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DESMISTIFICAÇÃO DOS ESTIGMAS RELACIONADOS A TRANSTORNOS MENTAIS 

 

Lahuan Araújo Costa¹ (lahuan.araujo.costa@gmail.com); Amanda Milhomem Medeiros¹; Bianca 

Sampaio Lima¹; Joerique Saraiva Melo¹; Karla Karine Mesquita¹; Maria Eduarda Prado Martins 

Rosal¹; Lucas Benjamim Pereira Farias¹; Mauro Mendes Pinheiro Machado². 

¹Discente do curso de medicina FAHESP/IESVAP 

²Docente do curso de medicina FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

INTRODUÇÃO: Destaca a importância de abordar o tema da saúde mental, enfatizando o déficit 

encontrado nessa área e tentando resolvê-lo, mesmo que a longo prazo, nos módulos 3 e 4 da cidade 

de Parnaíba-PI. Buscando, por meio disso, proporcionar aos usuários um maior suporte, visando 

diminuir a insegurança observada ao tratar do assunto. OBJETIVOS: Desnudar preconceitos a 

respeito da temática da saúde mental e transtornos psiquiátricos, conscientizando os usuários e equipe 

multiprofissional da ubs sobre o assunto. Além de identificar possíveis transtornos mentais nos 

usuários da ubs, aumentando o grau de experiência dos discentes. METODOLOGIA: O presente 

trabalho trata-se de um projeto de intervenção, elaborada mediante uso de palavras chaves: “Saúde 

Mental”; “Atenção Primária”; “Estigmas” representativas do tema, na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), e os descritores em saúde (DeCS) obtidos foram usados nas bases de dados da Biblioteca 

Eletrônica Científica Online-Scielo “Saúde Mental”, “Atenção Primária”, “Estigmas”), utilizando 

como filtros: artigos em português e inglês e o “and” como operador booleano. Em seguida os artigos 

obtidos passaram por uma análise criteriosa dos títulos e do resumo, e apenas os artigos relacionados 

aos temas foram utilizados para elaboração do presente projeto. Ademais, um questionário sobre 

educação em saúde mental também foi elaborado, a ser aplicado antes e depois da implantação do 

projeto. IMPACTOS ESPERADOS: Criar, nos módulos 3 e 4, um melhor ambiente para o 

atendimento em saúde mental, com uma população com mais esclarecida, e, consequentemente, 

menos preconceituosa, a respeito do assunto, além de uma equipe de APS capacitada para atendê-la 

de maneira adequada. CONCLUSÃO: Percebe-se a importância de implementar de maneira mais 

significativa e mais presente o atendimento psiquiátrico na Atenção Primária à Saúde, aliado à uma 

equipe multiprofissional bem capacitada em desmistificar os preconceitos atrelados à zona da 

psicoterapia.  

Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Primária. Estigmas. 
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ENVELHECIMENTO: DEMÊNCIA E INCLUSÃO 
 

MARIA FERNANDA CHAVES ROSADO NUNES (mfcrosado10@gmail.com); ANA CLARA 

ANÍSIO; ANTONIO GLEYSSON MENEZES; GABRIELA ALVES TAVARES; GABRIEL 

MEDEIROS PIRES; MARIA ISABEL NÓBREGA; MILENA DA ROCHA MENEZES; MAURO 

MENDES PINHEIRO MACHADO 

1 Discente do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) 

2 Docente do Curso de Medicina da da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do 

Piauí/ Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) 

 

EIXO: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

INTRODUÇÃO: A demência é considerada um transtorno cognitivo maior o qual afeta o domínio 

cognitivo levando prejuízo ao paciente. Sendo assim, a cognição é formada por seis domínios 

cognitivos, a atenção complexa, função executiva, aprendizagem e memória, linguagem, 

perceptomotor e cognição social. A atenção complexa corresponde à atenção sustentada, atenção 

dividida. A função executiva corresponde ao planejamento, à tomada de decisão. A aprendizagem e 

memória corresponde a memória imediata, memória recente, memória de muito longo prazo e 

aprendizagem implícita. A linguagem corresponde à linguagem expressiva e à linguagem receptiva. 

O domínio perceptomotor corresponde às habilidades abrangidas por termos como percepção visual. 

Por fim, a cognição social, como o reconhecimento de emoções. OBJETIVO: Compreender a 

importância e funcionalidade do trabalho multiprofissional para a reabilitação de quadros demenciais 

de modo individual; METODOLOGIA: O tratamento para demências pode ser feito tanto com 

medidas farmacológicas como não farmacológicas. No tratamento farmacológico, o grupo de drogas 

que mostrou eficácia comprovada foi o grupo de inibidores da acetilcolinesterase; No tratamento da 

terapia não-farmacológica, há algumas que estão mostrando qualidade no tratamento dessas 

demências, como a arteterapia. IMPACTOS ESPERADOS: Visto que a atividade física é uma das 

melhores formas para prevenir a demência, além de atuar no controle de problemas que afetam a 

saúde e, consequentemente, podem agravar este quadro, como pressão arterial, colesterol, 

triglicerídeos e glicose, a mesma a também ajuda a controlar tanto os fatores de risco quanto alguns 

dos sintomas neuropsiquiátricos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A realização deste trabalho nos 

possibilitou a identificação do conjunto de elementos presentes na discussão do eixo, Envelhecimento 

– Demência e inclusão. Ao apresentar a história do projeto, podemos refletir sobre os desafios que os 

profissionais que lidam com esse contexto e a família envolvida precisam enfrentar, que precisam 

desenvolver todo o seu potencial de criatividade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: DEMÊNCIA. COGNIÇÃO. ATIVIDADE FÍSICA. ENVELHECIMENTO. 
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NEUROARTE: UM NOVO OLHAR SOBRE A DEMÊNCIA NA POPULAÇÃO SENIL 

Pablo Cleber Sousa Lopes Sales1; (pablo-klebersousa@hotmail.com), Mikhail de Morais Veras da 

Fonseca¹;, Almir Vieira de Sousa Neto 1 Mauro Mendes Pinheiro Machado² 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Mestre em Saúde da Família e docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

INTRODUÇÃO: A senescência acontece para todos os adultos, mas existem métodos e cuidados 

que podem diminuir os efeitos desse processo. A degeneração do cérebro existe sim, mas essa perda 

é atenuada. Isso se deve a capacidade do cérebro de compensar as perdas, por meio da neurogênese 

(capacidade de criar novos neurônios) e da neuroplasticidade (capacidade do cérebro de formar novas 

conexões). A neuroplasticidade varia conforme a idade, sendo o processo plástico maior durante o 

desenvolvimento ontogenético. Porém, após ultrapassar esse período e atingir maturidade a 

capacidade diminui, mas não se extingue. Estimulamos   a plasticidade   cerebral por meio do 

aprendizado de novas tarefas. Portanto, qualquer forma de terapia provocará mudanças nas redes 

neurais. Assim sendo, é possível utilizar a arte nesse processo. Arte é conhecimento, e partindo deste 

princípio, pode-se dizer que é uma das primeiras manifestações da humanidade, pois serve como 

forma do ser humano marcar sua presença, representando sua vivência no mundo. No intercâmbio 

entre as ciências biomédicas e a arte vemos despontar novos e inéditos campos epistemológicos. 

OBJETIVO: Empregar o estímulo da neuroplasticidade e intervir a demência senil por meio do 

ensino e promoção de atividades artísticas. METODOLOGIA: O projeto será pautado no conceito 

de metodologias ativas, dentro de um processo de interação direta entre os discentes, comunidade e 

instituição reguladora do projeto, tendo como público-alvo a população idosa da cidade de 

Parnaíba. Na primeira etapa, os acadêmicos serão capacitados por meio de oficinas no âmbito da 

neuroplasticidade e sua relação com as artes, após isso, será preparado o material a ser utilizado na 

futura etapa de intervenção. Por fim, o plano de atividades estabelecido no cronograma do projeto 

será lapidado para execução de forma eficiente. A segunda etapa será realizada na comunidade 

externa, tendo as instituições que prestam serviços de auxílio a idosos da cidade de Parnaíba, 

notavelmente a Fundação Raul Bacelar. Será realizada a avaliação do estado mental dos idosos que 

irão participar das intervenções. A fermenta de escolha foi o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) 

por ser um teste de fácil aplicação e boa confiabilidade. Serão realizas seis atividades de intervenção, 

cada uma tendo como temática um campo diferente das artes: pintura, música, dança, cinema, teatro 

e fotografia. As atividades abordarão temáticas atuais e ensino de técnicas artísticas. Por fim, após 

todas as intervenções, o MEEM será reaplicado e os seus resultados serão contrastados com os 

primeiros. Ademais, irá ser aplicado um questionário sobre a importância das atividades realizadas. 

IMPACTOS ESPERADOS: Espera-se a melhoria dos estados demenciais dos idosos contemplados, 

bem como é visado a contribuição com a saúde pública de modo a minimizar a curva descendente 

dos indicadores no tangente ao processo de senescência, por meio da introdução de ferramentas 

alternativas de manejo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Destarte, o projeto tem como intuito diminuir 

os impactos ocasionados pela degeneração cerebral atrelada ao processo de envelhecimento da 

população, por meio dos conceitos de neuroplasticidade utilizando o campo das artes como 

ferramenta de trabalho, contribuindo positivamente para a saúde pública no país.  

 

Palavras-chave: Demência. Senescência. Neuroplasticidade. 

 

mailto:pablo-klebersousa@hotmail.com
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PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ABORDAGEM DO IDOSO VULNERÁVEL 

AO SOFRIMENTO MENTAL 

Francisco de Nojosa Costa Neto¹; (netotoc99@hotmail.com); Ana Carolina Benvindo Barjud¹; 

Célia Barros de Sousa Marques¹ Ligia Viana de Araújo¹; Francisco Hildebrando Moreira de 

Oliveira Filho¹; Maria das Graças Resende da Silva Neta¹; Mauro Mendes Pinheiro Machado ²  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

INTRODUÇÃO: O envelhecimento é um processo ininterrupto, gradativo e de mudanças naturais 

que se iniciam na vida adulta. Sobre o envelhecimento populacional, este evento é notavelmente um 

dos maiores desafios da Saúde Pública Brasileira contemporânea. Simultaneamente, com o aumento 

da população idosa há também uma crescente no número de comorbidades específicas dessa faixa 

etária além da maior vulnerabilidade à essa classe. Essa condição torna-se um fator de risco para um 

possível sofrimento mental no grupo dos idosos, e em consequência desse sofrimento acabam 

surgindo outros transtornos e doenças relacionados a saúde mental. OBJETIVOS: Elaborar um 

plano de intervenção que contemple ações para abordagem do idoso vulnerável ao sofrimento 

mental residente na área adstrita de uma Unidade Básica de Saúde. METODOLOGIA: Uma 

revisão bibliográfica de literatura nas bases de dados online PubMed, SciELO, MEDLINE. 

