIRO & 
 MICHELE RODRIGUES MACHADO 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Introdução: A qualidade da ingestão alimentar pode ser afetada pelo consumo irregular das refeições. 
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, a alimentação deve ser composta por pelo menos 
três refeições ao dia (café da manhã, almoço e jantar) intercaladas por pequenos lanches. 
Objetivos: Avaliar o perfil do consumo de refeições entre funcionários da FMP/FASE. 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal inserido no projeto de pesquisa “Avaliação nutricional e 
promoção de saúde dos funcionários da FMP/FASE”, realizado com 81 funcionários adultos de ambos os 
sexos, do campus Barão, entre abril e junho de 2017. A coleta de dados foi realizada por alunos do curso 
de Nutrição, previamente treinados, através de entrevista utilizando questionário padronizado. De acordo 
com a frequência de realização das refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e das pequenas 
refeições (lanche da manhã e da tarde) nos últimos quatro meses, classificou-se o perfil de consumo de 
refeições em desejável (cinco refeições diariamente), satisfatório (três refeições principais), irregular 
(uma ou duas das refeições principais) e insatisfatório (não realizar nenhuma refeição principal). A 
digitação dos dados foi realizada no programa Epi Info, e os dados foram analisados através do software 
SPSS, considerando p-valor <0,05 para significância estatística. O projeto foi submetido e aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FMP/FASE e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. 
Resultados/Discussão: A maior parte dos funcionários avaliados apresentou perfil de consumo de 
refeições irregular (71,6%), 16,0% apresentaram perfil insatisfatório e somente 9,9% e 2,5% apresentaram 
perfil satisfatório e desejável, respectivamente. O percentual de funcionários com perfil irregular ou 
insatisfatório foi maior entre as mulheres (94,7% vs. 70,8%, p=0,003). Foi observado que 39,5% dos 
funcionários costumam substituir 7 ou mais vezes na semana o almoço e/ou o jantar por lanches, 
comportamento que foi referido principalmente pelas mulheres (47,4% vs. 20,8%, p=0,026). A prevalência 
de substituição das refeições principais por lanches evidenciada no presente estudo foi aproximadamente 
o dobro da encontrada para a capital fluminense no último Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e 
Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), realizado em 2016. Em relação ao local de 
realização das refeições, aquelas mais frequentemente realizadas fora de casa foram o almoço (87,7%), 
lanche da tarde (77,7%) e lanche da manhã (53,1%).  
Conclusão: O presente estudo evidencia altas prevalências de comportamento alimentar inadequado no 
que diz respeito ao perfil de refeições, principalmente entre as mulheres. Esses resultados apontam para 
a necessidade de realizar intervenções e atividades de educação nutricional com os funcionários, visando 
a adoção de comportamentos alimentares promotores de saúde. 
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LOBO EM PELE DE CORDEIRO? PACIENTES COM HISTÓRIA DE RELAÇÃO AO PARACETAMOL DEVEM 

REALIZAR TESTES? 
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BRUNO DEBONA SOUTO; LUIZ CARLOS GONDAR ARCANJO; 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
 
O Paracetamol é um medicamento indicado, na dose de 500mg, como alternativa em casos de reações 
adversas a anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Reações de hipersensibilidade a esse fármaco são 
incomuns, segundo a literatura. 
 Objetivo  
Verificar a incidência de reações de hipersensibilidade ao paracetamol em pacientes com história de 
reações adversas a esse medicamento e outros AINEs.  
Métodos  
Análise de prontuários de pacientes, de todas as faixas etárias, submetidos a testes com medicamentos 
no período de janeiro de 2009 até fevereiro de 2017, realizados na Policlínica Geral do Rio de Janeiro.  
Os testes foram baseados no protocolo da European Network of Drug Allergy (ENDA) da European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). 
Resultados  
Foram realizados 1039 testes para hipersensibilidade a medicamentos durante o período avaliado, sendo 
41 para o paracetamol (3,9% do total de testes). Quatro pacientes tinham história de reações adversas 
apenas ao paracetamol (10%) e os 37 restantes tinham história relacionada ao paracetamol e a outros 
AINEs (90%). Dois testes foram positivos (4,8%), dos quais 1 teve reação imediata (angioedema), com 
história de angioedema pós paracetamol, e 1 reação tardia (placas eritematosas e pruridermia após 4 
dias), com história de reação a AAS, dipirona e paracetamol.  
Conclusão  
Pela baixa positividade dos testes (<5%), conclui-se que a história clínica sugestiva de reação alérgica ao 
paracetamol, por si só, não indica a restrição do uso desse medicamento. Destaca-se, então, a importância 
da realização de testes para o correto diagnóstico e ratifica-se a segurança e a boa reprodutibilidade dessa 
ferramenta, já que as reações positivas foram leves.  
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#VEMPRAFASE: APLICAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PESQUISA TIPO SURVEY 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

O evento #VEMPRAFASE – Fase das Profissões, anualmente promovido pela Faculdade de Medicina de 
Petrópolis / Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE), tem por finalidade apresentar aos estudantes 
secundaristas do município e região circunvizinha a instituição e os cursos de graduação que oferece: 
Administração, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Radiologia e Recursos 
Humanos. Para que esse evento cumpra sua finalidade de forma efetiva, é preciso compreender a 
demanda por educação superior desses estudantes e também as necessidades educacionais que 
manifestam requer que eles próprios se manifestem a respeito. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa 
foi a aplicação a esses estudantes secundaristas de um instrumento de pesquisa que permitisse avaliar a 
opinião que tiveram acerca do evento e da FMP/FASE. Esse instrumento — uma pesquisa do tipo survey 
— foi desenvolvido em uma escala intervalar do tipo Likert, com três níveis de concordância: discordo, 
indiferente e concordo. E sete itens a compunham, a saber: as atividades realizadas foram interessantes; 
consegui conhecer os cursos oferecidos pela FMP/FASE; tive oportunidade de conhecer a vida 
universitária; fui bem recebido pelos estudantes da FMP/FASE; percebi que a FMP/FASE oferece 
condições de acesso aos portadores de necessidades especiais; considero a FMP/FASE uma faculdade de 
excelência; a organização do #VEMPRAFASE foi eficiente. Ao final, foi incluída uma escala de 1 a 10 pontos 
para atribuição de nota ao evento. O instrumento foi desenvolvido por um grupo de graduandos do 1º 
período do Curso de Psicologia da FASE e aplicado aos estudantes visitantes por outro grupo de 
graduandos do mesmo curso. A aplicação da pesquisa foi dividida em duas etapas de acordo com o turno 
da visita dos secundaristas: etapa da manhã e etapa da tarde. Estiveram visitando a instituição 21 escolas, 
9 públicas e 12 privadas, sendo respondidos, ao todo, 374 questionários. Como resultados para os 
graduandos que aplicaram a pesquisa, foi possível desenvolver as habilidades de comunicação 
interpessoal, observação direta de fenômenos psicológicos, negociação, trabalho em equipe, aplicando 
na prática — através de uma metodologia ativa de ensino — os conteúdos curriculares teóricos que estão 
aprendendo no curso. Por fim, espera-se que os resultados apurados nos questionários aplicados possam 
subsidiar ações institucionais de melhoria contínua no que diz respeito ao planejamento e realização do 
evento, adequando-o cada vez mais ao contexto do ensino de 2º grau. 
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RELATO DE DOIS CASOS - O QUE FAZER DIANTE DE UM PACIENTE COM HISTÓRIA DE ALERGIA A 

