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PREFÁCIO 

 

O Enfermeiro é o principal elo entre o planejamento em ações de cuidado e 

gerenciamento da assistência e o que chega ao paciente. Assim, a construção do 

conhecimento destes profissionais deve ser engendrada passando pelos diversos pilares 

da Educação: Aprender a conhecer; Aprender a fazer; Aprender a viver juntos; e Aprender 

a ser. 

Desta forma, o II Encontro Nacional de Educação em Saúde, que integrará a XI 

Semana de Enfermagem, IX Seminário de Iniciação Científica, V Seminário de Extensão 

e IV Seminário de Cultura da UENP, que ocorrerá no período de 11 a 15 de Maio de 2015 

visa através de apresentações, palestras e minicursos aprimorar o conhecimento e 

amadurecimento dos acadêmicos de Enfermagem e profissionais de saúde.  O evento 

oferecerá cinco palestras e seis minicursos desenvolvidos por profissionais qualificados, 

a maioria professores universitários com ampla experiência nos temas que abordarão. 

Durante esta semana as atividades ocorrerão no Auditório Thomas Nicoletti, nas 

salas de aula do Setor de Enfermagem da UENP e na quadra poliesportiva dos campus 

Luiz Meneghel. Assim, o Evento Científico e Cultural visa agregar ao dia 12 de maio, 

reconhecido internacionalmente como o Dia do Enfermeiro, juntamente com o Curso de 

Enfermagem e Centro de Ciências Biológicas, a valorização deste profissional, tão 

importante para o atendimento dos pacientes. 

 

 

 

Prof. Dr. Cristiano Massao Tashima 

Coordenador do Evento 
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LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA): LEVANTAMENTO 

DE ÓBITOS EM UMA REGIÃO NO SUL DO BRASIL 

 

ADRIANO, Gabriela Luiza Posseti 

VALE, Ana Paula Galdino 

LIMA, Ana Carolina de Souza  

CRUZ, Carolina Fordellone Rosa  

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

fordellone@uenp.edu.br  

 

Introdução: As leishmanioses são infecções transmitidas ao homem a partir de um 

reservatório animal. São doenças não contagiosas e de evolução crônica, com etiologia 

atribuída a várias espécies do protozoário do gênero Leishmania, transmitidas pela picada 

de fêmeas de flebotomíneo. Manifesta-se clinicamente nas formas visceral, tegumentar e 

muco-cutânea. Objetivo: descrever os óbitos ocorridos com os indivíduos que tiveram a 

LTA no município de Bandeirantes - Paraná. Metodologia: Foram incluídos todos os 

óbitos que ocorreram com indivíduos que tiveram a LTA notificada no período de 2007 

a 2013 em que a família concordou em participar do estudo. Foram utilizados dados 

primários secundários. As informações foram obtidas através das Fichas de Investigação 

epidemiológica fornecida pela secretaria municipal de saúde (SMS) e um questionário 

epidemiológico. Todas as informações foram codificadas no Microsoft Excel foi 

realizada a análise descritiva de todas as variáveis.  Projeto foi aprovado pela SMS e pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo (COEP-216/2012). Resultados: Foram investigados 14 óbitos e a causa mais 

frequente foi Parada cardiorrespiratória (43%), 35,71% estavam em tratamento da LTA, 

todos os pacientes utilizaram o antimonial pentavalente injetável para o tratamento 

medicamentoso da doença, 42,86% apresentavam lesões e 71,43% queixavam-se de 

efeitos colaterais do medicamento utilizado no tratamento da LTA. Considerações 

Finais: Os resultados mostram que grandes partes dos indivíduos ainda estavam em 

tratamento ou possuíam lesões quando foram a óbito. A LTA é considerada uma doença 

negligenciada e merece mais atenção. 

 

Descritores: Leishmanise Tegumentar Americana; Tratamento; Morte. 
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GESTANTES ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO 

– PARANÁ ENTRE 2006 A 2010. 

 

CAVERSSAN, Kamila 

JARDIM, Thais 

CRUZ, Carolina Fordellone Rosa 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

fordellone@uenp.edu.br  

 

Introdução: A gravidez na adolescência traz preocupações, considerando que neste 

momento os jovens deveriam estar se preparando para a idade adulta, especialmente em 

relação aos estudos e melhor ingresso no mercado de trabalho. Objetivo: descrever o 

perfil socioeconômico, ginecológico e obstétrico de gestantes adolescentes e o motivo 

que as levou a engravidarem. Metodologia: estudo descritivo de cunho quantitativo 

gestantes no município de Cornélio Procópio – PR., nos anos de 2006 a 2010. Os dados 

foram coletados através de um formulário, aplicados individualmente nos domicílios das 

participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa do curso de 

graduação em enfermagem da Universidade Estadual do Norte do Paraná sob o protocolo 

061/2011.  Resultados: Das 112 adolescentes entrevistadas observa-se que a maioria 

engravidaram aos 17 anos (27%), possuíam o ensino médio incompleto (30%), brancas 

(46%), com renda familiar entre 1 a 3 salários mínimos (55%), residiam na zona urbana 

(92%) e não exerciam nenhuma atividade remunerada (52%). Apresentaram a menarca 

aos 12 anos (27%), 80% das adolescentes não utilizavam nenhum método contraceptivo, 

71% não tinham se consultado com medico ginecologista antes de engravidar. O descuido 

foi o principal motivo da gravidez (49%), 75% não tiveram vontade de interromper a 

gravidez e estavam namorando ao engravidar (65%), não apresentaram nenhuma 

intercorrência durante a gravidez (70%), parto normal (54%). Considerações Finais: 

gravidez nesta fase da vida traz responsabilidades para as quais as adolescentes não estão 
preparadas. A enfermagem tem papel fundamental na educação para prevenir uma 

gravidez indesejada. 