Contemplando os artigos dos últimos cinco anos, compreendendo o período de 2015 a 2019. Nas 

duas primeiras bases, a busca baseou-se em nomenclaturas cadastradas nos Descritores em 

Ciências da Saúde (DeSC). Já a procura na plataforma PubMed foi a partir dos termos 

cadastrados no Medical Subject Heading (MeSH). Os descritores utilizados foram 

“ATENÇÃO”, e “IDOSO”, e “VÚNERAVEL”. Em inglês, os descritores foram “Attention” and 

“aged” and “vulnerable”. A triagem dos trabalhos abordados foi bem extensa que incluiu os 

critérios: trabalhos disponíveis na íntegra, publicados no período de 2015 a 2019 e trabalhos 

tanto em língua portuguesa como inglesa. Após a realização dessa pesquisa, foi elaborado um 

plano de intervenção que será feito por meio de rodas de conversas para que haja uma aproximação 

e confiança por parte dos idosos, no intuito de entender e identificar fatores de risco que aumentam o 

número de doenças mentais em idosos. Além disso, será utilizada cartas com ilustrações de mito e 

verdade sobre melhoras no hábito de vida. As brincadeiras serão feitas como forma de desmitificar 

os medos dos pacientes em aceitarem o tratamento medicamentoso. IMPACTOS ESPERADOS: O 

projeto apresentado visa primeiramente promover um benefício social à comunidade idosa, 

realizando as atividades propostas, como a busca ativa das causas bases do Sofrimento Mental 

abundante apresentado por essa classe, melhorando a qualidade de vida do público alvo. Espera-

se repercutir de forma positiva promovendo um maior bem estar dessa população vulnerável 

psicofisicamente, os apoiando e acompanhando de forma gradual e continuada, possibilitando 

ao idoso inserido no projeto uma maior gama de opções para propiciar um suporte adequado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: É imprescindível que a população de idosos seja incentivada a 

solucionar os problemas base de um Sofrimento Mental, garantindo assim uma prevenção de 

problemas psíquicos e progressivamente melhorando a qualidade de vida. Foi percebido por esta 

reflexão a importância do tratamento e atenção direcionados a essa comunidade, reduzindo assim os 

agravamentos proporcionados pelo Sofrimento Mental. 

 

Palavras-chaves: Atenção. Vulnerável. Idoso. 

 

 

 

mailto:netotoc99@hotmail.com
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SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO IDOSA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 

PARNAÍBA/PI 

Guilherme Araújo da Silva1; (guilherme11araujo@gmail.com); Alyne de Araújo Paiva¹; Antônio 

Victor de Oliveira Machado1; Ariellen Martins Guerra¹; Daniel Barbosa Lima1; David Danisio Silva 

de Freitas1; Mauro Mendes Pinheiro Machado². 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

INTRODUÇÃO: A população idosa do Brasil vem aumentando a cada década, por isso é de suma 

importância que haja um direcionamento de olhares e cuidados para saúde e bem estar desse público. 

Nesse contexto, com o aumento de idosos e surgimento de outras patologias, a saúde mental é 

negligenciada e tida como não essencial, aumentando assim os índices de depressão geriátrica. Assim, 

entende-se que o surgimento de transtornos psiquiátricos, são a porta de entrada para o surgimento 

de outras patologias, fazendo com que haja maior índice de adoecimento dessas pessoas. Ademais, a 

Unidade Básica de Saúde (UBS), pode ser um ponto de apoio físico e emocional para a população 

idosa, seja por meio de visitas domiciliares ou por atividades realizadas no ambiente da unidade. 

OBJETIVO: Promover a Saúde Mental adequada para os idosos, assim melhorando sua qualidade 

de vida. METODOLOGIA: Este é um projeto de intervenção, com abordagem qualitativa, e será 

realizado com a população idosa, no período de outubro a dezembro de 2020, no município de 

Parnaíba, no Estado do Piauí, assistidos na UBS. A atividade será realizada em três dias, no primeiro 

dia, a coleta de dados será dividida em três estações, na primeira contemplará a identificação de dados, 

contendo nome, data de nascimento, profissão, religião, endereço, estado civil, comorbidades e os 

medicamentos em uso de cada paciente, na segunda estação será aplicada a escada de depressão 

geriátrica e na terceira uma análise da caderneta vacinal do idoso, já no segundo dia será realizada a 

aferição de pressão arterial e o nível de glicemia dos pacientes. E no terceiro dia ocorrerá uma 

conscientização acerca da saúde mental do idoso e a importação da vacinação do idoso, convidando 

cuidadores e parentes desses idosos para participar da atividade. Dessa forma, para a coleta de dados 

serão aplicados questionários para avaliar o impacto alcançado, sendo esses realizados no pré e pós 

evento e o caderno de campo, aliados à formulários e escalas de avaliação, para exploração das 

anotações no decorrer da discussão dos problemas elencados. IMPACTOS ESPERADOS: Espera-

se que com a realização da atividade, ocorra a promoção de melhorias nos indicadores de saúde 

mental da população assistida, bem como reduzir o uso de psicofármacos crônicos, além de 

conscientizar sobre a importância de regulamentar a caderneta vacinal, visto que a vacinação pode 

diminuir o risco de desenvolver inúmeras doenças. Portanto, o projeto visa melhorar a autonomia da 

população idosa assistida pela UBS referida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este projeto tem como 

finalidade beneficiar a vida dos idosos participantes com a utilização de Terapia Comunitária (TC), 

demonstrando assim que a mesma vem se consolidando enquanto uma estratégia eficiente de resgatar 

a autoestima e autonomia dos idosos. Portanto, foi comprovado pelos relatos e manuscritos acima 

que a TC não é utilizada apenas como estratégia para fortalecer a Atenção Básica (AB), mas também 

como espaço de compartilhamento de condições dolorosas que afetam a saúde física e mental do 

idoso. 

Palavras-chave: Saúde do Idoso; Assistência à Saúde Mental; Atenção Primária em Saúde; 

Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa. 

mailto:guilherme11araujo@gmail.com
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PROJETOS DE PESQUISA 
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A FALTA DE HIGIENE DOS MORADORES DE RUA E A PROBABILIDADE DE 

ADQUIRIREM DOENÇAS  

 

Marília Gabriela Dias Nery1 ; (marilianeryy1@gmail.com); Déborah Ozima Mota Aroso ¹; Maria 

Luísa Cavalcante Barbosa Gomes1; Marcelo Henrique de Castro Rêgo¹; Elissa de Carvalho Portela 

¹; Thiago de Souza Lopes Araújo ² ; Gilberto Portela Silva ²  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

 

INTRODUÇÃO: Higiene é o conjunto de medidas que tomamos para eliminar a sujeira, que pode 

causar doenças infecciosas. Sabemos que o principal transmissor de micróbios, são nossas mãos, por 

isso devemos fazer a lavagem correta e constante, e os cuidados com a  higiene pessoal são: tomar 

banho todos os dias, manter as unhas limpas, bem curtas e sem esmalte, escovar sempre os dentes, 

manter roupas limpas, usar sapatos fechados e etc. Esses cuidados são essenciais para evitar que as 

bactérias permaneçam e se multipliquem. A população que se encontra em situação de rua, é mais 

vulnerável a adquirir doenças infecciosas pela falta de higiene adequada, portanto, sabendo do pouco 

acesso a cuidados de higiene desses indivíduos e da maior probabilidade de transmitir doenças, nos 

leva a escolher esse tema, devido a grande quantidade de moradores de rua no município de 

Parnaíba.OBJETIVO: Analisar a falta de higiene no cotidiano dos moradores de rua.  

METODOLOGIA: A pesquisa será realizada por meio de um estudo transversal de campo, 

descritivo analítico sobre o tema “A falta de higiene dos moradores de rua e a probabilidade de 

adquirir doenças”, através de um formulário semi-estruturado, direcionado para moradores de rua 

sem distinção de idade. A área delimitada da atuação da pesquisa será o Centro de Parnaíba, sendo 

executado entre os meses de março a agosto de 2021. Utilizaremos como base para a pesquisa os 

bancos de dados, Scielo, PubMed e Google Acadêmico.PERSPECTIVAS: Compreender  como esse 

público realiza a sua higiene pessoal, como têm acesso as produtos de higiene e as possíveis mazelas 

que a falta de uma higiene adequada pode acarretar, pois os moradores de rua são uma parcela 

marginalizada da sociedade, esquecida pelos governantes, e temida pelo restante da sociedade, deste 

modo, merecem mais enfoque para que mudanças positivas possam acontecer para este público. 

 

Palavras-chave: Higiene.Moradores de rua. Doenças. 
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A RELAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E A FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO   

EM PARNAÍBA/PIAUÍ. 

 

                                        

Eryla Riane Feitosa Costa 1 ; (eryla_riane@outlook.com); Maria Eduarda de Moura Serra e Silva 
1; Giovanna Louise Bezerra Lima 1;Sócrates Pereira de Amorim 1;  

Tiago de Souza Lopes Araújo 2;  Gilberto Portela Silva 2. 

 

1 Discente do Curso de Medicina FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina FAHESP/IESVAP 

 

 

                                                   EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO: A pesquisa tem o intuito de retratar mortalidade infantil e sua incidência nas 

regiões brasileira destacando Parnaíba no Piauí, buscando demonstrar a sua relação com os índices 

de falta de saneamento básico nas respectivas regiões. Tendo em vista a realidade brasileira, as taxas 

de mortalidade infantil são mais presentes na população mais pobre, o que poderia ser evitado com o 

simples acesso à água tratada e ao saneamento básico, tendo em  vista que as crianças são as mais 

afetadas quando as condições socioeconômicas e estruturais de um país são inadequadas. 

OBJETIVO: Analisar a relação entre taxa de mortalidade infantil e o saneamento básico nas regiões 

do Brasil dando ênfase no município de Parnaíba-PI. METODOLOGIA: A pesquisa, de cunho 

monográfico e descritiva, a unidade amostral da pesquisa será feita através de uma abordagem 

quantitativa incluindo procedimentos observacionais, como um questionário impresso em diferentes 

regiões para obtenção de distintas realidades sociais, visando a comparação do acesso ao saneamento 

entre classes sociais. PERSPECTIVAS: Compreender os impactos da falta do saneamento básico 

associado as taxas de mortalidade infantil. Sob esse viés, espera-se que com o resultado da pesquisa 

de campo, tendo em vista o retrato da realidade do local, o Governo possa intervir com uma 

infraestrutura adequada para tratamento de redes de esgotos, água tratada e coleta de lixo nessa região 

municipal. Desse modo, com essas ações almeja-se a diminuição da mortalidade infantil por falta de 

saneamento básico.  

 

Palavras-Chave: Saneamento básico. Mortalidade infantil. Saúde básica. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL COM A NÃO ADESÃO À 

VACINAÇÃO 

 

Eduardo de Sousa Lucena1; (eduardosousalucena@gmail.com); Dara Maria Pontes Gomes¹; 

Edmilson Gomes de Sousa Neto¹; João Pedro Dos Santos Pereira¹; Thiago de Souza Lopes 

Araújo²;Gilberto Portela Silva²; 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

INTRODUÇÃO: Durante as fases do desenvolvimento infantil é comum crianças levarem objetos a 

boca e não saberem princípios básicos de higiene como a lavagem das mãos, tais fatores aliados ao 

incompleto amadurecimento do sistema imune contribuem para o surgimento das doenças da infância 

relacionadas a patógenos, tais como a influenza, varicela, sarampo, rubéola, caxumba, hepatites, 

poliomielite e outras patologias. A vacinação infantil é crucial para evitar o adoecimento de crianças 

por doenças infectocontagiosas, e contribui para erradicação de doenças, além disso, reduz os custos 

com internações e contribui para diminuição das taxas de morbimortalidade infantil. Antes da criação 

das vacinas cerca de 68% de crianças menores de cinco anos morria em todo o mundo, após o evento 

da vacinação infantil são evitados anualmente cerca de três milhões de mortes, e uma economia de 

250 milhões por dia aos sistemas de saúde OBJETIVO: Sendo assim, o objetivo do estudo foi 

analisar na literatura as evidências cientificas sobre a relação entre a mortalidade infantil e a não 

adesão a vacinação. METODOLOGIA: Esse projeto se tratará de uma revisão integrativa de 

literatura com a finalidade de analisar da relação da mortalidade infantil com a não adesão a vacinação 

através de publicações de artigos científicos. Para tal foi elaborada uma estratégia PICO, acrômio 

para as vertentes Paciente, Intervenção, Comparação e Desfecho, a fim de delimitar a questão 

norteadora desse trabalho. PERSPECTIVAS: Nossos resultados poderão indicar que existe uma 

grande relação entre a não adesão à vacinação e a mortalidade infantil. 