PROTEÍNA DO OVO EM RELAÇÃO À VACINA DE FEBRE AMARELA? 
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1º caso: MGAT, 7 anos, masculino, com alergia a proteína de ovo (APO) e viagem agendada para região 
endêmica de febre amarela. Tem história de urticária e angioedema após ingesta de omelete no 1º ano 
de vida. Aos 4 anos, apresentou urticária extensa e angioedema, minutos após contato na pele com ovo 
cru. A dosagem atual de IgE específica para clara de ovo foi 5,47 KU/L e, para gema de ovo, 2,34 KU/L. 
Desde então não ingeriu ovo.  
2º caso: CPS, 13 anos, feminina, com história de APO, moradora de área endêmica de febre amarela. Aos 
9 meses de idade teve urticária, vômito e diarreia após ingesta de ovo cozido. Dosagem atual de IgE 
específica para ovo de 1,3 KU/L. Desde então, mantém dieta sem ovo.  
Discussão: Devido à alta morbimortalidade da febre amarela, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda vacinação a todos que habitam ou que viajarão para regiões endêmicas. Historicamente, a 
APO é contraindicação à vacinação para febre amarela. Nesses pacientes com histórico de APO, orienta-
se realização de teste de puntura (TP) com proteína de ovo e com a vacina de febre amarela (VFA). Se 
positivo para proteína do ovo e para VFA, indica-se dessensibilização; se o TP com a VFA for negativo, 
indica-se o protocolo de aplicação em duas etapas (10% e 90% da própria VFA). Nos dois pacientes, o TP 
com proteína do ovo foi positivo e com a VFA foi negativo, sendo aplicado o protocolo de duas etapas. 
Um dos pacientes apresentou reação local (edema e hiperemia) após aplicação da 2ª dose de VFA, com 
melhora no mesmo dia sem tratamento medicamentoso. O outro paciente não teve reação.  
Conclusão: Assim como na literatura, não ocorreram reações graves em pacientes com TP negativo para 
VFA. Portanto, considerando os riscos associados à infecção por febre amarela e o número crescente de 
pessoas com APO, deve ser empregado um plano de ação para a imunização, conforme demonstrado 
neste trabalho. 
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ALERGIA NA ERA DIGITAL 
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INTRODUÇÃO  
A Clínica de Alergia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro é responsável pela criação e manutenção do Blog 
da Alergia desde 1996 e vem publicando textos e mantendo diálogo interativo por meio de e-mails e 
comentários. Com 11 anos de história, ocupa papel de destaque na divulgação de conceitos corretos sobre 
formas de prevenção e tratamento de doenças alérgicas. O Blog está interligado às redes sociais do 
Twitter e Facebook, em nova interface educativa com acesso pelo site da Associação Brasileira de Alergia 
e Imunologia (ASBAI), nacional e do Rio de Janeiro.  
OBJETIVO  
Avaliar o interesse dos internautas que acessam o Blog da Alergia. 
MÉTODOS  
Os dados, correspondentes ao período de junho de 2016 a julho de 2017, foram obtidos por meio dos 
programas: “Google Ad Sense” e “Site Meter”. 
RESULTADOS  
Desde a sua criação, o Blog da Alergia recebeu 733.422 acessos, com média diária de 1.800 visitantes. A 
faixa etária dominante foi de 20-60 anos de idade, enquanto a nacionalidade mais frequente foi a 
brasileira. O segundo país que mais acessou o blog foi Portugal, seguido de EUA, Índia, Rússia, Alemanha 
e Reino Unido. A página é encontrada, principalmente, pelo sistema de busca Google. A sua visualização 
é feita, predominantemente, pelos sistemas operacionais Windows, Android e Apple. Os temas mais 
acessados foram: terapêutica, reações adversas a medicamentos, urticária, rinite e asma, nessa ordem. 
 CONCLUSÃO  
As doenças alérgicas apresentaram nítido aumento de prevalência nas últimas décadas. Entretanto, ainda 
persiste o desconhecimento da população em relação a essas patologias, que se traduz por mitos e 
preconceitos que interferem na adesão ao tratamento. Dessa maneira, há uma grande procura, por partes 
dos internautas, por informações confiáveis e em uma linguagem compreensível para leigos. O Blog da 
Alergia, então, vem suprindo essa demanda, buscando estabelecer uma via de comunicação para melhor 
esclarecimento de dúvidas e aderência ao tratamento. 
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#VEMPRAFASE: DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTO DE PESQUISA TIPO SURVEY 
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FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
A Faculdade de Medicina de Petrópolis / Faculdade Arthur Sá Earp Neto (FMP/FASE), instituição de ensino 
superior situada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro e que oferta os cursos de graduação em 
Administração, Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Radiologia e Recursos 
Humanos, de forma a permitir que estudantes regularmente matriculados no ensino de 2º grau conheçam 
a instituição, promove anualmente o evento #VEMPRAFASE — Fase das Profissões. Entender a demanda 
por educação superior desses estudantes e também as necessidades educacionais que manifestam — 
para que esse evento cumpra sua finalidade de forma efetiva — requer que eles próprios se manifestem 
a respeito. Nesse sentido, e considerando a possibilidade de que possam avaliar o evento e a instituição, 
o objetivo desse estudo foi o de desenvolver um instrumento de pesquisa que permitisse avaliar a opinião 
dos estudantes secundaristas acerca do evento e da FMP/FASE. Esse instrumento — uma pesquisa do tipo 
survey —, foi desenvolvido pelos graduandos do 1º período do Curso de Psicologia, como atividade 
vinculada às disciplinas que cursam. Metodologicamente, foi construído como uma escala intervalar do 
tipo Likert, com três níveis de concordância: discordo, indiferente, concordo. E sete itens compuseram a 
escala, a saber: as atividades realizadas foram interessantes; consegui conhecer os cursos oferecidos pela 
FMP/FASE; tive oportunidade de conhecer a vida universitária; fui bem recebido pelos estudantes da 
FMP/FASE; percebi que a FMP/FASE oferece condições de acesso aos portadores de necessidades 
especiais; considero a FMP/FASE uma faculdade de excelência; a organização do #VEMPRAFASE foi 
eficiente. Ao final, foi incluída uma escala de 1 a 10 pontos para atribuição de nota ao evento. A pesquisa 
foi aplicada aos estudantes visitantes e seus resultados poderão subsidiar ações institucionais de melhoria 
contínua no que diz respeito ao planejamento e realização do evento, adequando-o cada vez mais ao 
contexto do ensino de 2º grau. Como resultado, o desenvolvimento do instrumento permitiu que os 
graduandos de Psicologia, ao desenvolverem uma atividade prática — fruto de uma metodologia ativa de 
ensino —, pudessem apreender melhor os conteúdos teóricos das seguintes unidades curriculares que 
compõem o 1º período do curso: Ética Profissional; Fundamentos Epistemológicos da Psicologia; 
Fundamentos Bioestatísticos e Metodológicos; Fundamentos Filosóficos e Sociológicos; Sistema Brasileiro 
de Saúde; Programa Curricular Sociedade e Cidadania I. 
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Apresentação do caso:  
MEA, 12 anos, sexo feminino, branca, portadora de asma brônquica e rinite alérgica, foi atendida em 
serviço de alergia com história de alergia alimentar a feijão. O primeiro episódio data dos 6 meses de 
idade, quando minutos após ingerir feijão preto, a paciente evoluiu com angioedema, edema de laringe, 
urticária, dispnéia, necessitando de cuidados emergenciais, como antialérgicos, corticóides, adrenalina e 
oxigenotrapia. O último episódio, aos 7 anos de idade, também cursou com anafilaxia, porém com ingesta 
acidental da leguminosa. A paciente não tolera sequer inalar o odor proveniente do cozimento do 
alimento. Os exames laboratoriais apontam Ige total: 3062; Ige para feijão: >100; Ige para feijão branco: 
>100. O exame in vivo, prick to prick para feijão reagiu com uma pápula de 15x10mm. Orientamos a 
exclusão de feijão da dieta e traçamos um plano de ação, incluindo adrenalina auto-injetável para casos 
de ingesta acidental.  
Discussão:  
As manifestações clínicas das reações de hipersensibilidade aos alimentos dependem dos mecanismos 
imunológicos envolvidos. Em indivíduos saudáveis, a ingestão de alimentos determina uma tolerância, 
fato que não ocorre em indivíduos suscetíveis, nos quais há uma resposta Th2 bem definida com produção 
de IgE, ligação aos mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios. Reações IgE mediadas tendem a 
ser imediatas e podem resultar da falta de indução e da quebra dos mecanismos de tolerância oral no 
trato gastrintestinal. Após nova exposição ao mesmo antígeno, ocorre a ativação de linfócitos T de 
memória que secretam mais IL de perfil Th2 e induzem maior produção de IgE.  
Comentários finais:  
Os testes in vitro confirmaram a suspeita de alergia alimentar tipo Ige mediada, porém, devemos ressaltar 
que anamnese é a ferramenta de maior importância investigativa e diagnóstica, sendo fundamental na 
descoberta do agente causal.  
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RODA REGIONAL: UM INSTRUMENTO DE PROBLEMATIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PETRÓPOLIS 