 

Descritores: Adolescente; Gravidez; Contracepção 
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PAPEL DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AO PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

CERQUEIRA OKAMOTO, Alex Rodrigo 

OLIVEIRA, Magda Félix 

ASSÊNCIO, Marcelo 

OKAMOTO, Juliana  

MASCHIO NETO, Bruno 

 

Universidade Estadual de Maringá. Maringá-Paraná, Brasil- 

brunomaschioneto@hotmail.com 

 

Introdução: O Câncer é uma doença que traz consigo um temor, onde focaliza-se a 

descoberta da doença e á vincula com um sofrimento contínuo, cercado pela dor e a morte, 

caracterizado pelo crescimento anormal e desestruturado das células. Objetivo: 

Demonstrar o papel e a importância do profissional Enfermeiro no atendimento ao 

paciente oncológico. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisões bibliográficas, 

onde foram consultadas fontes secundárias que combinam as características básicas dos 

estudos bibliográficos, sendo estes trabalhos lidos e interpretados subsidiando os dados 

deste levantamento. Os dados foram coletados por intermédio dos bancos eletrônicos: 

Science Direct, Scielo,IPAS Brasil, Scirus, Medline, Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) Education Resources Information Center (ERIC) 

para consultar artigos não publicados e trabalhos apresentados em conferências, o Sistema 

de Informação da Biblioteca da Organização Mundial da Saúde (WHOLIS). Foram 

utilizadas publicações entre os anos de 2000 a 2013. Resultados: O Enfermeiro que atua 

em oncologia é pautado em assistir o doente dando a ele suporte para que possa enfrentar 

a doença, desenvolvendo o cuidado integral e humanístico. Sendo o mesmo facilitador na 

adesão do tratamento destes pacientes. Considerações Finais: O Câncer acomete grande 

parte da população mundial, o enfermeiro inserido no acompanhamento pacientes 

oncológicos além de estar em constante atualização técnico-científica deve realizar um 
atendimento não focado somente em sinais e sintomas, mas em atendimento que vise as 

necessidades da pessoa humana.  

 

Descritores: Oncologia; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem Oncológica. 
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ORÇAMENTO PRÓPRIO APLICADO E ESTABELECIMENTOS DO SUS EM 

MUNICÍPIOS DE UMA REGIONAL DE SAÚDE  

 

DINIZ, Marcella. S  

PINAFO, Elisangela  

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

elisangelapinafo@yahoo.com.br 

 

Introdução: A gestão do SUS nos Municípios tem sido tem sido explorada devido a 

necessidade de conhecer sua capacidade de assumir a gestão da rede de serviços de saúde 

instalada e o percentual do orçamento próprio aplicado na área da saúde. Objetivo: 

Analisar os investimentos em saúde e o número de estabelecimentos do SUS em 

municípios de uma regional de saúde do Paraná. Metodologia: Trata-se de um estudo 

quantitativo descritivo, realizado a partir de dados secundários de 2010 e 2014, contidos 

em Sistemas Nacionais de Informação em Saúde: DATASUS, IBGE, CNES e IPARDES, 

referentes a 21 municípios integrantes de uma Regional de Saúde do norte do Paraná. 

Resultados: O estudo demonstrou que 8 dos municípios possuem hospitais públicos e 7 

municípios com hospitais privados, sendo que 2 municípios apresentaram hospitais tanto 

público quanto privado em seu território. Os municípios que não possuem hospital (4) 

utilizam os serviços hospitalares de outros municípios referenciados e contratualizados. 

Quanto ao número de estabelecimentos do SUS, 57,14% (12) dos municípios possuem 

até cinco estabelecimentos, e o restante 43,86% (9)  dos municípios mais de cinco 

estabelecimentos. O percentual do orçamento próprio aplicado em saúde aponta que 

47,7% (10) dos municípios utilizam de 11 a 20% do seu orçamento, 42,8% (9) investem 

de 21 a 30% e 9,5% (2) aplicam mais de 30%. Considerações finais:  A maioria dos 

municípios aplicaram mais de 15% do orçamento próprio em saúde, seguindo o 

percentual recomendado pela Lei Complementar 141/2012, Art. 7. 

     

Descritores: Investimentos em saúde; SUS; Gestão em saúde. 
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REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 

GRANDI, Ana Lúcia De 

SANTOS, Dyena 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

analucia@uenp.edu.br. 

 

Introdução: A rede de atenção psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de atenção para 

o atendimento para as pessoas com transtornos mentais, incluindo as pessoas que usam 

crack, álcool e outras drogas. Objetivo: Descrever a rede de atenção a saúde mental 

proposta pelo Ministério da Saúde.Metodologia:Revisão de literatura nos documentos do 

Ministério de Saúde. A seleção destes documentos se deu a partir de palavras-chaves em 

busca simples e em consonância com os descritores em ciências da saúde. Os resultados 

foram analisados de forma descritiva.Resultados:É instituída a rede de atenção a saúde 

mental a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção a saúde para pessoas com 

transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no 

âmbito de SUS. A Rede é composta por serviços e equipamentos variados tais como: os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); 

os Centros de Convivência e Cultura, as Unidades de Acolhimento (UAs) e os Leitos de 

Atenção Integral (em Hospitais gerais e nos CAPS III). Inclui nessa política o Programa 

de Volta para Casa que oferece bolsas para pacientes egressos de longas internações em 

hospitais psiquiátricos.Considerações finais: Apesar da Rede de Atenção Psicossocial 

ser uma portaria existente desde o ano de 2001, se verifica que nos dias atuais ocorrem 

dificuldades para sua execução e implementação, havendo a necessidade de debates e 

educação tanto permanente quanto continuada sobre o tema. 