Palavras-chave: Movimento contra Vacinação. Mortalidade Infantil. Crianças. Atenção Integrada às 

Doenças Prevalentes na Infância. 
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CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE ÁGUA TRATADA PARA SAÚDE DA 

POPULAÇÃO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Alynne Maria de Brito Medeiros¹; Brenda Khatarine Oliveira de Sousa Martins¹; 

Amanda Rodrigues Fortes Rebêlo¹; Mateus Furtado de Almeida¹; Thiago de Souza Lopes Araújo2; 

Gilberto Portela Silva2 

1Discente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí- Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba Ltda – FAHESP/IESVAP 

2Docente da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí- Instituto de Educação 

Superior do Vale do Parnaíba Ltda – FAHESP/IESVAP 

Email do autor correspondente: alynnemedeiros47@gmail.com 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA  

INTRODUÇÃO: A água caracteriza-se como um recurso primordial à vida e um agente 

imprescindível à sobrevivência dos seres humanos. Contudo, mesmo passando por estações de 

tratamento e processos de purificação, nem sempre os destinatários finais a recebem em seu estado 

potável. Essas más condições da água acarretam consequências a saúde dos indivíduos, tais como o 

acometimento de doenças, sendo associadas as elevadas taxas de mortalidade, sobretudo entre 

crianças e idosos. Dessa forma, a qualidade da água ofertada é imprescindível para manutenção da 

saúde dos usuários. Nessa perspectiva, com intuito de garantir a oferta de água própria para o 

consumo, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Controle da Qualidade e o de 

Vigilância da Água para Consumo Humano, somado a portaria nº 2.914/2011 que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade. Assim, a poluição da água, somado a falta de saneamento básico em muitas regiões, 

ainda é um problema de saúde pública a ser superado que impacta diretamente na saúde da população. 

OBJETIVO: Evidenciar a relação da ausência de água tratada e a saúde da população em geral. 

METODOLOGIA: Trata-se de revisão bibliográfica, do tipo integrativa, baseando-se em trabalhos 

científicos já publicados sobre o tema nas bases de dados: Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHAL), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(PUBMED/MEDLINE) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

de acordo com os critérios de inclusão e exclusão pré-estabelecidos. Para alcançar o objetivo 

estabelecido, empregar-se-ão como descritores para a busca das publicações, os seguintes termos: 

“saneamento básico”, “qualidade da água”, “tratamento da água” e “saúde pública”, conforme os 

Descritores em Saúde – DeCS. Serão utilizados como critérios de inclusão todas as publicações 

indexadas entre o período de 2016 a 2020, artigos disponibilizados em português, inglês e espanhol, 

artigos completos com apresentação de resultados de pesquisas científicas, bem como relatos de 

casos. Como critérios de exclusão, considerar-se-ão publicações que não respondem à questão de 

pesquisa adotada, artigos que não apresentem resultados de pesquisas científicas e referências 

duplicadas. PERSPECTIVAS: O presente projeto de pesquisa busca demonstrar a importância da 

água para a sobrevivência dos seres humanos e, em paralelo, alertar o leitor sobre as consequências 

que o consumo de água contaminada pode trazer ao organismo, bem como seu impacto negativo para 

a saúde pública. Diante disso, é de suma importância obtenção de informações atualizadas sobre esta 

temática. 

Palavras-chave: Saneamento Básico. Qualidade da Água. Tratamento da Água. Saúde Pública. 
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ESTUDO DOS CASOS DE PNEUMONIA NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PÍ 

 

ALÍCIA DEL CARMEN CANDEBAT ASSUNÇÃO ARAUJO1; DIEGO LIMA CUNHA1; 

RÔMULO DE MORAIS LIMA1 (romulotimao.2014@gmail.com); STEPHANNYE CAMPELO DE 

ARAUJO1; THIAGO DE SOUZA LOPES ARAÚJO 2; GILBERTO PORTELA SILVA2. 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

Introdução: A pneumonia é uma patologia infecciosa ocasionada por numerosos microrganismos 

infecciosos como bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos; e por agentes não infecciosos 

como produtos químicos que atacam os pulmões, esterilização inadequada, contaminação de 

equipamentos que auxiliam na respiração, cirurgia e fatores relacionados com o paciente, como o 

álcool e o tabagismo. O agente infeccioso relevante é a bactéria Streptococcus pneumoniae, o 

pneumococo, sendo este o microrganismo mais decorrente desta doença. A pneumonia pode ser 

desenvolvida no âmbito hospitalar, se revelando após 48 horas da internação, podendo ser associada 

à ventilação mecânica (PVA) em pacientes que estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e 

também pode ser adquirida na comunidade (PAC) que é chamada assim por atacar o paciente fora do 

ambiente hospitalar. Apesar das ascensões obtidas nas áreas de vacinas, diagnósticos e terapêuticos 

com remédios eminentemente eficazes, ainda considera-se um imponente problema de saúde pública 

nos dias de hoje. Este estudo destacou que a pneumonia é um problema significativo de Saúde Pública 

relacionada às elevadas taxas de morbimortalidade e a um custo excedente de recursos de saúde.  

Objetivo: analisar a faixa etária de pacientes internados por pneumonia nos hospitais públicos em 

Parnaíba-PI, conhecer as diferenças entre a pneumonia adquirida na Comunidade (PAC) e a 

pneumonia adquirida no hospital (PAH), determinar as causas mais frequentes do aumento de 

pneumonia, descrever os tratamentos mais indicados para pneumonia. Metodologia: Estudo 

descritivo, quantitativo das pneumonias pneumocócicas reconhecidas em pacientes internados em 

hospitais da rede pública da cidade de Parnaíba- PI, no período de janeiro de 2014 a dezembro de 

2018 com base de analise de dados em sistema de informação à saúde. Perspectivas: O presente 

estudo terá a finalidade de avaliar a faixa etária de pacientes internados por pneumonia e as causas 

mais frequentes, retratar a abrangência à atenção primária à saúde e suas práticas de cuidado, 

minimizar despesas do SUS por internações por pneumonia, além do custo social que tais internações 

acarretam e, a partir disso, que seja possível propor a implementação de ações que possam contribuir 

para a prevenção da pneumonia.  

Palavras-chave/Descritores:Pneumonia. Fatores de risco. Faixa etária. 
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E PARTO PREMATURO 
 

Márcia Fernanda Correia Jardim Paz1; Valeska Nayra Diógenes Oliveira Batista1; Jordana Ribeiro da Silva1; 

Thiago de Souza Lopes Araújo2; Gilberto Portela Silva2 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

Autor correspondente (marciafernandacjp@gmail.com) 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

 

INTRODUÇÃO: A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública tanto pela incidência, quanto 

pelo impacto que causa na sociedade.  Além disso, coloca a criança exposta às mesmas vulnerabilidades da 

mãe. Isso faz com que perpetue a evasão escolar, o desemprego, as drogas, transtornos emocionais, o 

etilismo, a falta de expectativa de um futuro, a pobreza. OBJETIVO: Descobrir a relação entre gravidez na 

adolescência e parto prematuro, bem como avaliar a instabilidade genômica da população em estudo através 

dos biomarcadores Ensaio Cometa e Teste de Micronúcleos. METODOLOGIA: Esta pesquisa será realizada de 

acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e só será iniciada após aprovação pelo Comitê 

de Ética. A avaliação da instabilidade genômica será realizada com células da mucosa bucal de adolescentes 

grávidas utilizando o Ensaio Cometa e Teste de Micronúcleos. E a possível relação entre gravidez na 

adolescência e parto prematuro será realizada através de uma pesquisa epidemiológica, transversal, 

quantitativa, utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 2015 a 2021 

SINAN/TABNET/DATASUS PERSPECTIVAS: Os resultados obtidos poderão confirmar a relação da gravidez na 

adolescência com o parto prematuro e danos no material genético. Isso permitirá intervenções na situação 

em estudo através da elaboração de uma cartilha com informações educacionais relacionadas à prevenção 

da gravidez na adolescência. Associado a isso, participação em eventos científicos para discussão dos 

resultados, bem como publicação de artigos em revistas indexadas. 

 

Palavras-chave/Descritores: Gravidez na Adolescência; Parto Prematuro; Instabilidade Genômica; Ensaio 

Cometa; Testes de Micronúcleos.  
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INFLUÊNCIA DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE PARA O NÚMERO DE CASOS DO 

ALCOOLISMO E TABAGISMO 

 
Ana Vitória Dias de Sousa¹; (anavitoriadpdiasdesousa@gmail.com); Andressa Mardônia; Lacerda 

Marreiros Nogueira¹; Karla Emília Lima da Silveira¹; Maria Fernanda Araujo de Miranda¹; Thiago de Souza 

Lopes Araújo²; Gilberto Portela Silva² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO: A ingestão de bebidas alcoólicas e o tabagismo foram incentivados ao longo dos 

anos, contudo, tais atitudes comprovadamente têm trazido males aos usuários, como sendo as 

influenciadoras ou causadoras de diversas doenças. Reconhecendo a gravidade da situação, buscamos 

possíveis causas para a ingestão dessas substâncias, e o seu visível aumento ao longo dos anos, dentre 

as quais elencamos a influência do nível de escolaridade, na qual buscamos associar que quanto 

menor o nível, maior a probabilidade de ingestão. OBJETIVO: O objetivo deste projeto, realizado 

através de uma pesquisa em campo, é certificar a relação do nível de escolaridade com a ingestão de 

substâncias lícitas, como o álcool e o tabaco. METODOLOGIA: A pesquisa representa um estudo 

longitudinal, retrospectivo, documental, na qual será realizado um levantamento de informações a 

partir de uma ficha individual, elencando informações a respeito do nível escolar e o consumo das 

substâncias supracitadas. PERSPECTIVAS: Pretende-se com essa pesquisa certificar-se da real 

relação entre o diminuto nível de escolaridade com o consequente consumo (regular ou irregular) de 

drogas lícitas, – referindo-se exclusivamente ao álcool e tabaco –, informação esta que irá servir de 

fundamentação de diversas atitudes e ações que poderão ajudar na diminuição de tais substâncias 

nocivas à saúde. 

 

Palavras-chave: Escolaridade; Alcoolismo; Tabagismo; 
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MORTALIDADE INFANTIL: ASPECTOS ÉTNICO-RACIAIS DE GESTANTES E 

CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI. 

 

Anderson Guilherme de Lima Soares¹; (andrsonguilherme@gmail.com); Letícia Sanção de 

Macêdo¹; Samuel Aragão Cansanção Bona Ibiapina¹;  Valéria de Aquino Clementino¹;  Thiago de 

Souza Lopes Araújo²;  Gilberto Portela Silva²; (gilberto.silva@iesvap.edu.br) 

¹Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

²Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 
 

INTRODUÇÃO: Mortalidade infantil é o termo que define o óbito de crianças no primeiro ano de 

vida. Esse número é base para calcular a taxa de mortalidade infantil, referente à relação entre o 

número de óbitos e do total de crianças nascidas vivas em um mesmo período. Essa taxa foi alvo de 

vários estudos, a partir dos quais infere-se que aspectos étnicos-raciais influenciam na taxa de 

mortalidade infantil, o que corrobora as iniquidades raciais presentes na sociedade brasileira. Tal dado 

é de extrema importância para determinar a evolução do sistema de saúde, bem como avaliar e traçar 

medidas de combate e prevenção para cada região. OBJETIVO: Assim, o objetivo deste estudo foi 

investigar os aspectos étnicos-raciais das gestantes e das crianças, relacionando-os com os índices de 

mortalidade infantil em Parnaíba-PI. METODOLOGIA: A investigação dos aspectos étnicos-raciais 

que afetam os índices de mortalidade infantil será feita a partir da aplicação de uma entrevista às 

mulheres selecionadas para o estudo, por meio de um formulário online com perguntas a respeito dos 

procedimentos seguidos durante o pré-natal e o puerpério, além da situação econômico-social e as 

características étnico-raciais de cada indivíduo. PERSPECTIVAS:  Nossos resultados poderão 

identificar o que está contribuindo para a disparidade da taxa de mortalidade infantil por mortes 

evitáveis em relação às diferentes raças/cores, auxiliando, assim, na formulação de medidas para a 

promoção de saúde em relação a essa população. 