 
INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde instituiu, em 2004, a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde como estratégia para a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores do SUS objetivando que 
os processos educativos aconteçam de forma descentralizada e interdisci¬plinar. A transformação das 
práti¬cas profissionais se baseia na reflexão crítica sobre o processo de trabalho desenvolvido pelas 
equipes na rede de serviços de saúde. OBJETIVOS: utilizar a roda regional como uma ferramenta para a 
apresentação do panorama atual do PBF. ATIVIDADES REALIZADAS: Foi realizado levantamento de 
cobertura do PBF por regiões de saúde e por ESF. Discutiu-se com os gestores da SMS sobre as maiores 
dificuldades encontradas na 1a vigência de 2017. Realizamos a proposta de sensibilizar as equipes técnicas 
do município quanto a importância do PBF, culminando na confecção das rodas regionais com a 
apresentação do panorama municipal e discussão sobre a cobertura da condicionalidade saúde. 
RESULTADOS: A roda possibilitou o debate da realidade da cobertura da 1a vigência de 2017 do PBF com 
os sujeitos envolvidos. AVALIAÇÃO: Percebeu-se que há necessidade de repactuação do fluxo e de 
estreitar o trabalho interdisciplinar entre os diferentes setores para um diálogo mais ativo sobre a 
problemática apresentada. 
 PRINCIPAIS CONCLUSÕES: As rodas regionais se constituíram como um importante espaço de discussão 
do processo de trabalho das equipes de saúde acerca do PBF, permitindo articular estratégias entre a 
ponta e gestão para juntos melhorarem o percentual de cobertura municipal do PBF. CONTRIBUIÇÕES 
PARA A PRÁTICA DE ATENÇÃO BÁSICA: As rodas regionais representam um importante espaço coletivo de 
discussão com potencial para promover a gestão participativa e a apropriação das políticas de saúde 
pública pelos trabalhadores. 
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PESQUISA DE OPINIÃO 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como finalidades  acompanhar e 
avaliar permanentemente a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e a 
promoção dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Nesse sentido, esse sistema prevê 
um processo complexo de avaliação, realizado através de etapas distintas que englobam a avaliação do 
desempenho ao estudante e a avaliação institucional. Essa avaliação é realizada através do 
acompanhamento de dimensões institucionais e uma das quais diz respeito às políticas institucionais de 
atendimento aos discentes. Assim, de forma a contribuir para a avaliação dessa dimensão, a presente 
pesquisa teve como objetivo levantar a opinião dos discentes do Curso de Enfermagem sobre o 
atendimento que recebem na FASE. O método utilizado foi o da pesquisa do tipo survey, tendo o 
instrumento da pesquisa sido desenvolvido com base em uma escala intervalar do tipo Likert, com três 
níveis de concordância: discordo, indiferente e concordo. E foram avaliados sete aspectos: cordialidade 
nos atendimentos; atendimento das solicitações feitas; dúvidas esclarecidas; rapidez no atendimento das 
solicitações; resolutividade dos serviços disponibilizados virtualmente; ambiente agradável e 
recomendação da instituição para outra pessoa. Participaram da pesquisa 29 estudantes e os resultados 
apontaram que, à exceção da rapidez no atendimento das solicitações — que foi considerada não muito 
efetiva —, todos os demais aspectos foram bem avaliados, com especial destaque para o ambiente 
agradável da instituição e a intenção de indicá-la como instituição formadora para outras pessoas. Espera-
se que esses resultados possam contribuir para a melhoria e aprimoramento constante do atendimento 
institucional prestado aos discentes.  
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Introdução:A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica muito comum na população 
brasileira, se não for tratada pode levar o indivíduo a sérias complicações do seu estado de saúde, afetar 
órgãos e estrutura fundamentais para o funcionamento do corpo como coração, cérebro, rins, vasos 
sanguíneos e olhos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2017)O elevado Índice de Massa Corpórea 
(IMC) que evidencia sobrepeso ou obesidade é um fator que aumenta o risco para hipertensão arterial na 
população, associado à carência de um estilo de vida saudável torna-se um determinante na saúde do 
indivíduo (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2016). Objetivo: Identificar a pressão arterial e os níveis do IMC dos 
moradores da área adscrita de uma Estratégia Saúde da Família. Metodologia: Estudo exploratório, 
descritivo, originário da Unidade curricular semipresencial de Metodologia da Pesquisa dos cursos de 
Graduação em Enfermagem e Tecnólogo em Radiologia de uma IES privada. Foi realizada pelos alunos do 
terceiro período de ambos os cursos na Estratégia Saúde da Família Boa Vista, situada no município de 
Petrópolis – RJ no mês de Julho de 2017. Foi montado um stand para aferição da pressão arterial e dos 
dados antropométricos (peso e estatura). Resultados/discussão: Participaram da ação 18 usuários, sendo 
09 mulheres e 09 homens, com faixa etária de 33 a 79 anos de idade. Quanto ao grau de escolaridade, a 
maioria (50%) sabe ler e escrever, dois (11%) concluíram o 1ª grau e dois (11%) o segundo grau, um (5,5%) 
analfabeto e quatro (22,5%) não responderam. Em relação à ocupação, a maioria (50%) é aposentada, 
cinco (28%) são autônomos com atividades de pedreiro, comerciante e diarista, um (5,5%) possui vínculo 
empregatício formal de técnico de enfermagem, um (5,5%) do lar e dois (11%) não responderam. O estado 
civil predominante entre os participantes foi casado (55,6%).Na avalição da pressão arterial (PA) foi 
constatado que 39% dos participantes têm níveis de hipertensão arterial em estágio I e II, de acordo com 
os parâmetros do Ministério da Saúde (2017). O perfil antropométrico foi avaliado através do indicador 
do Índice de massa corpórea (IMC) o qual permitiu identificar que 55% dos participantes estão com ganho 
de peso acima da média referida pelo Ministério da Saúde (2014), com valores referenciais de sobrepeso 
e obesidade, indo ao encontro com outro estudo do referido órgão que aponta 51% da população 
brasileira acima de 18 anos está acima do peso ideal. Conclusão: Conclusão: Embora o número da amostra 
seja reduzido, foi possível identificar na ação educativa que existe na população estudada um risco de 
agravos à saúde relacionada a doenças crônicas, pois a associação de sobrepeso com Hipertensão Arterial 
potencializa o risco de morte ou incapacidade quando não tratados previamente. Diante disso, sugerimos 
que novas ações preventivas com olhar multidisciplinar sejam desenvolvidas, visando uma melhor 
qualidade de vida para os usuários da referida unidade de saúde. 
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ASSISTÊNCIA DO ESTOMATERAPEUTA NO TRATAMENTO DE UM ABSCESSO DE MAMA: UM ESTUDO DE 