 

Descritores: Saúde Mental; Redes de Atenção à Saúde; Atenção Primária à Saúde. 
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PRINCIPAIS INFECÇÕES EM PACIENTES QUEIMADOS E FATORES 

PREDISPONENTES: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 

GUARINI, Gabriele  

PAULINO, Gabriela Machado Ezaias 

SONOBE, Helena Megumi 

GIORDANI, Annecy Tojeiro 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

annecy@uenp.edu.br 

 

Introdução: Os avanços no tratamento de queimados têm reduzido às taxas de letalidade 

e melhorado a qualidade de vida das vítimas de queimaduras. Entretanto, as complicações 

infecciosas continuam sendo um desafio e importante causa de óbito. Objetivo: 

identificar as principais complicações infecciosas e seus fatores predisponentes em 

pacientes queimados. Metodologia: Revisão integrativa da literatura com artigos na 

íntegra, publicados em língua portuguesa no período de janeiro a fevereiro de 2015, 

indexados na base de dados online LILACS e na Biblioteca Eletrônica SciELO, com os 

descritores Infecção e Queimaduras. Resultados: Foram encontrados 33 artigos 

científicos e a amostra final foi de 9 artigos. Em 4 estudos, a sepse aparece como uma das 

principais complicações, podendo evoluir para óbito, seguido de problemas 

cardiovasculares caracterizados por hipotensão, aumento da frequência cardíaca e choque 

(4 estudos); comprometimento da função renal, diretamente associada à hipovolemia (6 

estudos); complicações infecciosas no local da inserção de cateteres (4 estudos); infecção 

urinária, insuficiência respiratória e pneumonia devido à inalação da fumaça (5 estudos). 

Discussão: O acesso venoso é um dos fatores que predispõe pacientes queimados a 

desenvolverem infecções. Embora o mais seguro seja na veia subclávia, muitos cateteres 

são colocados em áreas queimadas ocasionando risco de infecção nos pacientes. 

Considerações finais: O enfermeiro deve estar atento à prevenção de infecções às quais 
o paciente queimado está susceptível, visando o controle efetivo da sepse em Unidades 

de Queimados, bem como o conhecimento da etiologia e dos fatores de risco.  

 

Descritores: Queimaduras; Complicações infecciosas; Cateteres.  
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COMPLICAÇÕES EM PACIENTES QUEIMADOS E PLANEJAMENTO DE 

ENFERMAGEM PARA O AUTOCUIDADO PÓS-ALTA HOSPITALAR 

 

GIORDANI, Annecy Tojeiro 

GUARINI, Gabriele  

STADLER, Débora Viviane 

VALÉRIO, Maria Apparecida 

SONOBE, Helena Megumi 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

annecy@uenp.edu.br  

 

Introdução: Queimaduras são lesões cutâneas causadas pela ação direta ou indireta do 

calor por chama (fogo), contato com água fervente e outros líquidos quentes, superfície 

aquecida, corrente elétrica e agente química. Objetivo: Identificar complicações 

apresentadas por essa clientela e identificar propostas de planejamento de enfermagem. 

Metodologia: Revisão integrativa com busca de artigos na íntegra nas bases de dados 

PubMed e Lilacs e na Biblioteca Eletrônica SciELO, com os descritores Queimaduras, 

Complicações pós-operatórias; Autocuidado, em língua portuguesa e no período de 2004 

a 2014. Resultados: Foram levantados 110 artigos, com amostra final de 34 estudos sobre 

a temática em questão, os quais apontaram como principais complicações em queimados: 

disfunção gastrointestinal, insuficiência renal, lesão renal aguda e problemas infecciosos 

como sepse, sendo que feridas, cateteres venosos centrais, vias aéreas, pulmões e trato 

digestivo são portas de entrada para infecções. Ainda, seis estudos apresentaram 

propostas de planejamento para alta hospitalar. Considerações finais: O plano de 

cuidados realizado pelo enfermeiro deve priorizar ações que evitem complicações e 

valorizem o autocuidado do paciente, de modo que ele consiga lidar melhor com os seus 

problemas, conflitos e medos após a alta hospitalar.  

 
Descritores: Queimaduras; Complicações pós-operatórias; Autocuidado.  
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PERFIL DOS NASCIMENTOS NO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES – 

PARANÁ NOS ANOS DE 2006 A 2009 
 

HERCULIAN, Natália Bravos 

CRUZ, Carolina Fordellone Rosa 

BUENOS, Daniela dos Reis 

MASSAN, Fernanda 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

fordellone@uenp.edu.br  

 

Introdução: O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) tem-se 

constituído em importante fonte de informações sobre os nascimentos ocorridos em todo 

país. Com o preenchimento correto da DN, os dados podem oferecer o perfil das 

parturientes e seus recém-nascidos, da localidade em que se encontram. Objetivo: traçar 

o perfil dos nascimentos e das parturientes e seus recém-nascidos atendidos no município 

de Bandeirantes/PR, a partir do SINASC. Metodologia: estudo descritivo exploratório 

que identificou as características de todas parturientes e seus recém-nascidos atendida nos 

hospitais Santa Casa de Misericórdia, e Hospital São Lucas, nos anos de 2006 a 2009. 