 

Palavras-chave: Mortalidade infantil. Gestantes. Fatores raciais. Aspectos socioeconômicos.  
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MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL: CAMINHOS PARA DIMINUIR A ALTA 

FREQUÊNCIA 
 

Glória Maria Barroso Rodrigues Andrade1; (gloriamariaandradeanddrade@hotmail.com) 

Iasmin Miranda Ferreira 1; Marisa Coragem Alves de Oliveira 1; Brisa Pires Sales 1; Ryan Manoel Lima de 

Barros 1; Thiago de Souza Lopes Araújo 2; Gilberto Portela Silva 2;  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

 

INTRODUÇÃO: A mortalidade na infância constitui um indício chave na avaliação da situação de saúde da 

população. Fazer o acompanhamento das taxas de mortalidade na infância representa uma oportunidade 

para o desenvolvimento de estratégias preventivas direcionadas à redução do risco de morte nas primeiras 

faixas etárias por meio de políticas públicas relacionadas à saúde infantil. Essa revisão integrativa pretende 

expor e promover discussões acerca da relação da promoção e ao acesso a saúde da sociedade brasileira 

com o índice de mortalidade infantil, bem como buscar métodos que possam amenizar esse problema. Então 

tornou se de substancial importância a realização deste trabalho que tem como OBJETIVO: Avaliar as 

influências dos serviços de saúde prestados a mulheres grávidas até o nascimento. E como a criança é 

auxiliada quando sua saúde se torna de responsabilidade do estado, como também aos fatores de risco que 

promovem a mortalidade infantil seja por causas evitáveis ou não. METODOLOGIA: Esta pesquisa 

representará um estudo descritivo da mortalidade infantil no Brasil e buscará compreender quais fatores 

interferem de forma direta e indiretamente sobre os níveis de mortalidade infantil no país. Os dados serão 

coletados por meio de fontes variadas, como livros, artigos científicos e documentos oficiais. Poderão ser 

usados para o complemento de informações, prontuários e/ou declarações de óbitos como amostras para 

estatísticas, os dados serão aleatoriamente coletados e anotados. As principais informações coletadas no 

formulário serão: Dados socioeconômicos, histórico familiar, dados do pré-natal, documentos de óbito.  

PERSPECTIVAS: Essa pesquisa analisará a influência dos fatores socioeconômicos e serviços de saúde em 

ralação ao índice de mortalidade infantil, na tentativa de sugerir idéias e maneiras de promover a diminuição 

das taxas de mortalidade infantil no país. 

 

Palavras-chave: Mortalidade infantil. Serviços de Saúde.  Mortalidade no Brasil. 
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OS FATORES LIMITANTES QUE IMPEDEM A EFICIÊNCIA DA COBERTURA 

VACINAL NO MUNÍCIPIO DE PARNAÍBA-PI. 
 

Nathalia Sousa Correia1; (nathalia_dp@outlook.com); Letícia Leite Rodrigues Batista1; 

Willdanderson Santos Lobão Braga1; Gilberto Portela Silva2 Thiago de Souza Lopes Araújo2 
 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 

Introdução: O Brasil é pioneiro na adoção de múltiplas vacinas no calendário do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e é um dos poucos países do mundo que disponibiliza uma lista extensa e abrangente de 

imunobiológicos de forma comum. Os aspectos relacionados a cobertura vacinal da população jovem, adulta 

e idosa estão desatualizados em seus cartões de vacinação, isso ocorre muitas vezes por falta de interesse e 

por dificuldades em mover-se até a instituição ou locais para vacinação aspirando a atualização. Dessa forma, 

devido à isso acontece falhas e ineficácia de campanhas vacinais, acometendo perda de doses de vacinas por 

conta do prazo de validade. Objetivo: Diante do que foi exposto, o objetivo desse projeto é descrever os 

fatores limitantes que impedem a eficiência da cobertura vacinal em Parnaíba-PI. Metodologia: A pesquisa 

representará um estudo descritivo, da prevalência dos fatores limitantes que impedem a cobertura vacinal 

no munícipio de Parnaíba-PI, através da avaliação dos questionários individuais que serão aplicados à 

população, ou seja, seus dados, tanto em jovens, adultos e idosos.  Perspectivas: Com a realização desse 

estudo, espera-se conseguir compreender a importância da cobertura vacinal para a saúde da população e 

entender os fatores que distanciam a sociedade do período das campanhas de vacinação. 

 

Palavras-chave/Descritores: fatores; eficiência; cobertura vacinal.  
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OS IMPACTOS DA DESIGUALDADE SOCIAL NO SISTEMA EDUCACIONAL DE 

PARNAÍBA – PI. 

 

                                     

Vinícius Diego Mendes Silva1¹; (viniciussdiego@gmail.com); Isabella Araújo Ribeiro2¹; 

Luanna Martins Ramos3¹; Thiago de Sousa Lopes Araújo²; Gilberto portela² 

 

                               
                                                   1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

                                                     2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

Introdução: o tema aqui proposto é norteado no contexto de desigualdade social alarmante presente 

na nação brasileira e como esse problema impacta frontalmente o sistema educacional do país, 

potencializando ainda mais a situação de vulnerabilidade daqueles que não tem acesso a um ensino 

de qualidade. O presente projeto propõe lançar os seus esforços em um espaço geográfico específico, 

qual seja, o município de Parnaíba, situado no estado do Piauí. Assim, o tema em tela tem como 

enfoque trazer uma visão crítica do sistema educacional do município de Parnaíba – PI. Objetivo: o 

presente projeto objetiva analisar como a desigualdade social impacta a qualidade do sistema 

educacional da população, analisando de maneira específica a situação do município frente a 

desigualdade social e seus impactos no sistema educacional e sua situação acerca do município de 

Parnaíba – PI. Metodologia: o presente projeto utilizar-se-á da pesquisa bibliográfica para 

fundamentar as suas perspectivas. Utilizar-se-á também, somada a pesquisa bibliográfica, entrevistas 

com intuito de coletar dados e opiniões sobre a problemática proposta, observando a realidade da 

cidade, analisando-a e interpretando-a, com o objetivo de trazer possíveis soluções para a 

problemática. Perspectivas: trazer à lume discussões que possam elucidar e gerar novas perspectivas 

sobre a problemática aqui proposta, não apenas na comunidade acadêmica, mas sobretudo, na 

comunidade civil e no poder público na busca de quebrar paradigmas sociais.  

 

Palavras-chave/Descritores: Desigualdade social; Educação; Vulnerabilidade 
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PERCEPÇÃO DOS MORADORES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI 

QUANTO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

Walter Antônio Moura Fé Filho¹; (waltermoura96@gmail.com); Matheus Sales Rios¹;  Eduarda 

Luz Moura¹; Thiago de Souza Lopes Araújo²;Gilberto Portela Silva² 

 

¹ Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

² Docente do Curso de medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO: A percepção, ligação e a utilização de produtos vindos da natureza pela sociedade 

existem desde as primeiras civilizações e esse conhecimento popular é repassado de geração em 

geração. Tal fato deu início a um ramo da medicina, a fitoterapia, baseada principalmente na medicina 

chinesa. O uso de plantas medicinais é uma característica de populações mais saudáveis. A eficácia 

do tratamento despertou o interesse e continua chamando atenção dos cientistas fazendo com que 

ocorra a evolução de diversas áreas, como a farmacologia, envolvendo o que a natureza oferece. 

OBJETIVO: O objetivo do estudo foi identificar e entender a relação da população do município de 

Cajueiro da Praia - PI com as plantas medicinais e o conhecimento dessa comunidade sobre, e como 

isso afeta a sua saúde. METODOLOGIA: A pesquisa se caracterizará como descritiva do tipo 

levantamento/pesquisa de campo de caráter qualitativo. O estudo será realizado na zona rural no 

município de Cajueiro da Praia – PI. A coleta de dados da pesquisa será feita através de um 

questionário de 10 questões incluindo discursivas e objetivas. A aplicação do questionário será feito 

de forma anônima e individual. PERSPECTIVAS: O estudo faz-se relevante no conhecimento do 

saber popular da comunidade, que poderá ser utilizado como base para pesquisas científicas sobre as 

plantas medicinais, contribuindo para o sistema de saúde da região e de todo o país e possibilitando 

a maior inserção dos fitoterápicos na rede de atendimento básico do Brasil. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Medicina Popular. Percepção.  
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PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE MORTALIDADE INFANTIL 

EM PARNAÍBA-PI 

 

Yana Lara Cavalcante Vasconcelos 1 ; (yana.45@hotmail.com); Illana Maria Lages Silva ¹;  

Luís Fernandes de Sousa Santos ¹; Humberto Gabriel de Albuquerque Magalhães ¹;  Thiago de 

Souza Lopes Araújo ² ; Gilberto Portela Silva² 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO : PROJETO DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil é considerada um sensível indicador das condições de vida 

e de saúde de uma determinada população. Sendo assim, já que grande parte dos óbitos infantis é por 

causas evitáveis e poderiam ter sido reduzidos por intervenções efetivas dos serviços de saúde, tal 

indicador também revela as fragilidades na atenção à saúde. OBJETIVOS: O presente estudo tem 

como objetivos conhecer a percepção dos profissionais de saúde, sobre questões de ordem subjetiva, 

que influenciam em seu trabalho; a influência do Sistema Único de Saúde, além das ações de saúde 

por ele promovida, e o impacto da atenção primária na prevenção de doenças comuns na infância e 

nas dificuldades encontradas para diminuição do índice de mortalidade infantil. METODOLOGIA: 

A pesquisa se caracterizar por ser do tipo descritiva e será construída por meio de uma abordagem 

qualitativa. O campo será em unidade básica de saúde (UBS) e uma maternidade de Parnaíba – Piauí; 

serão realizados questionários online e impressos, os quais contarão com uma abordagem relacionada 

diretamente com as percepções dos profissionais sobre a mortalidade infantil. PERSPECTIVAS: 

Conseguir esclarecer as fragilidades do sistema e dos profissionais de saúde e, com isso, determinar 

as possíveis ações que podem reduzir os índices de mortalidade infantil em Parnaíba-PI. 

Palavras-chave: Mortalidade infantil. Saúde materno-infantil. Atenção primária à saúde. 
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PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA UNIDADE BÁSICA DE 

SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA 
 

Adana Leonel De Oliveira Campos¹;(adanaleonelcampos@gmail.com); Drielle Leal Dos Santos¹; 

Patrícia Barros Queiroz¹; Vanessa Lucena Oliveira Lima de Mendonça¹; Gilberto Portela Silva² Thiago de 

Souza Lopes Araújo² 

 

Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP¹ 

Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP² 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

 

Introdução: De acordo com o Ministério da Saúde, as Práticas Integrativas e Complementares correspondem 

às mais variadas formas terapêuticas e abordagens agrupadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

com a denominação de Medicina Tradicional e Complementar/Alternativa - MT/MCA. É primordial 

destacarmos que as práticas integrativas e complementares são um conjunto de processos e práticas médicas 

ligadas a uma tradição, dissociada e agregadora da medicina convencional, são originados dos saberes 

tradicionais, incluídos na seara do cuidado primário com estímulo à utilização dos recursos culturais e 

comunitários. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) foi aprovada pela 

PORTARIA Nº 971, DE 03 DE MAIO DE 2006, a partir desse momento foi implementado no Sistema Único de 

Saúde ações e serviços relativos às PIC’s com foco na atenção básica. As PIC’s promovem uma nova dimensão 

ontológica baseada na produção de novos atores sociais e novos conhecimentos, em virtude de a relação 

médico-paciente ser pautada no cuidado e na cura, visualizando os fatores biopsicossociais do indivíduo. 