CASO 
 

 GABRIELA ABREU DE OLIVEIRA; 
RENATO DUARTE DA ROCHA GUIMARAES & 
 RENATO DUARTE DA ROCHA GUIMARAES 

 
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
Os distúrbios das mamas podem ser não cancerosos (benignos) ou cancerosos (malignos). Os distúrbios 
não cancerosos incluem a mastalgia (dor nas mamas), os cistos, a doença fibrocística da mama, o 
fibroadenoma, a secreção através dos mamilos e a infecção da mama. 
Ocorrem sinais de inflamação, flutuações e, muitas vezes, pele brilhante e descamativa. Em 50% dos 
casos, a paciente é puérpera. O tratamento consiste na drenagem com incisão, no ponto de maior 
flutuação, seguida de exploração digital da cavidade (para desfazer lojas) e colocação de dreno de 
Penrose. A anestesia geral é mandatória, para poder explorar o interior do abscesso, evitando assim 
recidivas. A grande maioria é causada pelo Staphylococcus aureus (50% penicilinase-resistentes). Cerca 
de 85% dos abscessos de mama, no período da lactação, ocorrem durante o primeiro mês pós-parto. A 
cobertura com antibióticos está indicada para reduzir a infecção sistêmica e a celulite local. 
OBJETIVODescrever a abordagem do Estomaterapeuta no tratamento do abscesso de mama. 
MÉTODO 
Trata-se de um estudo de caso clínico realizado em um hospital escola público no município de Petrópolis, 
Rio de Janeiro. Os dados foram colhidos através de anamnese, exame físico, utilização de coberturas 
especializadas, evoluções documentadas a cada troca de curativo no prontuário da paciente. Optou-se 
pelo registro fotográfico como recurso para avaliação do processo evolutivo, sob autorização do paciente, 
mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido, em respeito a resolução 466/12. 
CASO CLÍNICO R. C, 49 anos, 78 kg, sexo feminino, branca, auxiliar de higienização, deu entrada na 
emergência ginecológica do hospital de ensino com queixa de dor intensa em mama direita, calor, edema 
(++/4+) e presença de necrose coagulativa no local. Sendo indicada a internação hospitalar imediata pela 
equipe médica da ginecologia para administração de antibioticoterapia venosa e realização de curativos. 
RESULTADOS E DISCUSSÃOFoi solicitado parecer do serviço de mastologia para avaliação e conduta dos 
curativos pelo estomaterapeuta. Sendo avaliado prontamente, onde foi indicado e realizado pelo mesmo 
debridamento instrumental de necrose coagulativa em mama direita. Após iniciou-se a utilização de 
curativos especializados: poliexametileno biguanida, alginato de cálcio com prata e espuma de 
poliuretano, alginato de cálcio e solução de ácidos graxos essências (AGE). 
CONCLUSÃO 
A assistência especializada do Estomaterapeuta no cuidado ao paciente com feridas complexas como 
abscesso mamário citado nesse estudo de caso, são de grande relevância. Visando abordagem precoce 
na condução dos curativos junto a equipe da mastologia e no autocuidado, constitui ferramenta 
indispensável na prevenção e tratamento das complicações, minimiza sofrimento, o tempo de internação 
hospitalar e possibilita a reabilitação do paciente. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
CHRISTIANNE REIS DE SOUZA LARA; 

NORHAN SUMAR; 
VANESSA BRAZ SANTOS; 
RAÍZA FERREIRA SANTOS; 