Resultados: Observou-se que 27,2% das parturientes eram adolescentes, 50% estão 

casadas e 100% não realizaram o mínimo de consultas de pré-natal preconizadas pelo 

Ministério da Saúde. A proporção de parto cesárea foi de 52%. Os recém-nascidos, em 

sua maioria, apresentaram boa vitalidade ao nascer, na avaliação do Apgar 98% 

apresentaram pontuação acima de sete no primeiro e no quinto minuto de vida. 

Considerações Finais: Com os resultados, foi possível traçar o perfil das parturientes e 

seus recém-nascidos atendidos no município e demonstrar a possibilidade de utilização 

do SINASC como um dos instrumentos de avaliação em saúde e propor intervenções 

capazes de prevenir a morbimortalidade materno-infantil. 

 

Descritores: Sistemas de informação; Saúde materno-infantil; Avaliação em saúde. 
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PRODUÇÃO NACIONAL SOBRE OS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 

HIRANO, Marina Wulff 

ROSA, Bruna Dalto 

ALARCON, Miriam Fernanda Sanches 

   MOREIRA, Ana Cândida Martins Grossi 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná.  Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

anacandidagrossi@uenp.edu.br 

 

Introdução: O termo Diagnóstico de Enfermagem (DE) tem sua origem no advento da 

enfermagem moderna. As necessidades apresentadas pelos pacientes são identificadas 

pelos enfermeiros a partir da coleta de dados em um processo de raciocínio clínico, as 

necessidades são identificadas a partir da interpretação e agrupamento dos dados 

coletados, sendo formulados DE. O conhecimento acerca da prevalência dos DE contribui 

para a previsão dos cuidados necessários e para a orientação de programas de educação 

permanente. Objetivo: Conhecer os principais DE descritos em Unidade de Terapia 

Intensiva. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica que utilizou-se três bases 

de dados, Scielo, Lilacs e Medline para seleção dos artigos.  A pesquisa abrangeu as 

publicações nacionais em enfermagem, de 2008 a 2014, sendo identificados 10 artigos 

que compuseram a amostra do estudo. Resultados: Após análise dos artigos e exclusão 

de repetições, encontraram-se 51 diferentes títulos de diagnósticos. O título diagnóstico 

mais frequente foi padrão respiratório ineficaz aparecendo em 9 artigos, seguido de risco 

de infecção (8), mobilidade física prejudicada (7), risco de integridade da pele prejudicada 

juntamente com risco de aspiração (6),  comunicação verbal prejudicada e risco de 

perfusão tissular periférica ineficaz (5). Considerações finais: O estabelecimento dos DE 

é um recurso necessário ao cotidiano de enfermagem, possibilita a formulação de planos 

de assistência visando o cuidado integral, além de demonstrar preocupação com os 
aspectos de prevenção de problemas que devem ser valorizados pela equipe. 

 

Descritores: Diagnóstico de enfermagem; Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva.  
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PERFIL DOS RECÉM-NASCIDOS BAIXO PESO ENTRE 2006 E 2009 NO 

MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PARANÁ. 

 

LIBANORI, Isabele 

BRANDÃO, Rafaela 

YIU, Fernanda 

CRUZ, Carolina Fordellone Rosa 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

fordellone@uenp.edu.br  

 

Introdução: O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos tem-se constituído em 

importante fonte de informações sobre os nascimentos ocorridos em todo país. Com o 

preenchimento correto da Declaração de Nascidos Vivos, os dados podem oferecer o 

perfil das mães e seus recém-nascidos, da localidade em que se encontram. Objetivo: 

descrever o perfil dos nascidos vivos baixo peso ao nascer Metodologia: estudo 

descritivo exploratório que identificou as características de todas as mães e seus recém-

nascidos baixo peso atendidos nos hospitais Santa Casa de Misericórdia e Hospital São 

Lucas, nos anos de 2006 a 2009.  Resultados: Observou-se que 15,23% das mães eram 

adolescentes, 45,69% casadas e 100% realizaram o mínimo de consultas de pré-natal 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. A proporção de parto cesárea foi de 42,38%. Os 

recém-nascidos, em sua maioria, apresentaram boa vitalidade ao nascer, na avaliação do 

apgar 91,7% apresentaram pontuação acima de 7 no primeiro e no quinto minuto de vida. 

Considerações Finais: foi possível traçar o perfil das mães e seus recém-nascidos baixo 

peso atendidos no município e demonstrar a possibilidade de utilização do Sistema de 

Informação sobre Nascidos Vivos como um dos instrumentos de avaliação em saúde e 

propor intervenções capazes de prevenir a morbimortalidade materno-infantil.   

 

Descritores: Sistemas de informação; Saúde materno-infantil; Avaliação em saúde.  
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LEISHMANIA BRAZILIENSIS EM PACIENTES COM LEISHMANIOSE 

TEGUMENTAR AMERICANA EM REGIÃO SUL DO BRASIL 

 

LIMA, Ana Carolina de Souza  

ADRIANO, Gabriela Luiza Posseti 

VALE, Ana Paula Galdino 

CRUZ, Carolina Fordellone Rosa  

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

fordellone@uenp.edu.br  

 

Introdução: As leishmanioses são doenças não contagiosas e de evolução crônica, com 

etiologia atribuída a várias espécies do protozoário do gênero Leishmania, transmitidas 

pela picada de fêmeas de flebotomíneo. Manifesta-se clinicamente nas formas visceral, 

tegumentar e muco-cutânea. Objetivo: Identificar os subgêneros de Leishmania em 

fragmentos de biópsia oriundos de lesões cutâneas de pacientes com LTA nos anos de 