Objetivo: Assim este trabalho tem por objetivo identificar a implementação das práticas integrativas e 

complementares no município de Parnaíba-PI, em uma unidade de saúde. Metodologia: O estudo é 

descritivo, de natureza qualitativa e caráter transversal. A pesquisa teórica utiliza as bases de dados Scielo, 

Google acadêmico e Bireme. As amostras da pesquisa serão coletadas em uma unidade básica de saúde da 

cidade de Parnaíba-PI. A análise de dados obedecerá a técnica de Bardin. Perspectivas: Conhecer as ações e 

serviços que são realizados relativos às práticas integrativas e complementares no nível municipal, pois estas 

práticas são importantes ferramentas de incentivo à saúde para a população. 

 

Palavras-chave/Descritores: Práticas integrativas e complementares. Terapias complementares. SUS. Direito 

à saúde. 
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PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS DO MUNICÍPIO DE 

PARNAÍBA NO ANO DE 2019 
 

Antônio Victor Azevedo Sena1; Francisco Vinnicius Mosteiro Gomes1; (vinicius-monteiro@live.com); Júlio 

César Alves Cruz1; Samantha Leal Martins Moura Nogueira1; Thiago de Souza Lopes Araújo2; Gilberto 

Portela Silva2. 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

 

Introdução: A prevalência de doenças no idoso, tem se tornado bastante comum no Brasil. Com aumento da 

população idosa nos últimos anos, sendo necessário um cuidado maior com essa população especifica. As 

doenças mais comuns são: doenças cardiovasculares, dor na coluna, diabetes, obesidade e depressão. Assim, 

se torna necessário um acompanhamento médico para que o idoso tenha uma vida longa e de qualidade. 

Objetivo: O objetivo da pesquisa é avaliar a prevalência de doenças que acometeram os idosos na cidade de 

Parnaíba no ano de 2019. Para que a população tenha conhecimento e com isso poder ser inseridos nas 

políticas públicas meios de prevenção. Metodologia: A pesquisa representará um estudo retrospectivo, da 

prevalência de doenças crônicas na população idosa de Parnaíba, por meio de coleta de dados em site de 

domínio público: DATASUS/TABNET, em artigos, livros, teses de mestrado e doutorado, além de documentos 

oficiais. Será feito um recorte temporal: análise de dados de 2010 a 2019, para que seja possível analisar as 

doenças crônicas mais prevalentes, com ênfase em Hipertensão e Diabetes, analisar ainda qual o gênero mais 

acometido e identificar meios de prevenção. Perspectivas: o trabalho é de grande relevância para a 

população para que se conheça as doenças que mais acometem os idosos e assim, ser possível traçar 

estratégias de prevenção dessas doenças. 

 

 

Palavras-chave/Descritores: Idoso. Prevalência. Doença. 
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   PRINCIPAIS DOENÇAS QUE A AUSÊNCIA DE SANEAMENTO  BÁSICO OCASIONA 

PARA A POPULAÇÃO DE PARNAÍBA  

 

Sâmela Victória dos Santos Dias (Samela_dias@outlook.com)¹; Itamara Ramos Santos¹; Luciana 

Souza de Sousa¹; Aziz Duailibe Neto¹; Conceição de Maria Rodrigues Luz¹; Thiago de Souza 

Lopes Araújo²; Gilberto Portela Silva² 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

   

                                             EIXO: PROJETO DE PESQUISA  

 

Introdução: No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela constituição, como o 

conjunto de serviços que devem ser prestados dentro da comunidade. Objetivo: O presente projeto 

tem como objetivo de discussão a respeito do saneamento básico, fazendo considerações sobre as 

condições atuais no Brasil e os principais problemas e doenças que a falta do saneamento básico pode 

ocasionar. Método: Trata-se de um projeto de pesquisa com abordagem qualitativa, metodologia de 

caráter exploratório. As bases utilizadas foram SCIELO e artigos de universidades. Os critérios de 

inclusão foram pesquisas que demonstrem a qualidade do saneamento básico atual no Brasil e em 

particular em Parnaíba-PI, e as consequências da ausência do problema que está sendo abordado. 

Foram utilizados como base de estudos três artigos da SCIELO, um da UFJF , um da UFMJ e um do 

caderno de saúde pública, no qual apontam e explicitam os resultados e danos causados pela falta de 

saneamento básico, com análises dos anos de 2010 até 2020.  Perspectiva: É fundamental que exista 

um sistema de esgoto e tratamento de água eficiente para evitar a proliferação de doenças e de 

contaminações que estão sendo consumidas pela população, principalmente as mais carentes, onde o 

acesso ao saneamento é ainda mais precário. 

 

Palavras-chaves: saneamento básico; saúde; doenças; esgoto; água; 
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QUEDAS EM IDOSOS E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA. 
 

Naryelly Stelyte Gomes da Silva1;(naryellystelyte19@hotmail.com); Brunna Marcela Nunes Leal2 1; Katielle 

Mascarenhas Rocha3 1; Sávio Regis De Mesquita Pinheiro4 1; Thiago De Souza Lopes Araujo2; Gilberto 

Portela Silva2. 

 

 

1Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO: O processo natural do envelhecimento envolve inúmeras transformações biológicas inerentes 

aos organismos e que ocorrem de maneira gradativa. O envelhecimento populacional é uma questão social 

bastante complexa e que afeta todo o mundo, sendo característico tanto de países desenvolvidos como em 

desenvolvimento. Com isso, o indivíduo que vive mais, utiliza mais seu organismo e podem se tornar 

vulneráveis a desenvolver alterações funcionais. Dentre essas temos o acometimento dos padrões de postura 

e de equilíbrio, e consequentemente, exposição a quedas. OBJETIVO: Esse estudo tem como objetivo analisar 

pesquisas publicadas sobre o envelhecimento populacional e a sua correlação com a ocorrência de quedas 

em idosos, focando nos fatores associados, assim como práticas de prevenção que podem ser seguidas. 

METODOLOGIA: Essa pesquisa é uma revisão bibliográfica de caráter exploratório, em que foram utilizados 

artigos publicados nos bancos de dados LILACS, PubMed, e Scielo, e indexados pelos seguintes descritores 

aging”, “aged”, “acidental falls”. PERSPECTIVAS: Devido sua elevada frequência, bem como morbidades 

associadas e custo social, a queda constitui um grave problema de saúde pública. Diante das consequências 

associadas a esse fato, a prevenção é de suma importância no sentido de diminuir os problemas secundários. 

Portanto, espera-se que esse estudo contribua para a comunidade científica, sendo fonte de consulta para 

estudantes e profissionais da saúde, aumentando assim o conhecimento a respeito do tema. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE/DESCRITORES: Envelhecimento. Idoso. Acidentes por quedas. 
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SANEAMENTO BÁSICO E PROBLEMAS DE SAÚDE EM PARNAÍBA 

 

¹Brenno Carvalho Sousa (brennocarv13@gmail.com); ¹Isadora Belisa Araújo Carvalho; ¹Maria 

¹Gabrielle Pereira de Albuquerque; ¹ Rodrigo Cruz de Carvalho; ² Thiago de Souza Lopes Araújo;  

²Gilberto Portela Silva  

 

1- Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2- Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 
 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

Introdução: O saneamento básico é fundamental para a garantia da qualidade de vida da população, 

no entanto, as populações de baixa renda, geralmente as que residem longe dos grandes centros 

urbanos são por vezes, esquecidas e menosprezadas, pela falta de infraestrutura, a falta de água 

potável tem sido um dos grandes gargalos, e ocasionados diversos problemas de saúde para esta 

população gerando assim uma pauta importante a ser discutida. Objetivo: o objetivo geral deste 

trabalho é avaliar os problemas de saúde causados pela falta de saneamento básico à população 

vulnerável de Parnaíba. Os objetivos específicos foram Identificar os impactos na saúde da falta de 

saneamento básico na população vulnerável de Parnaíba; descrever os principais problemas de saúde 

relacionados a falta de saneamento básico e avaliar os problemas de saúde relacionados a falta de 

água potável. Metodologia: a pesquisa será realizada com procedimentos bibliográficos, com coleta 

de dados analítica utilizando os operadores booleanos OR - AND, documental com coleta de dados 

seletiva, para coleta de dados quantitativos, e de legislação. Perspectivas: Espera-se que com esta 

pesquisa seja possível contribuir para melhor compreensão do problema que será abordado, podendo 

apontar possíveis ações para minimizar os impactos das doenças para esta população e assim 

melhorando a qualidade de vida das mesmas. 
 

Palavras-chave/Descritores: Saneamento básico; Água potável; qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 
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VULNERABILIDADE AO HIV ENTRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE 

DE PARNAÍBA-PI 

 

Sílvia Cristina Marreiros de Carvalho Leite1 (silviacmc@hotmail.com); Galba Coelho Carmo 

Filho1; Karina Lourana Oliveira de Quadros1 

; Matheus Luiz Santos de Aguiar1; Vinícius Martins Ferreira1 ; Thiago de Souza Lopes Araújo2; 

Gilberto Portela Silva2 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: PROJETO DE PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO: As pessoas em Situação de Rua (PSR) são compreendidas como um grupo 

populacional heterogêneo, caracterizado por condição de pobreza extrema, pela interrupção ou 

fragilidade de vínculos familiares e falta de moradia convencional regular. É um grupo de grande 

vulnerabilidade em todos os aspectos sociais, educacionais, civil, relacionados à saúde, entre muitos 

outros. Sendo assim, pode-se destacar que as condições de saúde das PSR são muito precárias em 

comparação ao resto da sociedade e, quando se relaciona essa situação com as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) pode-se concluir uma maior prevalência nesse grupo populacional. Contudo, 

vale ressaltar que todo esse problema muitas vezes se atribui devido à falta de informação, de 

educação, de acesso à saúde básica, ao desleixo de toda sociedade e principalmente das autoridades 

de todo o país com as pessoas em Situação de Rua. OBJETIVO: Investigar a vulnerabilidade em 

adoecer por HIV dentre pessoas em situação de rua na cidade de Parnaíba-PI, caracterizá-las, 

identificar seus comportamentos e descrever possíveis melhorias para esse grupo. 

METODOLOGIA: Para o projeto de pesquisa será aplicado um questionário com perguntas 

relacionadas a caracterização sociodemográfica, hábitos de vida e de saúde dos participantes. Além 

disso, serão incluídos questionamentos sobre hábitos sexuais e conhecimentos sobre as IST’s, e um 

questionário específico para se conhecer a vulnerabilidade das PSR em adoecer por HIV. 

PERSPECTIVAS: Conhecer sobre tal vulnerabilidade das pessoas em situação de rua e os riscos de 

contaminação por HIV para que assim se alcance dados relevantes para a elaboração de algumas 

soluções para o problema, principalmente ações das autoridades, da cidade de Parnaíba-PI, que 

possam vir a melhorar as condições de vida das PSR. 

 

Palavras-chave/Descritores: Infecções sexualmente transmissíveis; HIV; Pessoas em situação de 

rua; Análise de vulnerabilidade. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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ANÁLISE DA ALTA INCIDÊNCIA DE INDIVÍDUOS JOVENS E ADOLESCENTES COM 

PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL. 