CHRISTIANNE REIS DE SOUZA LARA & 
NORHAN SUMAR 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Introdução:Na junção da rede básica de saúde e escola, surge o PSE, que favorece ações em saúde, aos 
alunos da rede pública. As equipes de saúde são instruídas quanto aos temas a serem abordados, e entre 
estes, está o direito sexual e reprodutivo e a prevenção de IST/AIDS. Dados Epidemiológicos do Ministério 
da Saúde, de 2015, revelam que de 2006 a 2015 a taxa de detecção de casos de AIDS, entre jovens do 
sexo masculino, com 15 a 19 anos, mudou de 2,4 para 6,9 casos por 100mil/hab, reforçando a necessidade 
da promoção e prevenção. Objetivo:Relatar a experiência de uma equipe de saúde da família ao abordar 
os direitos sexuais e reprodutivos e IST/AIDS em uma escola. 
Atividades realizadas:A atividade ocorreu na escola, próxima ao PSF Castelo São Manoel, Petrópolis-RJ, 
optando-se por 2 turmas do 3º e 2 do 4º ano, as quais contem os alunos com mais idade. Pelo questionário 
previamente realizado, constatou-se que dos 57 alunos, entre 10 e 16 anos, 16 nunca ouviram sobre as 
IST. Além disto, não se sabe a qualidade das informações que os 41 referem ter obtido. A execução foi 
realizada pelas residentes da Enfermagem e Nutrição, pela Enfermeira do PSF e uma Agente Comunitária 
de Saúde. Foram realizados três encontros, com foco nas mudanças corpóreas na puberdade, 
contracepção e direitos sexuais e reprodutivos, e IST/AIDS. Buscou-se variar na explanação, realizando 
dinâmicas e permitindo que os alunos interagissem.  
Resultados:Notou-se intenso interesse dos alunos, que levantaram inúmeras questões, participando 
ativamente. Além disso, o vínculo entre equipe, escola e alunos mostrou-se mais consolidado. 
Avaliação:A escola auxilia na formação do indivíduo e quando associada à saúde pode ampliar seu 
significado, formando também multiplicadores de saúde. 
Principais conclusões e contribuições para a Atenção Básica:A AB tem importante papel na promoção e 
prevenção da saúde e, frente aos dados alarmantes, é preciso que as equipes se comprometam para 
melhorar a saúde da população. 
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REPRESENTATIVIDADE SOCIAL DO GRUPO DE ALONGAMENTO PARA TERCEIRA IDADE. 

 
CHRISTIANNE REIS DE SOUZA LARA; 

VANESSA BRAZ SANTOS; 
RAÍZA FERREIRA SANTOS; 
THAÍSE GASSER GOUVÊA; 

CHRISTIANNE REIS DE SOUZA LARA & 
 THAÍSE GASSER GOUVÊA 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
Introdução: O envelhecimento populacional remete a necessidade de abordagens em saúde que 
permitam maior entendimento e adequação de ações destinadas a este grupo. As práticas corporais e 
atividade física integram a Política Nacional de Promoção da Saúde e possuem importante papel na 
articulação com as Unidades Básicas de Saúde, podendo ser um meio de promover a socialização, com 
repercussões positivas no escopo e nos impactos dessas atividades. Objetivo: Relatar a experiência de 
socialização em grupo de idosas moradoras de uma comunidade de Petrópolis-RJ, participantes ativas em 
um grupo de alongamento/convivência. Atividades realizadas: O objetivo precípuo do grupo, que recebe 
o nome de ‘’Movimentação Corporal’’ e ocorre duas vezes por semana no PSF Castelo São Manoel em 
Petrópolis-RJ, é o estímulo a uma rotina de exercícios físicos regulares, conduzidos pela Agente 
Comunitária de Saúde, previamente treinada. Em adição, a possibilidade de convívio e compartilhamento 
de histórias e vivências também representa papel fundamental do grupo na vida de suas participantes. 
Além das rodas de conversa, é realizado um café-da-manhã mensal, momento potencial para o 
fortalecimento da interação e troca de experiências. Resultados:O grupo é composto em média por 5 
mulheres a cada encontro e traz a oportunidade de interação. Através das rodas de conversa, realiza-se 
atividades de educação em saúde e há oportunidade das idosas expressarem as vivências e opiniões 
pessoais. Avaliação: A realização do grupo permite reconhecer a importância de resgatar o papel social 
das idosas na vida e na sociedade. Ademais, os grupos no PSF, proporcionam maior vínculo com a 
população adscrita. Principais conclusões e contribuições para a prática na Atenção Básica:Tal grupo 
impacta na saúde física e garante manutenção da saúde mental e qualidade de vida. Além de fortalecer o 
vínculo entre a unidade e a população, contribuindo com a continuidade do cuidado, prevenção de 
doenças e promoção da saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA MULHER 

 
PATRICIA DE JESUS GONÇALVES; 

DESIRRÉ MATHIAS PINHEIRO DA SILVA & 
PATRICIA RAMOS PEREIRA RODRIGUES 

 
SECRETARIA DE SAÚDE - COORDENAÇÃO DE ÁREAS TÉCNICAS 

 
Introdução: Para que a Atenção Básica possa cumprir seu papel de maneira efetiva, é fundamental que a 
população reconheça que as unidades básicas estão próximas a seu domicílio e podem resolver grande 
parte de suas necessidades em saúde. Para isso, gestores e trabalhadores possuem a tarefa de organizar 
os serviços de modo que eles sejam, de fato, acessíveis e resolutivos às necessidades da população 
(BRASIL, 2016). Por isso, é necessário estabelecer os fluxogramas de atendimento à mulher na rede 
municipal de Petrópolis/RJ, a fim de garantir um acesso de qualidade e resolutivo, respeitando as 
especificidades do gênero feminino, visando proporcionar garantia dos direitos humanos. Contemplando 
pré-natal, puerpério e aleitamento materno, planejamento reprodutivo, climatério e atenção às mulheres 
em situação de violência doméstica e sexual, além dos problemas/queixas relacionados prevenção dos 
cânceres que mais acometem a população feminina.  
Objetivos: estabelecer os fluxogramas de atendimento ao câncer de mama, exame citopatológico e 
direitos reprodutivos no município de Petrópolis/RJ. Atividades realizadas: levantamento bibliográfico dos 
fluxogramas já estabelecidos pelo Ministério da Saúde e adaptação deles à realidade municipal, 
fortalecimento da rede de atendimento já existente e estabelecimento de encaminhamentos em todos 
níveis de saúde (primário, secundário e terciário) conforme necessário.  
Resultados: espera-se diminuir o tempo de espera das usuárias dentro do sistema, agilizando 
atendimento para os setores e evitando encaminhamentos desnecessários, resolutividade dos agravos e 
acompanhamento das usuárias, diminuindo o abandono de tratamento. Principais contribuições para a 
Atenção Básica: um fluxo de atendimento que perpassa os três níveis de saúde, visando garantir uma 
atenção multiprofissional garante melhorias no perfil epidemiológico, além de contribuir para a 
consolidação de novos hábitos pela população e reconhecimento e valorização dos profissionais. 
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VASECTOMIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR COMO PRECURSORA DA SAÚDE DO HOMEM 

 
PATRICIA DE JESUS GONÇALVES; 

DESIRRÉ MATHIAS PINHEIRO DA SILVA & 
 PATRICIA RAMOS PEREIRA RODRIGUES 

 
SECRETARIA DE SAÚDE - COORDENAÇÃO DE ÁREAS TÉCNICAS 

 
 
ntrodução: A saúde sexual é a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua 
sexualidade, sem riscos de doenças sexualmente transmissíveis, gestações não desejadas, coerção, 
violência e discriminação (BRASIL, 2010). Um dos métodos de planejamento familiar contraceptivo é a 
vasectomia, que consiste em procedimento cirúrgico simples, seguro e rápido, de pequeno porte podendo 
ser realizada em ambulatório com anestesia local. Interrompe o fluxo de espermatozoides em direção à 
próstata e vesículas seminais através de uma ligadura dos ductos deferentes. Apesar da eficácia do 
procedimento existe baixa adesão por falta de conhecimento sobre a vasectomia, gerando receios sobre 
complicações no desempenho sexual após o procedimento e baixa prevalência do método. 
Objetivos: Estabelecimento do fluxo de atendimento para a vasectomia no município de Petrópolis/RJ, 
aumentando o acesso dos pacientes. 
 