2008 e 2009. Metodologia: foi colhida uma amostra de tecido da borda de lesão cutânea 

de pacientes que compareceram para o exame parasitológico no laboratório BIONÁLISE 

do município de Bandeirantes e que concordou em participar da pesquisa. As amostras 

de tecidos foram mantidas em álcool isopropílico, até serem enviadas, para identificação 

na Universidade de São Paulo. A identificação de Leishmania foi realizada através do 

teste de Reação em cadeia da Poliemerase (PCR). A PCR é um método de amplificação 

(de criação de múltiplas cópias) de DNA (ácido desoxirribonucleico) sem o uso de um 

organismo vivo. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (COEP-09/2009).  Resultados: Foi 

realizado PCR em 04 amostras. Três delas apresentaram-se positivas e uma negativa para 

Leishmania (Viannia) braziliensis. Considerações Finais: No estado do Paraná, outros 

autores também comprovaram a presença de Leishmania (Viannia) braziliensis em casos 

humanos e em cães. Conclui-se que a técnica de PCR é eficaz para identificar os 
subgêneros de Leishmania em fragmentos de biópsia oriundos de lesões cutâneas em 

pacientes com LTA.  

 

Descritores: Leishmaniose Tegumentar Americana; Leishmania braziliensis, Lesões 

cutâneas. 
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PESSOAS COM ÚLCERA DE PERNA E APOIO SOCIAL: O QUE SABEMOS? 
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MOREIRA, Ricardo Castanho  
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ricardocastanho@uenp.edu.br 

 

Introdução: Quando uma ferida torna-se crônica e os cuidados feitos visando à 

cicatrização não surtem o efeito desejado o paciente é levado a um misto de ansiedade e 

depressão, tendo a família um importante papel de apoio social nesse processo. Objetivo: 

Caracterizar as condições sociodemográficas e clínicas dos pacientes com feridas e 

conhecer o apoio social recebido. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa realizada no 

Projeto de Feridas na cidade de Bandeirantes-PR, com delineamento transversal. O 

instrumento de coleta de dados foi construído com perguntas fechadas, incluindo 

variáveis sociodemográficas, clínicas, dados da ferida e o instrumento de Escala de Apoio 

Social do Medical Outcomes Study (MOS-SSS), com amplitude de 19 a 95. O teste piloto 

foi realizado de março/2015 a abril/2015. Resultados: Dos seis pacientes pesquisados 

três são do sexo feminino, três do masculino, divididos entre três adultos e três idosos. 

Sendo cinco pessoas casadas, sem vinculo empregatício, residindo com duas ou mais 

pessoas, vivendo com renda familiar superior a dois salários mínimos. Indivíduos com 

Hipertensão Arterial Sistêmica totalizaram cinco pessoas, quatro com Diabetes Mellitus, 

uma com bronquite e uma com insuficiência renal, sendo todos não fumantes. O tipo de 

úlcera foi venosa e pé diabético. Com tempo de tratamento da ferida de sete anos e dois 

meses. Apresentando escore de 84 na Escala de Apoio Social.  Considerações finais: 

Percebeu-se que a média de escore é adequada, pois mostra que a família do paciente com 

ferida percebe e considera a necessidade do apoio social.  

 

Descritores: Úlcera da perna; Apoio social; Família. 
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Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

fordellone@uenp.edu.br  

 

Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, 

de evolução crônica. Sua etiologia é atribuída a diversas espécies do protozoário do 

gênero Leishmania, na qual é transmitida ao homem através da picada da fêmea de 

mosquitos flebotomíneos. Objetivo: avaliar o conhecimento de profissionais da saúde 

sobre a LTA, no município de Bandeirantes-PR no ano de 2011. Metodologia: foram 

entrevistados 62 profissionais de saúde que prestavam serviços nas Estratégias de Saúde 

da família (ESF) e Pronto Socorro (PS). Resultados: de todos os entrevistados 82% 

pertenciam ao sexo feminino, a faixa etária predominante foi entre 30 a 39 anos (31%), 

56% possuíam o segundo grau completo, 44% recebiam de dois a cinco salários mínimos, 

71% receberam capacitação, porém nenhuma sobre LTA, 87% relataram saber sobre a 

doença e 77% sabem que é de notificação compulsória, 40% reconhecem que os casos no 

município aumentaram. A maioria dos entrevistados tem conhecimento quanto o agente 

etiológico (48%), vetor responsável (59%), transmissão (55%), quanto à realização do 

diagnóstico (90%) e a droga utilizada (58%). Quanto a manifestação, apenas 14 pessoas 

sabem sobre a forma mucosa e 33% não sabem o que ocorrem com os animais infectados. 

Considerações finais: existem deficiências quanto ao conhecimento da doença e a 

escassez de capacitação dos profissionais, por isso torna-se necessário a elaboração de 
um plano de educação continuada em parceria com a secretaria municipal de saúde do 

município de Bandeirantes juntamente com as equipes dos programas saúde da família 

para estimular o interesse do aprendizado.  

 

Descritores: Leishmaniose Tegumentar Americana; Recursos humanos em saúde;  

Capacitação. 
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CONVIVÊNCIA E PERSPECTIVA DE FUTURO: CRIANÇAS E 
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Universidade Estadual de Maringá. Maringá - Paraná, Brasil – ieda1618@hotmail.com 

 

Introdução: A criança/adolescente em risco é amparada no Brasil por uma legislação 

que preconiza sua retirada do convívio familiar, delegando seus cuidados a instituições 

especializadas ou Lares substitutos, situação que invoca necessidade de superação em 

vários sentidos. Objetivo: Conhecer a convivência entre as crianças/adolescentes e as 

pessoas responsáveis pelo abrigo e apreender as perspectivas de futuro destas. 

Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório – descritivo, realizado em 

um Lar para crianças/adolescentes do sexo feminino do Noroeste do Paraná, sujeitos do 

estudo foram 11 crianças/adolescentes, com idade entre sete e dezoito anos. A coleta dos 

dados ocorreu entre junho e julho de 2012, através de entrevistas. A interpretação dos 

dados decorreu por meio da Análise de Conteúdo, onde emergiram quatro categorias: “O 

Construir de uma convivência crianças/adolescentes”, “Família: apoio que sinto falta”, 

“Vivenciando a sexualidade: percorrendo um caminho ainda pouco explorado” e 

“Quando sonho, sonho alto, mas tenho medo de sonhar”. Resultados: A convivência 

entre as crianças/adolescentes, na grande maioria, passa a ser equilibrada apenas com o 

passar do tempo, quando as trocas interindividuais ocorrem com maior frequência. 

Quanto à perspectiva de futuro, apesar do medo em sonhar, todas possuíam, 
principalmente na esfera profissional. Considerações Finais: Uma realidade que pode 

parecer, aos olhos dos outros, tão intricada, para estas crianças/adolescentes as 

impulsionam a sonhar e a buscar boas perspectivas de futuro, mas ainda que haja vontade 

e sonhos, infelizmente não é o suficiente para termos a certeza de que estas meninas terão 

o futuro que elas desejam. 

 

Descritores: Institucionalização; Adolescente; Criança. 
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Introdução: O envelhecimento normal está associado a diversas alterações estruturais e 

funcionais nos sistemas fisiológico, admite-se que o individuo nessa fase de vida 

apresente,  uma lentificação global no desempenho de suas tarefas, que não podem 

sobrepor a sua valorização como ser humano (OPAS, 2012).A velhice deve ser 

compreendida como um processo natural  trazendo modificações, sendo necessário 

estimular o envelhecimento ativo prevenindo e postergando o surgimento das 

incapacidades (Freitas, Queiroz e Souza, 2010). Objetivo:  Destacar a promoção de 

saúde, através da implementação de cuidados antecipatórios, capazes de modificar a 

história natural das doenças assim como evitar possíveis declínios. Metodologia: 

Realizou- se levantamento bibliográfico por meio de acesso à base de dados online, foram 

selecionados 18 artigos para a composição deste estudo. Resultados: A qualidade de vida 

para o idoso pode estar  relacionada ao desempenho de suas atividades de vida diárias,  

com garantia de sua capacidade funcional  (LIMA, et al, 2010).  O cuidado com a pessoa 

idosa deve considerar a manutenção do bem estar, intervindo de acordo com suas reais 

necessidades, ressaltando a singularidade do individuo. O desenvolvimento de um 

trabalho multidisciplinar ,reconhecendo e defendendo os direitos dos idosos, famílias e  

comunidade, é uma responsabilidade social. Associa- se a importância da pesquisa para 

instrumentar os profissionais de saúde,  frente a evidencia do crescimento populacional 
de idosos, na maioria dos países em desenvolvimento como o Brasil. Considerações 

finais: Nossa preocupação não pode estar pautada na buscar da longevidade, mas sim, 

garantir a dignidade humana, envolvendo a felicidade, qualidade de vida e satisfação 

pessoal. 

 

Descritores: Envelhecimento; Profissionais de Saúde; Idoso. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E 

PRINCIPAIS FORMAS DE AGRESSÃO  

 

OLIVEIRA BUENO, Rafaela 

COSTA VIDOTTE, Talita 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

talita@uenp.edu.br 

 

Introdução: A violência doméstica sempre esteve presente na história da humanidade, 

em especial, como forma de submissão e vulnerabilidade da mulher frente ao homem. 

Objetivo: Identificar as principais formas de violência doméstica sofridas pelas mulheres 

em um município do norte do Paraná. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 

transversal com abordagem quantitativa, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Curso de Enfermagem/UENP (Parecer n.018/2013). A amostra contou com 185 Boletins 

de Ocorrência preenchidos em uma Delegacia de Polícia Civil durante o ano de 2013.Para 

a tabulação dos dados utilizou-se o programa Microsoft Office Excel 2010, cuja análise 

estatística ocorreu por frequência absoluta e relativa. Resultados: Constatou-se que 

referente as vítimas, 64(34,6%) tinham de 31 a 40 anos; 84(45,4%) cursavam ou já 

haviam concluído o ensino médio e 105(56,8%) residiam com um companheiro. Sobre os 

agressores, 46(24,9%) tinham entre 41 a 50 anos; 83(44,9%) concluíram ou cursavam o 

ensino médio e 99(53,5%) possuíam alguma atividade remunerada. No momento da 

agressão, 43(23,2%) dos agressores estavam alcoolizados e 10(5,5%) sob o efeito de 

drogas. Quanto ao tipo de violência, 135(40,2%) das vítimas sofreram violência 

psicológica, 91(27,1%) física, 87(25,9%) moral, 16(4,7%) patrimonial e 7(2,1%) sexual. 

Considerações finais: Ao enfermeiro, além de cuidar das lesões físicas, cabe-lhe 

fornecer esclarecimentos as vítimas sobre os tipos violência, incentivá-las a fazer o 

registro policial e disponibilizar recursos dos serviços de saúde à prevenção de mais 

agressões. 
 