 

Iara Beatriz de Carvalho Botêlho1; (iara.carvalhob@hotmail.com); Amanda Soares de Medeiros¹; 

Enzo Candeira Costa Seixas1; Mário de Andrade Ommati Chaib Rodrigues 1; Roque Lages Furtado 

Filho 1; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane Araújo Rodrigues²;  

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

INTRODUÇÃO: Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2003), cerca de 20% de 

crianças e adolescentes apresentam algum problema de saúde mental. A temática de doença mental, 

principalmente na adolescência, é vinculada a certos tabus que constrangem o indivíduo e a família, 

por esse e mais empecilhos é que devemos informar as pessoas para que se tenha um olhar de inclusão, 

com um grau maior de equidade. Observa-se que questões culturais, sociais, psíquicas, cotidianas, 

familiares e traumáticas também podem determinar a ocorrência deste problema. Após a observação 

e ciência destes dados, podemos perceber que a incidência de doenças mentais nos adolescentes, 

principalmente ansiedade e depressão, é alta, e esta incidência é ampliada devido ao baixo 

conhecimento destas doenças, como evitá-las e tratá-las. Com o objetivo de mitigar esta problemática, 

foi produzido um folder digital com informações sobre crise de ansiedade e depressão, ressaltados de 

maneira didática, que promoverão o conhecimento sobre o problema. OBJETIVO: Relatar a 

experiência da elaboração de um folder, que objetiva informar e conscientizar os adolescentes e sua 

família sobre a problemática de doenças mentais na adolescência, no intuito de minimizá-la. 

METODOLOGIA: Após discussão e análise de dados de indicadores em saúde da Unidade Básica 

de Saúde Iracema Feitosa do bairro Boa Esperança de Parnaíba-PI, foi decidido que trabalharíamos 

com o tema saúde mental de jovens e adolescentes, devido ao fato de ser um problema recorrente na 

área que a UBS abrange. Para a seleção de literatura, o levantamento foi realizado nas bases de dados 

online SciELO, BIREME e PUBMED. RELATO DA EXPERIÊNCIA: A experiência permitiu que 

os estudantes conhecessem mais a importância e relevância social do problema em questão. Levando 

em consideração a grande incidência de doenças mentais em todo o mundo, aliada ao escasso 

conhecimento dos adolescentes sobre estas perturbações, os limitados programas de controle, 

tratamento e prevenção pela parceria escola-família, e suas consequências causadas, foi feita a criação 

de um folder informativo, instrumento de fácil acesso e compreensão do público a qual é destinado, 

vez que, aborda de forma clara e com simples linguajar as psicopatologias enfrentadas pelos jovens 

adolescentes, além de ter como o objetivo informar, conscientizar sobre a problemática no intuito de 

minimizá-la. Espera-se que, desta criação, o público-alvo possa conhecer mais sobre estas 

enfermidades tão incidentes no contexto atual, para que assim possam prevenir ou tratá-las, motivos 

pelos quais os tópicos foram cuidadosamente criados. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É de suma 

importância a necessidade de se ter preocupação com a problemática da saúde mental dos jovens e 

adolescentes, devendo ser visto de uma maneira mais acolhedora e empática para desmistificar tabus. 

Por meio do folder, busca-se informar e encorajar os jovens de que essa fase pela qual estão passando 

pode ser superada, e conhecer e saber lidar com o problema é fundamental para que esta enfermidade 

seja prevenida ou tratada. Espera-se que esse trabalho de caráter social possa mudar a visão de muitos 

adolescentes sobre as doenças mentais, evidenciando que é possível sim que sejam prevenidas, 

tratadas ou curadas. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental. Depressão. Ansiedade. Adolescência. 
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APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE 

MAMA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Victória Régia Ferreira da Silva Ribeiro1; (victoria.regia18@outlook.com); Rayanne 

Teixeira Brito1; Thaís Machado Lima1; Ana Lia Silva Neves1; Thiago de Souza Lopes 

Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 
 

1Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 

Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: O Câncer de Mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior 

parte do mundo, sendo hoje, um relevante problema de saúde pública. Dentre alguns motivos para o 

aumento do número de casos da doença na população brasileira está a falta de conhecimento da 

doença, em muitos casos a dificuldade de acesso das mulheres aos métodos diagnosticados, falta de 

tratamento adequado e oportuno resultam em pacientes com estágios mais avançados procurando o 

atendimento médico, piorando assim o prognóstico. OBJETIVOS: Relatar a experiência na 

construção de um questionário, uma cartilha, e um Instagram, que visa apresentar os levantamentos 

de dados acerca do conhecimento das mulheres sobre o tema e a importância do autocuidado para a 

prevenção do câncer de mama. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, 

do tipo relato de experiência, que conduzido qualitativamente tem como objetivo relatar a experiência 

de um grupo de estudantes de medicina na construção de um projeto de intervenção. A elaboração do 

projeto foi realizada no modo remoto, no período de agosto a outubro de 2020, perfazendo 3 meses 

de trabalho, e foi baseada nos princípios do Arco de Maguerez. RELATO DE EXPERIÊNCIA: O 

projeto de extensão deu início a partir de um trabalho da disciplina IESC II, em que foi realizada 

reuniões online para a elaboração deste. Uma das ferramentas utilizadas foram os passos do arco de 

Maguerez, que é dividido em quatro etapas: observação da realidade, pontos-chaves, teorização, 

hipóteses de solução e aplicação da realidade. Primeiro, observação da realidade, o grupo analisou os 

indicadores de saúde, da Unidade Básica Iracema Feitosa, na cidade de Parnaíba-PI, sendo priorizado 

como problema a baixa adesão das mulheres aos exames de prevenção do câncer de mama, com isso, 

o grupo foi escolhido a problemática; segundo, foi criado os pontos – chaves do tema escolhido, 

analisando os determinantes da causa escolhida e objetivando diminuir a incidência desse 

determinado problema.; terceiro, a teorização, realizamos busca literária sobre o câncer de mama, 

para isso utilizamos como base de dados Scielo e PubMed; quarto, hipóteses de solução, onde para 

resolver o problema, decidimos formular um questionário, que focando no autocuidado tem como 

objetivo avaliar o grau de conhecimento das mulheres sobre o tema, e uma cartilha, a qual tem um 

QR code que fornece acesso direto ao nosso Instagram, onde será postado enquetes, vídeos, e posts 

informativos acerca da temática em questão; quinto, a aplicação à realidade, nesta etapa foi decidido 

que para colocar em prática as hipóteses de solução, será promovido campanhas e levantamentos de 

dados na UBS, e para isso será utilizado a cartilha e o questionário respectivamente, além disso será 

passado informações por meio da nossa página do Instagram. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Espera-

se que as ferramentas desenvolvidas possa esclarecer a população acerca do câncer de mama, 

ressaltando os sinais e sintomas, fatores de risco, prevenção e o autoexame da mama. Com o 
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questionário feito, foi possível observar que a maioria das mulheres entrevistadas apresentam baixo 

conhecimento a respeito da patologia em questão. 

 

Descritores: Neoplasia da mama. Autocuidado. Prevenção. Coleta de dados. Análise de dados. 
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ASPECTOS SOCIAIS DA HANSENÍASE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

Bruna Vital Pereira Moreira1; (brunavitaal@icloud.com); Débora Regina Marques Barbosa1;  

Diego Di Laurentis Sousa1; Emanuelle Gomes da Silva Bastiane1; Francisca Gabrielly Area 

Gonçalves1; Ayane Araujo Rodrigues²; Thiago de Souza Lopes Araújo². 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: A Hanseníase, antigamente conhecida popularmente como Lepra, é uma doença 

infecciosa crônica originada pelo bacilo álcool-ácido resistente chamado Mycobacterium leprae ou 

Bacilo de Hansen, foi descoberta em 1873 pelo cientista Armauer Hansen. Existem registros de casos 

há mais de 4000 anos na China, no Egito e na Índia, sendo apontada como uma das enfermidades 

mais antigas da humanidade (BRASIL, 2008). A doença manifesta afinidade pelos nervos periféricos, 

pela pele e pelas mucosas do trato respiratório superior. Dentre os diversos sintomas, se incluem 

lesões cutâneas, polimórficas anestésicas e neuropatias periféricas. A análise diagnóstica é clínica e 

atestada via biópsia (NARDELL; TIERNEY, 2018). Até os dias de hoje há discriminação e 

preconceito da sociedade contra indivíduos com Hanseníase, isso se dá, principalmente, pela falta de 

informação sobre a natureza da enfermidade, como ela é transmitida, suas formas de tratamento e 

possibilidade de cura. Essa falta de conhecimento promove nas pessoas atingidas pela enfermidade 

receio de frequentar locais tanto públicos como privados, medo de adquirir deformidades e medo de 

serem rejeitados pela sociedade (BRASIL, 2008). OBJETIVO: O objetivo deste trabalho é relatar a 

experiência dos acadêmicos de medicina do 2º período do Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba (IESVAP) no ano de 2020. 

METODOLOGIA: Este estudo fundamenta-se em um relato de experiência, de perspectiva 

qualitativa, realizada com base em métodos descritivos e observacionais. Apresenta reflexões e 

aspectos observados pelos autores na elaboração do projeto de intervenção requisitado para a 

disciplina de Integração Serviço- Ensino-Comunidade II. Para execução do projeto de intervenção, 

foi utilizada a metodologia do Arco de Maguerez, Também foi utilizado base de dados eletrônicas, 

como SCIELO (Scientific Electronic Library Online). RELATO DA EXPERIÊNCIA: No processo 

de criação dos jogos interativos e dos folders digitais, observamos a importância de tirar tais duvidas 

dos pacientes portadores de hanseníase tais eles como a transmissão, os sinais e sintomas, evolução, 

teste de sensibilidade da mesma, se a mesma pode afetar os nervos e quando solicitar o exame de 

diagnóstico da doença. Contribuindo assim, uma visão mais ampla considerando sua particularidade, 

anseios e preocupações. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A experiência foi capaz de propiciar espaços 

de problematização entre os alunos para a importância da educação em saúde direcionada ao controle 

da hanseníase e superação de estigmas associados a essa enfermidade. Assim, foi possível construir 

novos sujeitos capazes transforma um espaço a partir de processos de educação em saúde na 

comunidade. 

Palavras-chave: Hanseníase. Educação em saúde. Cuidado em saúde. 
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DIABETES MELLITUS: CONSTRUÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA A 

PREVENÇÃO DA RETINOPATIA DIABÉTICA 

 

Davi de Aguiar Portela1(davi19aguiar@gmail.com); Endy Raquel de Almeida Lima ¹; Ícaro Santos 

Veras1; Larruama Soares Figueiredo de Araújo1; Laysla de Araújo Costa1; Thiago de Souza Lopes 

Araújo²;  Ayane Araujo Rodrigues². 
 

 
1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  
2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

  

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica caracterizada por hiperglicemia 

persistente e entre as suas complicações, uma das mais temidas é a retinopatia diabética (RD), um 

quadro irreversível de cegueira. Um paciente diabético tem 30 vezes mais chance de ficar cego e, por 

isso, a prevenção é tão importante para conscientizar a população dos perigos e complicações do DM. 

OBJETIVO: Relatar a experiência dos autores na construção de uma tecnologia educativa para 

prevenção da RD em um grupo de idosos de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade de 

Parnaíba-PI. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo, com a descrição de um relato de 

experiência. Foi utilizado o Arco de Maguerez, caracterizado pelas etapas: observação da realidade, 

elaboração de pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e aplicação da realidade. Com base na 

análise das informações do território, o tema foi definido, e a partir daí teve-se a elaboração de uma 

tecnologia educativa, com o intuito de fornecer orientações e informações básicas e fundamentais 

tanto para a compreensão do DM quanto para a prevenção da RD nos usuários da UBS - Unidade 

Iracema Feitosa de Brito Fernandes. RELATO DA EXPERIÊNCIA: O jogo criado pelos autores, 

denominado Caixa Mágica, consiste em uma dinâmica em grupo, voltada para os idosos diabéticos 

adscritos na área da UBS, contendo perguntas disparadoras e imagens a respeito da DM e suas 

complicações, com enfoque para a RD. Espera-se que com a utilização dessa tecnologia educativa 

seja possível a promoção de informação e de educação em saúde de forma leve e colaborativa, por 

meio da discussão e do contato direto com uma das problemáticas mais prevalentes no território. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A confecção deste jogo foi de suma importância para os autores, uma 

vez que a atuação como promotores de saúde os favorece tanto profissionalmente como pessoalmente, 

mediante uma aproximação com os usuários da UBS e seus respectivos anseios, visando a melhoria 

da qualidade de vida dos idosos diabéticos, bem como a agregação  de novas visões e reflexões a 

respeito da realidade do território. 