Atividades realizadas: pactuações com clínicas de urologia para realização do procedimento pelo SUS, 
orientação dos profissionais das ESF do município para encaminharem os pacientes de acordo com o 
fluxograma. 
Resultados: espera-se maior procura pelo procedimento através do fluxograma, possibilitando assim 
melhor compreensão para os usuários e menos burocracia pela rede, atendendo aos princípios e diretrizes 
do SUS. 
 
Principais conclusões e contribuições para a Atenção Básica: a vasectomia pode se tornar uma excelente 
ferramenta para captação de homens a realizarem o autocuidado, uma vez que necessitam acompanhar 
com urologista após o procedimento. Através das reuniões do grupo de planejamento familiar, ele pode 
tornar-se sujeito ativo no processo da sua sexualidade e assim fazer escolhas mais conscientes e racionais. 
O estabelecimento do fluxograma e a parceria com as clínicas urológicas podem auxiliar também na 
manutenção e promoção da Saúde do Homem no município, em relação a câncer de próstata e 
acompanhamento urológico. 
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QUANTO TEMPO LEVA PARA EMAGRECER? - AVALIANDO O TEMPO IDEAL DE PARTICIPAÇÃO EM UM 

GRUPO DE CONTROLE DE PESO 
 

BRIGITTE VERONIQUE MARIE OLICHON GONÇALVES; 
TABATA DE AGUIAR PIRES DO COUTO; 

DEBORA FERREIRA PALMEIRA DA SILVA; 
ANDREA MOREIRA GONÇALVES & 

LUMENA REGINA MACCACHERO DA MOTTA 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

A obesidade é uma doença crônica relacionada às mudanças de comportamento, principalmente com 
relação à alimentação e à atividade física. Entretanto, a mudança do comportamento alimentar 
representa um desafio para os sistemas de saúde, pois ocorre apenas em médio e longo prazos e depende 
tanto de esforços individuais quanto do apoio de profissionais de saúde (MACHADO et al, 2014). 
Atendimentos em grupos facilitam a aprendizagem e a mudança dos hábitos alimentares, oferecem trocas 
de experiências, aquisição de novos conhecimentos e potencializam resultados, têm efeitos positivos nos 
níveis de depressão, qualidade de vida, motivação ao tratamento e perda ponderal (SILVA, 2015; SILVA & 
QUINTÃO, 2015; SIERRA MURGUIA et al, 2014). No entanto, a maioria dos programas considera que os 
indivíduos estão prontos para a ação, o que tem se mostrado insustentável em muitas situações (LEAO et 
al, 2015). O objetivo deste trabalho foi avaliar a quantidade de encontros necessários para obter redução 
de peso corporal em participantes de grupo multidisciplinar para controle de peso. Trata-se de um estudo 
observacional descritivo, retrospectivo, de base secundária, realizado com participantes do Grupo COPPA 
(“Controle da Obesidade e Prevenção de Patologias Associadas”), que existe desde 2007 no Ambulatório 
Escola da Faculdade Arthur Sá Earp Neto em Petrópolis-RJ. Este grupo multidisciplinar realiza encontros 
semanais e estabelece meta de menos 10% do peso inicial (medida efetiva para controlar as alterações 
metabólicas e os fatores de risco cardiovascular) e desenvolve atividades contínuas de educação 
alimentar e de saúde. Não existe restrição quanto à frequência dos participantes cadastrados. Para o 
estudo considerou-se os pesos inicial e final e a participação nos encontros. As perdas de peso foram 
categorizadas em valores percentuais relativos ao peso inicial. A coleta de dados foi realizada nas fichas 
no período de abril de 2007 a dezembro de 2015. Os dados foram tabulados no programa Epiinfo versão 
7.0. No período avaliado, o grupo recebeu 525 pessoas, sendo a maioria mulheres (95,2%), com idade 
média de 49,2±13,2 anos. A média de peso inicial foi de 85,6±18,7 Kg e a final de 83,4±18,2 Kg, sendo que 
4,9% atingiram a meta estabelecida. A frequência foi de no mínimo 2 e no máximo 95 encontros. 
Observou-se que a meta (de 8 a 10% do peso inicial) é atingida com 5 a 36 encontros, sendo a maioria 
(16,2%) com até 12 encontros. Com menos de 5 encontros, observou-se 7,4% de ganho de peso e 
nenhuma meta atingida. Com mais de 37 encontros, apenas 2,8 conseguiram eliminar peso. Embora os 
resultados apontem uma modesta de perda de peso, observou-se uma média de 15 encontros como ideal 
para o alcance das metas entre os participantes do grupo. No entanto, esta limitação deve considerar as 
individualidades e necessidades específicas dos participantes que buscam o serviço. 
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PADRÃO ALIMENTAR DE GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE  

BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, RJ 
 

BRIGITTE VERONIQUE MARIE OLICHON GONÇALVES; 
 SAMARA BARBOSA SILVA; 