Descritores: Violência contra a mulher; Gênero e Saúde; Epidemiologia.  
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ANÁLISE DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CRÔNICAS 

UTILIZANDO GEL STRYPHNODENDRON ADSTRINGEN 

 

PEDRASSINI, Eduardo Henrique Coutinho  

BRUNO, Paulo Sérgio de Carvalho 

PINHEIRO, Eliana de Fátima Catussi 

ARAÚJO, Lucas de Oliveira 

MORREIRA, Ricardo Castanho 

TASHIMA, Cristiano Massao  

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

cristianotashima@uenp.edu.br 

 

Introdução: A ferida é resultado de um trauma que ocasiona ruptura dos tegumentos. O 

tratamento destas é baseado no entendimento do processo cicatricial. A melhor forma de 

cicatrização está em remover os tecidos necróticos e fibrinosos da lesão, preservando o 

tecido de granulação e estimulando a epitelização e contração da ferida. A classificação 

das feridas é um dado importante para avaliação e tratamento adequado. Dentre as 

diversas classificações destacam-se as feridas crônicas que geralmente são associadas a 

doenças, como neoplasias. Para o tratamento destas lesões normalmente são usados 

agentes tópicos para melhor cicatrização e proteção do tecido. Dentre os produtos naturais 

que vêm se destacando como potente agente cicatricial, destaca-se o Stryphnodendron 

adstringens (Barbatimão). Objetivo: Avaliar as propriedades cicatrizantes da utilização 

tópica de Barbatimão em feridas crônicas. Metodologia: Trata-se de um relato de caso 

que ocorreu entre abril e maio de 2014 com um paciente do sexo feminino, de 41 anos, 

no Ambulatório de Feridas – UENP/CLM. Resultados: O uso de Barbatimão nos 

curativos realizados diariamente durante por um período de 36 dias melhorou o aspecto 

da lesão contraindo as bordas da ferida, mantendo o tecido de granulação que propiciou 

a epitelização e cicatrização.  Considerações finais: O uso de Barbatimão no combate a 
feridas crônicas se mostrou benéfico no processo cicatricial das lesões. 

 

Descritores: Barbatimão; Feridas; Curativos.  
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MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL: COMO ALCANÇAMOS ESTE 

OBJETIVO DO MILÊNIO 

 

RIBEIRO, Tayla Larissa  

OLIVEIRA, Lucas Ruela  

MELO, Emiliana Cristina  

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

ecmelo@uenp.edu.br. 

 

Introdução: No ano 2000, foram lançados mundialmente alguns objetivos para melhorar 

a qualidade de vida e saúde das populações, dentre os quais destaca-se a redução da 

mortalidade infantil, objetivo de maior sucesso no mundo. Objetivo: Verificar a evolução 

da diminuição da mortalidade infantil no Brasil e ações utilizadas para o seu alcance. 

Metodologia: A evolução da mortalidade infantil foi calculada utilizando dados vitais do 

Datasus. Para verificar as ações para o alcance deste objetivo, foram utilizados 

documentos do Ministério da Saúde e periódicos indexados no período de 2000 a 2012 

utilizando os descritores: mortalidade infantil, políticas públicas, saúde materno-infantil, 

objetivos do milênio. Resultados: A mortalidade infantil no Brasil diminuiu de 21,2 em 

2000 para 13,4/1000 em 2012, em média de 0,65/1000 por ano. Dos seis artigos e 

documentos analisados, observou-se que as principais estratégias utilizadas para o 

alcance deste objetivo do milênio envolveram tecnologias leves, como campanhas de 

imunização e aleitamento materno, investimentos para diminuição da pobreza e 

desnutrição e melhorias na assistência pré-natal.  Considerações finais:  Apesar do Brasil 

ter alcançado e superado este objetivo do milênio, muitas crianças continuam morrendo 

a cada ano no país. É necessário manter as ações já existentes e investir ainda mais no 

cuidado a mãe e ao seu filho durante a gestação, parto e após o nascimento. 

 

Descritores: Mortalidade infantil; Políticas públicas; Saúde Materno-infantil. 
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CAUSAS DE BURNOUT EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

RIGONATTI, Luiza 

ROSA, Bruna Dalto 

SILVA, Laísa Karine 

HIRANO, Marina Wuff 

GALDINO, Maria José Quina  

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

bruna_daltorosa@hotmail.com 

 

Introdução: A Síndrome de Burnout é definida como um estado de esgotamento físico e 

mental decorrente da cronificação do estresse no ambiente ocupacional, constituindo-se 

por três dimensões conceituais: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização 

profissional. A enfermagem é considerada uma das classes mais vulneráveis ao seu 

desenvolvimento, pelas características organizacionais do seu trabalho. Objetivo: 

Identificar na literatura as possíveis causas de Burnout em profissionais da enfermagem. 

Metodologia: Revisão integrativa de literatura realizada por meio de pesquisa nas bases 

de dados SCIELO e LILACS empregando-se a combinação das palavras-chave 

“Síndrome de Burnout”; “Enfermagem” e “Causas”. Incluíram-se artigos completos 

publicados em periódicos indexados no período de 2006 a 2013, no idioma português. 

Obteve-se 22 artigos, destes selecionou-se seis para compor este estudo. Resultados: 

Verificou-se que o desenvolvimento de Burnout em profissionais da enfermagem é 

multifatorial. Todavia, as causas mais referidas nos estudos são as relações e as condições 

de trabalho, especialmente: grandes jornadas e sobrecarga de trabalho, falta de autonomia 

e de recompensas, conflito de valores pessoais com os institucionais e a baixa 

remuneração/valorização do trabalho. Considerações finais: Este estudo sugere a 

necessidade de implantação de medidas preventivas no ambiente de trabalho para 
diminuir os níveis de estresse, a fim de evitar ou, ao menos, reduzir a ocorrência de 

Burnout. 