 

Palavras-chave: Retinopatia diabética. Prevenção. Educação em Saúde. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE E TECNOLOGIA: DEMOCRATIZAÇÃO DO COMBATE AO 

ETILISMO 

 
Ayana Rocha Pôrto Mousinho1 1 (ayanarocha15@live.com); André Pessoa de Silva 

Bastos21; Enzo dos Santos Melo Véras31 ; Hendrix Marçal Carvalho Val41; Thiago de 

Souza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

 

 
1 Discentes do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docentes do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: O uso excessivo de bebidas alcóolicas e traz inúmeras consequências a vida dos 

individuos, acarretando desde problemas socioeconômicos até implicações diretas a saúde física e 

mental. As pessoas cujo sofrem desse óbice, normalmente fracassam na reabilitação, acarretando em 

recaídas. Essa taxa de falha varia, de acordo com estudos, entre 10% a 30%, variando de cada caso 

específico. No Brasil, uma das maiores causas de aposentadoria por invalidez é o consumo excessivo 

de bebidas alcoólicas pelas pessoas. A recaída, pelos profissionais, é tida não como um fracasso, mas 

sim como uma etapa do processo.    Uma medida eficaz é a educação em saúde é vista como um 

conjunto de práticas reducionistas e impositivas, que visam somente prescrever os comportamentos 

ideais, sem vínculo com a reali- dade dos sujeitos sociais, ou seja, ações meramente informativas, 

sem garantia de eficácia nas estratégias e ações. É nesse contexto que as tecnologias surgem como 

aliadas para o alcance das metas e objetivos estabelecidos. As tecnologias educativas em saúde 

mostram-se ferramentas importantes, que buscam implementar as ações de promoção da saúde, 

levando em consideração o pluralismo humano e valorizando sua experiência e expectativas diante 

do processo saúde-doença. OBJETIVO: contribuir com informações pertinentes acerca do consumo 

exacerbado do álcool por meio da tecnologia social. METODOLOGIA: criação de uma página virtual 

em um aplicativo chamado “Instagram” com o intuito de compartilhar conteúdos acerca do tema. 

RELATO: postagens frequentes com ampla divesificação de temas que envolvem o álcool, desde o 

contexto psicossocial até fisiopatológico, em que percebeu-se o aproveitamente dessas informações 

diretamente na vida de pessoas que acompanhavam a página. CONCLUSÃO: Eficácia das redes 

sociais para uso e promoção da saúde através do compartilhamento e conscientização de que o uso 

exacerbado de qualquer substância e em questão o álcool, pode contruibuir para a aparição de 

doenças. 

Palavras-chave: Alcoolismo. Reabilitação. Acompanhamento. Rede Social. Educação em Saúde.  
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JOVEM MÃE: UM PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS DESAFIOS DA GRAVIDEZ 

NA ADOLESCÊNCIA 

 

Magno Silva de Aguiar1;(magnoaguiar@ymail.com); Maria Luiza da Silva Bertoldo1;; Lethicia 

Medeiros Soares de Carvalho1;; Bárbara Ponte Costa de Carvalho1;; Thiago de Souza Lopes 

Araújo2;; Ayane Araújo Rodrigues2. 

 
1 Aluna do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 

Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 

Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: A adolescência é o período da vida é marcado por muitas descobertas e um misto 

de sentimentos. Entre as descobertas da adolescência a sexualidade é uma das mais afloradas, sendo 

necessário que os jovens tenham acesso sobre educação sexual, pois assim os adolescentes podem 

evitar a gravidez precoce e contraírem Infecções Sexualmente Transmissíveis. OBJETIVOS: Relatar 

a experiência desenvolvida no projeto para conscientização da gravidez na adolescência por meio de 

um perfil no instagram, que buscou evidenciar por meio de temáticas sobre educação sexual os 

desafios para a jovem. METODOLOGIA: Para elaborar o projeto foi utilizada a busca por artigos 

científicos em bases de dados com a BVS e Medline para nortear a temática e coletar informações 

precisas, e foi feito uso de ferramentas digitais para o repasse dessas informações, especificamente 

por meio do uso da rede social Instagram. RELATO DE EXPERIÊNCIA: A conta de instagram 

@jovem_maee foi utilizada para fazer contato com os adolescentes, e as informações foram bem 

aceitas pelos adolescentes por ser um ambiente em que eles estão familiarizados, onde através desse 

aplicativo foi possível obter diálogos através de comentários e mensagens e assim sanar as dúvidas 

de vários jovens, sendo uma experiência bastante enriquecedora também para os componentes do 

grupo, pois permitiu o repasse de conhecimento aliado com a realidade dos jovens. Além disso, o uso 

do instagram permitiu um estreitamento profissional dos elaboradores do projeto com seu público 

alvo, pois foi utilizada linguagem clara e criação de vínculos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O 

projeto possibilitou a troca de experiência com os participantes, a execução de medidas para a 

conscientização em relação aos perigos da gravidez na adolescência, além disso, o uso de tecnologias 

de saúde permitiu o repasse de conhecimento de modo descontraído, facilitando a aceitação dos 

conselhos e informações distribuídas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez na adolescência, Tecnologia de Informação em Saúde, 

Conscientização. 
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JUVENTUDE X TABAGISMO: MANEIRAS DE CESSAR ESSE DETERMINANTE 

SOCIAL 

 

David Luiz Duarte Feitosa1; (david-feitosa@outlook.com); Vanderlei José de Sousa Júnior¹; Lara 

Fogliatto Brandão Corrêa1; Daniele Rodrigues Farias¹; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane 

Araújo Rodrigues²; 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

O tabagismo causa diversas complicações tanto para a saúde como para o psicológico, o índice 

de jovens que faz o uso de substâncias psicoativas é elevado no atual cenário, constatando que em 

parte, esse uso se dar aos problemas familiares. Outro ponto relevante, é a dificuldade na cessação do 

tabagismo, por se tratar de uma dependência química, com base nisso deve-se auxiliar essas 

pessoas nesse processo, que muitas vezes é demorado e bastante delicado.Diante desse contexto o 

projeto foi organizado utilizando como base o arco de maguerez, tendo na sua primeira etapa, o 

reconhecimento do território e com base nele a escolha do tema a ser abordado, sendo esse o 

tabagismo, por causa do índice elevado de fumantes na área observada. Dando 

prosseguimento, na segunda etapa do arco foi analisado os determinantes de saúde do problema em 

questão, revelando problemas socioculturais. Compactuando com as demais etapas, a terceira etapa 

visa reunir toda a literatura que será usada como base na fundamentação do 

projeto. Encerrando na ultima etapa do arco, foram analisadas as informações adquiridas até então, 

criando hipóteses para possíveis mecanismos a serem utilizados na intervenção ao final do final do 

projeto. A reunião e criação das etapas do arco de maguerez ocorrerem durante as aulas da disciplina 

de IESC II, o grupo entrou em consenso na criação de todas as etapas, escolhendo como publico alvo 

jovens que fazem uso do cigarro, diante disso foi utilizado um Instagram, nomeado de 

@tabagismoxsaude, como forma de educar e auxiliar esses jovens na cessação do tabagismo. Esse 

projeto proporcionou uma experiência enriquecedora, adentrando em um cenário com pouca 

relevância se comparado a 10 ou 15 anos atrás, a construção de todas as etapas do arco fez com que 

se obtive-se conhecimento sobre o assunto, conhecendo seus principais motivos, doenças associadas, 

público mais aplacado e tratamentos. A criação de um Instagram proporciona um alcance mais 

elevado, além de uma linguagem e meio de comunicação mais acessível aos jovens. 

 

Palavras-chave: Tabagismo; Cessação; Problemas de saúde. 

 

 

 

 

 

mailto:david-feitosa@outlook.com


39 
II Encontro Interdisciplinar MEP, IESC e TCC – 03 a 05 de dezembro de 2020 

Revista INOVALE -  ISSN: 2675-6579 
 

MALEFÍCIOS QUANTO AO USO DE ENTORPECENTES POR JOVENS NA                         

CIDADE DE PARNAÍBA 

 

   José Guilherme de Oliveira Rodrigues Ferreira 1; (jgorf13@gmail.com); Augusto Oliveira De 

Moura ¹; Ana Christina Araripe de Moraes Souza Oliveira 1; Marcelle Fialho Oliveira Alencar da 

Silva 1; Ronaldo Lisboa De Freitas Filho 1; Ayane Araujo Rodrigues²  Thiago de Souza Lopes 

Araújo² 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

EIXO : RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: O uso de entorpecentes na adolescência é um problema que afeta os jovens da 

sociedade cada vez mais cedo, e devido ao uso precoce, danos irreversíveis são causados no seu 

processo de desenvolvimento físico e social. OBJETIVO: Apontar a experiencia vivida na 

elaboração de uma palestra e panfleto sobre o uso de drogas por jovens na cidade de Parnaíba e a 

construção do projeto de pesquisa suas etapas metodológicas. METODOLOGIA: A ideia sobre a 

realização de por parte dos acadêmicos do segundo período do curso de medicina de palestras 

juntamente com e entrega de panfletos, surgiu durante a aula prática do módulo de Integração Ensino-

Serviço-Comunidade II. A realização do projeto se deu com o uso da ferramenta Arco de Maguerez, 

onde realizando fielmente cada uma de suas etapas, pode-se chegar em um projeto pronto para 

aplicação. Durante a primeira e segunda etapa, teve-se a decisão da problemática que seria trabalhada, 

juntamente com pesquisas em bancos de dados com o intuito de encontrar literaturas que embasassem 

o projeto. Nas últimas etapas, teve-se a formação da teoria por trás do projeto, juntamente com o 

questionamento de como seria possível solucionar a questão em um longo prazo. Assim, teve-se a 

ideia da realização de palestras acompanhada com a entrega de panfletos, com o intuito de concretizar 

os jovens sobre os malefícios que as drogas podem causar em suas vidas. RELATO DE 

EXPERIÊNCIA: O projeto permitirá que os docentes do curso de medicina aprendam de forma mais 

ampla como as drogas podem afetar o indivíduo único e em sociedade, fazendo com que tenham um 

conhecimento maior sobre o tema, além de facilitar sua ação caso sejam solicitados a trabalhar com 

jovem e famílias que enfrentem este problema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observa-se a 

necessidade desse trabalho, a fim de conscientizar e alertar os jovens e adolescentes de Parnaíba sobre 

o uso, perigos e malefícios do uso de entorpecentes através de dados estatísticos. Além disso temos 

como intuito demostrarmos a estes, como pode tornar-se suas vidas caso decidam por essa escolha de 

entorpecentes. 