 MAYARA PAULA DE FREITAS; 
 MARIANA TAVARES DOS REIS & 

 JESSICA FERREIRA DONATO 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

As alterações fisiológicas causadas pela gravidez modificam as necessidades nutricionais, sendo 
necessário garantir uma alimentação saudável para as gestantes (BERTIN et al, 2006). O estado nutricional 
da gestante influencia na disponibilidade de nutrientes para o concepto, podendo comprometer o 
crescimento fetal e resultar no baixo peso ao nascer ou na macrossomia fetal (FRANCISQUETI et al, 2012). 
A avaliação do consumo alimentar é uma estratégia que precisa ser disponibilizada e implementada para 
este grupo, que possui características tão singulares. O Marcador de Consumo Alimentar utilizado 
possibilita identificar de forma prática e rápida questões preocupantes na alimentação destas mulheres. 
(BARROS; CAVALCANTE, 2002). Este foi um estudo descritivo do tipo transversal com objetivo de 
relacionar o padrão alimentar e o estado nutricional das gestantes assistidas. A população estudada foi 
constituída de gestantes que frequentaram a Unidade de Saúde da Família Nova Cascatinha, do Município 
de Petrópolis, RJ, no período matutino de janeiro a março de 2016. As informações foram obtidas nos 
questionários de Marcadores de Consumo Alimentar na Atenção Básica, do Ministério da Saúde, e o 
estado nutricional gestacional foi coletado nos prontuários. Os dados foram tabulados e analisados no 
software Epi Info, versão 7. Foram avaliadas 7 gestantes, com idade gestacional entre 7 e 39 semanas. 
Observou-se que 42,85% delas apresentam baixo peso, 28,57% estão eutróficas e 28,57% com sobrepeso 
ou obesidade para a idade gestacional. Ao avaliar as refeições realizadas durante o dia pelas gestantes, 
todas referem ter o costume de comer vendo televisão. Sabe-se que não parar para fazer as refeições 
com tranquilidade pode comprometer os mecanismos biológicos que sinalizam a saciedade. A maioria 
informa realizar as principais refeições (71,4% desjejum e jantar; 85,7% lanche da tarde; 100% almoço), 
mas o lanche da manhã e a ceia são realizados com menor frequência (28,5%). No que se refere aos 
alimentos ingeridos no dia anterior, destaca-se grande consumo de frutas (85,7%), feijão (71,4%), 
verduras e legumes (57,4%), alimentos ricos em nutrientes essenciais para o desenvolvimento adequado 
do feto. Quanto a alimentos industrializados, 71,4% referem não ter consumido hambúrgueres ou 
embutidos, macarrão instantâneo ou salgados, nem biscoitos recheados ou doces. Cabe ressaltar que a 
Unidade possui profissional nutricionista que desenvolve atividades de educação nutricional. Por outro 
lado, 100% relatam o consumo de bebidas adoçadas, ricas em açúcares simples e pobres em nutrientes. 
Apesar do consumo adequado de alimentos ricos em nutrientes (como frutas, leguminosas e hortaliças), 
a maioria das gestantes estudadas encontra-se com estado nutricional inadequado para a idade 
gestacional. Assim, é fundamental que o acompanhamento nutricional seja mais precoce e as 
recomendações do Guia Alimentar façam parte de todas as atividades de educação em saúde. 
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PESQUISA DE OPINIÃO: ATENDIMENTO AO DISCENTE DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

 
VITÓRIA LUISA VIVARINI BARCELLOS; 
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EDUARDA LEMOS BARBOZA DA SILVA; 

ESTER DA ROCHA RODRIGUES; 
WANESSA ANICETO THOMAZ DE ARAÚJO & 

RENATO CESAR MÖLLER 
 

FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 
 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como finalidades  acompanhar e 
avaliar permanentemente a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e a 
promoção dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Nesse sentido, esse sistema prevê 
um processo complexo de avaliação, realizado através de etapas distintas que englobam a avaliação do 
desempenho ao estudante e a avaliação institucional. Essa avaliação é realizada através do 
acompanhamento de dimensões institucionais e uma das quais diz respeito às políticas institucionais de 
atendimento aos discentes. Assim, de forma a contribuir para a avaliação dessa dimensão, a presente 
pesquisa teve como objetivo levantar a opinião dos discentes do Curso de Odontologia sobre o 
atendimento que recebem na FASE. O método utilizado foi o da pesquisa do tipo survey, tendo o 
instrumento da pesquisa sido desenvolvido com base em uma escala intervalar do tipo Likert, com três 
níveis de concordância: discordo, indiferente e concordo. E foram avaliados sete aspectos: cordialidade 
nos atendimentos; atendimento das solicitações feitas; dúvidas esclarecidas; rapidez no atendimento das 
solicitações; resolutividade dos serviços disponibilizados virtualmente; ambiente agradável e 
recomendação da instituição para outra pessoa. Participaram da pesquisa 70 estudantes e os resultados 
apontaram que, à exceção da rapidez no atendimento das solicitações — que foi considerada não muito 
efetiva — todos os demais aspectos foram bem avaliados, com especial destaque para a cordialidade nos 
atendimentos, o ambiente agradável da instituição e a intenção de indicá-la como instituição formadora 
para outras pessoas. Espera-se que esses resultados possam contribuir para a melhoria e aprimoramento 
constante do atendimento institucional prestado aos discentes. 
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem como finalidades  acompanhar e 
avaliar permanentemente a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da 
sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e a 
promoção dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio 
da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. Nesse sentido, esse sistema prevê 
um processo complexo de avaliação, realizado através de etapas distintas que englobam a avaliação do 
desempenho ao estudante e a avaliação institucional. Essa avaliação é realizada através do 
acompanhamento de dimensões institucionais e uma das quais diz respeito às políticas institucionais de 
atendimento aos discentes. Assim, de forma a contribuir para a avaliação dessa dimensão, a presente 
pesquisa teve como objetivo levantar a opinião dos discentes do Curso Superior de Tecnologia em 
Recursos Humanos sobre o atendimento que recebem na FASE. O método utilizado foi o da pesquisa do 
tipo survey, tendo o instrumento da pesquisa sido desenvolvido com base em uma escala intervalar do 
tipo Likert, com três níveis de concordância: discordo, indiferente e concordo. E foram avaliados sete 
aspectos: cordialidade nos atendimentos; atendimento das solicitações feitas; dúvidas esclarecidas; 
rapidez no atendimento das solicitações; resolutividade dos serviços disponibilizados virtualmente; 
ambiente agradável e recomendação da instituição para outra pessoa. Participaram da pesquisa 16 
estudantes e os resultados apontaram que, à exceção da rapidez no atendimento das solicitações — que 
foi considerada não muito efetiva —, todos os demais aspectos foram bem avaliados, com especial 
destaque para o ambiente agradável da instituição. Espera-se que esses resultados possam contribuir 
para a melhoria e aprimoramento constante do atendimento institucional prestado aos discentes.  
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O sorriso vai muito além do humor ou de uma forma de cumprimento, ele tem efeitos neurofisiológicos 
no corpo, aumenta a liberação de endorfina o que causa uma sensação de felicidade e bem-estar. Foi para 
demonstrar à comunidade os efeitos benéficos do ato de sorrir que o projeto de extensão, Sorriso: saúde, 
bem-estar e qualidade de vida foi criado em 2017 por docentes do departamento de Fisiologia da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Estão envolvidos nesse projeto, além dos 
docentes da UNIRIO, colaboradores externos e um grupo de alunas também da UNIRIO. Os objetivos 
desse projeto são proporcionar conhecimento anátomo-fisiológico do ato de sorrir, estimular e difundir 
o ato de sorrir gerando impacto sobre a saúde mental e física. As atividades são práticas e desenvolvidas 
com as pessoas distribuídas em dupla ou em pequenos grupos. São realizadas mini-conferencias sobre a 
origem do estudo do sorriso e seus efeitos no organismo e oficinas do sorriso, onde os presentes são 
convidados a realizarem exercícios promotores de risos e gargalhadas. O grupo já realizou, desde sua 
criação, três ações: duas na UNIRIO e uma em uma Universidade particular, abertas a alunos, professores, 
funcionários e comunidade externa. Considerando o contexto do ensino/aprendizagem observamos que 
as alunas envolvidas nas duas primeiras ações foram muito motivadas pelo caráter prático das atividades, 
aumentando o interesse e participação das mesmas. Na ação externa em que tivemos na plateia pessoas 
externas e até de outras áreas que não a da saúde, observamos maior interação e integração entre os 
presentes e a criação de um ambiente leve que funcionou para os alunos como um meio de aliviar o 
estresse imposto pelos rigores do período de formação acadêmica. Consideramos a prática uma atividade 
inovadora, pois além de motivadora, representa uma ferramenta simples e baixo custo para geração de 
saúde, bem-estar e aumento da qualidade de vida. Resumindo, o projeto reforçará a ideia de que sorrir é 
essencial á vida, seja no âmbito emocional ou patológico, e que seu ato deve ser praticado diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
726 / 1 

 
TITULO NÃO DEFINIDOVAMOS FAZER ACONTECER: INTERAÇÃO ENTRE A RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL, GRADUAÇÃO E CONSELHOS MUNICIPAIS DE PETRÓPOLIS 
 

ALINE FURTADO DA ROSA; 
DESIRRÉ MATHIAS PINHEIRO DA SILVA; 

PATRÍCIA DE JESUS GONÇALVES; 
RICARDO BRAGANÇA PINHEIRO TAMMELA; 

ALINE FURTADO DA ROSA & 
RICARDO BRAGANÇA PINHEIRO TAMMELA 

 
 FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO / FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS 

 
 

INTRODUÇÃO Um dos principais objetivos das residências em saúde é qualificar o profissional para o 
mercado de trabalho e em especial para o Sistema Único de Saúde. O forte caráter social da residência 
multiprofissional faz com que os profissionais estejam presentes, além de demais atividades, em reuniões 
mensais e nas conferências dos Conselhos Municipais. A cidade de Petrópolis conta ao todo com vinte e 
cinco conselhos e, durante a residência, fazem parte das atividades programadas o Conselho Municipal 
de Álcool e Drogas (CMPD) e o Municipal de Saúde (COMSAÚDE). Em consonância a isto, surge uma 
preocupação da instituição em conscientizar seus alunos diante da participação popular e a criação de 
políticas públicas. Nasce o projeto de extensão Vamos Fazer Acontecer, onde participam 7 residentes da 
área multiprofissional (2 enfermeiras, 2 nutricionistas e 3 psicólogos), estudantes da graduação de 
enfermagem (3) e psicologia (1) e uma professora, além dos coordenadores. Tem-se por objetivo 
descrever a ideia do referido projeto. ATIVIDADES Foi realizada uma reunião, onde foi aberto à discussão 
como poderíamos construir juntos a inserção nos conselhos municipais, quais seriam estes e o que 
faríamos. Dividimo-nos por afinidade dentro dos que tinham participação direta em nossas atuações e os 
que atingiam camadas vulneráveis da população. Ponderamos sobre o que era um conselho, qual a 
melhor maneira de inserção neste e como levar a importância da participação popular para dentro da 
instituição de ensino, motivando e conscientizando os alunos (e futuros profissionais) em como realizar o 
processo tão necessário de criação e implementação de políticas, em como exercer o direito democrático 
de cada cidadão e sobre ocupar os espaços a fim de monitorar e avaliar o que afeta as pessoas, 
comunidades e organizações ANÁLISE As discussões sobre os conselhos de saúde, quando ocorrem na 
graduação, se dão de forma rasa e sem grandes interesses por parte dos alunos. A intenção do projeto é 
demonstrar que os assuntos tratados pelos conselhos e a atuação deste reflete diretamente em nosso dia 
a dia e tem mais semelhanças do que se pensa. A aproximação gera benefícios para comunidade 
acadêmica e para o município como um todo. CONTRIBUIÇÃO Em primeira instância unir os diversos 
cursos de graduação e a pós de uma instituição é importante, pois ambos contribuem para a troca no 
processo de ensino e aprendizagem; para a população, o projeto visa buscar saídas para a garantia de 
direitos, apresentando demandas identificadas nos cenários onde os alunos e profissionais atuam, e 
realizando pesquisas que embasem a criação e atuação dos conselhos no município. CONCLUSÃO 
Acredita-se que o projeto cumpre a ideia de devolver a comunidade o que nos é ensinado: formando 
profissionais sensíveis, críticos e sujeitos ativos na criação e monitoramento de políticas públicas para a 
cidade, mas também empoderando a sociedade civil na ocupação de um espaço que é seu. 
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INTRODUÇÃO: O Programa de Residência Multiprofissional em saúde é uma modalidade de ensino em 
serviço que tem por objetivo capacitar trabalhadores para o SUS. A Faculdade Arthur Sá Earp Neto oferece 
vagas anualmente para o Programa de Residência Multiprofissional em Rede de Atenção Básica. Com 
entendimento que para oferecer saúde de forma equânime e universal é necessário dialogar com outros 
setores de assistência ao indivíduo e coletividade, consta como atividade dos residentes o 
desenvolvimento de atividades junto a Secretaria de Assistência Social e do Trabalho de Petrópolis 
(SETRAC). SUJEITOS ENVOLVIDOS: Desta forma, um grupo de residentes realizam atividades de educação 
em saúde em uma casa de acolhida de meninas que estão sob a tutela do juiz da vara de família 
quinzenalmente. OBJETIVO: Relatar a atividade de educação em saúde desenvolvida com adolescentes 
em um salão de beleza. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Com intuito de abordar o tema cuidado corporal e 
auto imagem de forma lúdica e prática, em parceria com um grupo de cabeleireiras e manicures 
voluntárias, foi possível proporcionar momento de aprendizagem de forma descontraída. As adolescentes 
passaram a tarde em um salão de beleza recebendo cuidados para os cabelos, unhas, e pele.Nesse 
momento as meninas receberam hidratação com escova nos cabelos, maquiagem, cuidados com os pés 
e mãos, pintaram as unhas. Para as seis meninas que participaram dessa atividade foi a primeira vez que 
tiveram a oportunidade de irem a um salão de beleza. Essa atividade de educação em saúde possibilitou 
aprendizagem para as jovens meninas que se encontram em momento frágil por estarem afastadas de 
suas famílias bem como para o grupo de profissionais residentes que ensinaram e aprenderam saúde de 
uma forma diferente ao modelo biomédico centrado na doença. ANÁLISE DO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM: Após a atividade foi possível observar que as meninas estavam envolvidas para ouvirem 
sobre os cuidados higiênicos com o corpo e o quanto isso é importante, permitindo a abordagem de 
outros temas: como se apresentar em uma entrevista de emprego, organização do lar, educação 
financeira. Nota-se que esses temas também influenciam na qualidade de vida e autonomia desse grupo 
social. CONCLUSÃO: O caráter inovador dessa atividade foi que a aprendizagem sobre saúde estava 
presente em um momento lúdico de cuidado com o corpo, e que a partir de um assunto outros se 
desdobraram. Aprender foi motivador e resultou em mudanças no comportamento das adolescentes, o 
que foi observado em outras atividades. 

 
 
 
 
 
 
 