 

Descritores: Adolescente. Detecção do Abuso de Substâncias. Transtornos relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas. Comportamento do adolescente. 
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PÉ DIABÉTICO: MANUTENÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CUIDADO 

 

Thaiz Helena Lopes da Rocha1; (thaiz.lopes@hotmail.com); Maresa Coelho Barros1; Mariana Vieria 

da Silva Nogueira1; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

 

1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 

Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: O pé diabético é uma patologia que acomete pacientes portadores da Diabetes 

Mellitus (DM). Quanto à etiopatogenia pode ser neuropático ou isquêmico, o que os diferencia é a 

ocorrência de quadros de perda de sensibilidade progressiva, queimações e formigamentos, 

características pertencentes ao primeiro tipo. OBJETIVO: reparar a negligência do cuidado tanto no 

que se referem à assistência prestada pelos pontos de atenção á saúde, quanto no âmbito domiciliar, 

de modo a abranger também questões socias como a dificuldade de acesso a serviços de saúde, ou 

precariedade do serviço oferecido. METODOLOGIA: A princípio foi necessária à observação da 

realidade para posteriormente elencar pontos chave, em busca dos determinantes do problema para 

assim desenvolver uma teorização sobre a temática e confeccionar um apanhado com todas as etapas 

do arco de Maguerez. A segunda etapa expôs pontos chave, os determinantes do problema, entre eles: 

questões sociais, dificuldade de acesso e precariedade no funcionamento do serviço, entre outros. A 

terceira consistiu na pesquisa literária para o levantamento de referências bibliográficas e a quarta e 

última etapa foram revisadas as hipóteses de solução e escolha do tema. Foram utilizadas no processo: 

tecnologias da informação e comunicação digitais (TICD), como o Instragram, além desses, foi 

construido um folder com imagens chamativas e esclarecedoras onde constam orientações sobre o 

cuidado com o pé diabético de forma clara e objetiva. RELATO DE EXPERIÊNCIA: Foi possível 

perceber a relevância de proporcionar a longitudinalidade e integralidade do atendimento à pessoa 

com pé diabético, ao propiciar informação à saúde, configura-se como pilar principal para que essas 

vertentes do cuidado possam ser cumpridas, de maneira que a continuidade do tratamento e a 

abordagem de todas as necessidades do paciente possam ser contempladas, inclusive a educação em 

saúde, aspecto essencial para o sucesso do tratamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O acesso 

facilitado à informação é de suma importância para o controle e cuidado da patologia do pé diabético. 

A intenção do projeto consiste em diminuir a proporção do número de amputações relativas a essa 

disfunção. 

  

Palavras-chaves: Pé Diabético; Úlcera Diabética do Pé; Complicações do Diabetes. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO “SAÚDE EM LIBRAS – DIABETES” PARA 

A UNIDADE BÁSICA IRACEMA FEITOSA 

 

Graziele Vidal Rezende; Joanne Oliveira de Oliveira; Lanna Matos Silva Fernandes; 

Maria Eduarda Feitosa Torres; Moacir Ximenes Sousa Neto1; Thiago de Souza Lopes 

Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

 

 
1 Alunos do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 

Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Introdução: A saúde é um direito de todos, e o acesso a esse serviço caracteriza-se não apenas 

pela quantidade de unidades de atendimento em funcionamento, mas também da acessibilidade. É 

preciso viabilizar, através de gestão pública, pois somente a oferta não significa atedimento efetivo. 

A Diabetes faz parte de um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por níveis elevados de 

glicose no sangue (hiperglicemia), decorrente de defeitos na secreção e/ou na ação da insulina no 

metabolismo dos alimentos e que atinge milhões de brasileiros, inclusive surdos. Atualmente, ela 

é considerada como um dos grandes problemas de saúde, correspondendo à quarta causa de morte, 

no Brasil. Objetivo: O objetivo deste artigo é relatar a experiência dos autores na implantação da 

informação em linguagem de libras para pacientes diabéticos surdos como fator de inclusão social 

e, consequentemente, à saúde. Metodologia: Foi utilizado o método do Arco de Manguerez para a 

análise do ambiente (UBS Iracema Feitosa) bem como para o projeto de intervenção. Resultados 

e discussão: Com isso, relata-se nesse artigo a elaboração de vídeo educativo em saúde para 

Surdos, sobre os males da Diabetes, bem como a construção de uma cartilha e instagram, com o 

objetivo de disseminar mais informações sobre a doença. Para atingir o público alvo utiliza-se a 

Libras – Língua Brasileira de Sinais. Conclusão: Por fim, espera-se que o projeto seja apresentado 

e que alcance boa parcela dos Surdos da cidade de Parnaíba – PI. 

Descritores: Pessoas com Surdez. Línguas de Sinais. Diabetes.  
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SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA ACERCA DO USO DA LÍNGUA 

DE SINAIS 

 
Ane Kássia de Carvalho Barbosa1 (ane.kassia@hotmail.com); Benedito Aguiar Silva 

Júnior2;nGabriel Brito da Silva3; Hariel Bringel Fuentes4; Jéssica de Lima Rego Ferreira5; Thiago 

de Souza Lopes Araújo6. 

1, 2, 3, 4, 5 Aluno(a) do curso de medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

6Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – IESVAP, 

Parnaíba, Brasil. 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 

INTRODUÇÃO: O profissional atualmente, além de suas competências habituais, deve possuir uma 

visão holística do que é o ser humano, tratá-lo de forma integral e o acolhendo em suas necessidades, 

preocupando-se com o relacionamento profissional-usuário, com o intuito de proporcionar uma 

estabilidade emocional ao mesmo, para que ocorra a promoção, proteção e recuperação da saúde. O 

atendimento ao deficiente auditivo foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no início da 

década de 90 e, desde então, houve a publicação de algumas Portarias que, embora fossem de extrema 

importância para o acesso da população ao tratamento, não englobavam todos os procedimentos que 

visam boas práticas de atenção e cuidado à saúde auditiva. OBJETIVOS: Sensibilizar a equipe de 

atenção básica acerca do uso da língua de sinais e produzir um material educativo que sirva de auxílio 

para os profissionais das unidades básicas de saúde (UBS), com o intuito de ter uma comunicação 

mais efetiva e assertiva para com os pacientes surdos do município de Parnaíba, Piauí. 

METODOLOGIA: Ocorrerá a produção de uma cartilha educativa com enfoque na língua de sinais 

orientada a melhoria da qualidade da assistência em saúde pela equipe de atenção básica, formulada 

pelos acadêmicos de Medicina do IESVAP. RELATO DE EXPERIÊNCIA: A produção da cartilha 

tem o intuito de produzir um material que sirva de auxílio para os profissionais das unidades básicas 

de saúde (UBS) para poder ter uma comunicação mais efetiva e assertiva para com os pacientes surdos 

do município de Parnaíba, Piauí. Durante o processo de produção da cartilha foi observado a 

importância de uma comunicação mais efetiva com o público surdo, pois muitos evitam ir atrás de 

uma consulta pelo fato de não haver pessoas habilitadas a sinalizar e conduzir um atendimento eficaz 

e de forma clara para o paciente surdo. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A presença da ferramenta no 

UBS será de suma importância na qualificação dos profissionais em LIBRAS, para que as 

dificuldades enfrentadas pelos deficientes auditivos no acesso aos serviços de saúde sejam 

amenizadas, garantindo a prestação de uma assistência de qualidade e colocando em prática a 

universalidade da saúde assegurada por lei. 
 

Palavras-chaves: Atenção Básica. Medicina. Educação em Saúde. Humanização. Pessoas com 

Deficiência Auditiva.  
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SEXUALIDADE NA GESTAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.  

 

Helder Junior Gualter Sales1 1 ; (helderjr21@gmail.com); Ilana Maria Maia dos Santos2 ¹;  

Madelyne Alice Ramos Brito3 1; Maria Cristina Nunes Madeira Reis4 1; Raimundo Nonato Sousa 

Castro Neto5 1; Tássia Layane Pontes Alencar6 1;  Ayane Araujo Rodrigues1 2; Thiago De Sousa 

Lopes Araujo2 ² 

 

1 Discente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

2 Docente do Curso de Medicina da FAHESP/IESVAP  

 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

INTRODUÇÃO: A discussão sobre a sexualidade sempre foi considerada um tema complexo e 

abrangente, assumindo uma fulcral importância na qualidade de vida do ser humano, apresentando 

assim dificuldade no debate sobre a temática. OBJETIVO: Os objetivos do projeto foram dois: 

Analisar publicações da Scientific Eletronic Library (SCIELO) relacionadas à sexualidade no período 

gestacional  e utilizar a plataforma INSTRAGAM como um canal efetivo para o público alvo 

(mulheres gestantes), atráves de postagens educacionas, interações, e disseminação de informações 

seguras.   METODOLOGIA: A proposta do projeto foi fazer uma intervenção a esse assunto por 

meio da internet, especificamente no cenário das redes sociais, de modo a zelar pelo cuidado e 

segurança de todos os envolvidos. A rede escolhida para a intervenção foi o Instagram, devido ao seu 

alcance e facilidade na publicação de conteúdo. Foi imposto o maior alcance possível de mulheres 

em idade reprodutiva para que observassem e participassem das discussões, isso se deu por meio de 

posts informativos e enquetes. Durante o planejamento desse projeto, foi montado um roteiro a ser 

seguido semanalmente onde se encontravam determinados assuntos a serem publicados. A proposta 

metodológica contemplou a divulgação semanal de posts informativos e plantão tira duvida 

relacionado à sexualidade durante o período gestacional, a fim de fomentar a discussão e observância 

de diferentes pontos de vista. As enquetes foram realizadas semanalmente, de maneira remota, com 

duração máxima de 24h cada, proporcionando aos criadores uma interação satisfatória com as 

seguidoras.  RELATO DA EXPERIÊNCIA: A experiência permitiu que os estudantes se 

aprofundassem mais no conteúdo e percebessem a importância da discursão desse tema que, por sua 

vez, é envolta em mitos, crenças, valores morais e culturais.  Com a utilização da rede social e com a 

interação com os seguidores, percebeu-se uma deficiência educacional sobre a temática, já que a 

abordagem dos desejos e medos das mulheres que estão passando por esse processo é tão silenciada. 

O feedback dos discentes foi positivo, devido a abordagem de uma tema pouco conhecido ate mesmo 

pelos profissionais da saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A utilização da ferramenta Instagram 

demonstrou efetividade no impacto das informações sobre o sexo seguro durante a gravidez, devido 

ao seu alcance e a sua facilidade de disseminação do conteúdo do projeto, já que tratamos de uma 

temática delicada e pouco conhecida.   

 

Palavras-chave: Sexualidade. Gravidez. Sexo. Puérperas. Desejo. 
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VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 

Beatriz Ribas de Melo1 ;(bia10-ribas@hotmail.com); Antonio Renan Rodrigues  Alves 
1; Bruhno Narciso de Castro Oliveira1; Carlos Alexandre Ponte Neves Filho1; Gustavo 

Feitosa1; Thiago de Souza Lopes Araújo²; Ayane Araujo Rodrigues². 

 

 
1 Aluno (a) do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

² Docente do curso de Medicina do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba – 

IESVAP, Parnaíba, Brasil. 

 

 

 

EIXO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Introdução: Mostrar dados e pesquisas que informam a respeito do suicídio e dos fatores que o 

influenciam. Assim como caracterizar a atenção básica e seus impactos positivos sobre a 

população, finalizando com a introdução aos objetivos principais deste trabalho. O Piauí é o estado 

predominante na região nordeste relacionado a casos de suicídio sendo um o índice de 0,9/100 mil 

hab. Metodologia: Houve o relato do detalhamento do estudo descritivo elaborado pelos estudantes 

de medicina responsáveis. Logo após, sucedeu a caracterização da base metodológica aplicada, 

“Arco de Maguerez” e de suas etapas provenientes. As atividades foram desenvolvidas através da 

alimentação e divulgação de conteúdos sobre o suicídio no instagram “@valorizacao.davida”,  

pelas redes sociais de cada integrante, onde foram confeccionados  folders online para divulgação 

no whatsapp e/ou em grupos onde os integrantes estão inseridos. Relato de caso: Teresina nos anos 

de 2006 a 2016 altas taxas de suicídios sendo no ano de 2016 o pico de 11,90% dos óbitos totais 

no município o que equivale a 88 óbitos, onde o perfil de faixa etária predominante era de jovens 

de 20 a 29 anos. Parnaíba por sua vez está se tornando uma cidade com grande fluxo de estudantes 

e jovens, o presente trabalho tem intenção de incentivar a pela busca de ajuda. Considerações 

finais: Torna explícito o impacto e os resultados desse trabalho sob a visão dos discentes. Em 

seguida, evidencia algumas medidas necessárias a serem tomadas e particularidades do tema 

referente. 

 

Palavras-Chave: Suícidio, Piauí, Valorização da Vida.  
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