 

Descritores: Esgotamento Profissional; Ambiente de Trabalho; Enfermeiros. 
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ESTRATÉGIAS DE BUSCA ATIVA DE INFECÇÃO DE SÍTIO CIRURGICO: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

RODRIGUES, Renata Zanardo  

STADLER, Debora Viviane 

EZAIAS, Gabriela Machado 

 SONOBE, Helena Megumi 

GIORDANI, Annecy Tojeiro 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

annecy@uenp.edu.br. 

 

Introdução: O diagnóstico de infecção relacionada à assistência a saúde (IRAS), ocorre 

quando o paciente apresenta infecção que se manifesta durante ou após sua alta, devido à 

internação hospitalar ou a procedimentos realizados em serviços de saúde, em geral, 

invasivos como cirurgias. Objetivo: Conhecer as metodologias encontradas na literatura 

para a realização da vigilância pós-alta das infecções de sítio cirúrgico e identificar suas 

potencialidades e fragilidades. Metodologia: Revisão integrativa da literatura com 

artigos publicados em língua portuguesa, no período de 2004 a 2014, indexados nas bases 

de dados online PubMed, LILACS e na Biblioteca Eletrônica SciELO, com os descritores 

vigilância epidemiológica, infecção de ferida operatória e alta hospitalar. A questão 

norteadora foi: o que existe publicado sobre as principais estratégias para a vigilância 

ativa das infecções de sítio cirúrgico no Brasil? Resultados: Foram encontrados 139 

artigos, mas apenas quatro artigos responderam a questão norteadora. O telefonema é o 

método mais citado na literatura para detectar casos de infecção de sítio cirúrgico; é 

barato, prático e possibilita perguntar ao paciente sobre a ferida operatória e evidencias 

de infecção. Considerações finais: Embora a utilização do telefone para detectar casos 

de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) seja comum, muitos pacientes não conseguem ter 

uma visão clínica sobre o aspecto da ferida e identificar a existência ou não de sinais de 
ISC, resultando em subnotificação de casos e no não fornecimento correto de dados sobre 

IRAS.  

 

Descritores: Vigilância Epidemiológica; Infecção da Ferida Operatória; Alta Hospitalar. 
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USO PROFILÁTICO DE OCITOCINA APÓS  A DEQUITAÇÃO 

PLACENTÁRIA EM CESÁREAS 
   

 ROSA, Bruna Dalto 

SILVA, Laísa Karine 

CRUZ, Carolina Fordellone Rosa 

 

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes – Paraná, Brasil 

fordellone@uenp.edu.br 

   

Introdução:  A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado pela 

hipófise posterior. No útero a ocitocina determina contração da musculatura lisa que é 

bastante importante para o controle de hemorragia após a dequitação. Objetivo: Verificar 

a utilização da ocitocina exógena após a dequitação placentária em cesáreas de 

mulheres. Metodologia: Revisão de literatura desenvolvida por pesquisa nas bases de 

dados  SCIELO e LILACS, utilizando a combinação das palavras-chave “Ocitocina”; 

“Gestação”;  “Cesáreas”. Foram incluídos artigos publicados no idioma português no 

período de 2007 a 2014-. Obtiveram-se nove artigos, dos quais, foram selecionados 

quatro para a composição deste trabalho. Resultados: A utilização profilática nos 

procedimentos de cesáreas é justificada pela diminuição da incidência de atonia uterina, 

e consequentemente hemorragia pós parto em até 40% quando comparada à utilização de 

placebo ou a infusão não profilática, além de reduzir a utilização de outros 

agentes uterotônicos. No entanto, por não ser desprovida de ações extrauterinas, o uso 

inadequado da ocitocina exógena pode levar a consequências deletérias para a paciente 

tais como relaxamento da musculatura lisa vascular, promovendo vasodilatação; redução 

da pressão arterial e taquicardia reflexa. Considerações finais:  A ocitocina é 

um uterotônico utilizado em obstétrica, cuja administração, tanto profilática quanto 

terapêutica, está em reduzir a incidência de hemorragia após o parto. No entanto, ainda 

não está estabelecido o regime ideal de infusão em cesarianas, sendo seu uso 
negligenciado.  

      

Descritores: Ocitocina; Gestação; Cesáreas.  
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

DA SAÚDE FRENTE AO TABAGISMO  

 

SANTOS DE SALDARRIAGA, Daila 

TOLEDO NETO, João Lopes 

  

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil – 

anatomia@uenp.edu.br 

 

Introdução: O tabagismo atualmente é reconhecido como uma dependência química que 

expõe as pessoas a inúmeras substâncias tóxicas, sendo esta uma situação alarmante na 

qual se faz necessário a promoção da educacional inclusive aos graduandos. Objetivo: 

caracterizar a prevalência do número de tabagistas entre graduandos do curso de 

enfermagem, biologia e medicina veterinária e também uma análise do conhecimento 

obtido sobre o tabagismo durante a graduação. Metodologia: estudo descritivo, de corte 

transversal, quantitativo, realizado em uma IES do Norte do Paraná com uma amostra de 

267 alunos da 1ª a 4ª série dos cursos mencionados, fumantes e não fumantes, de ambos 

os sexos, faixa etária de 17-35 anos. Resultados: Do total acima, a prevalência de 

tabagismo foi de 13,11%, com predominância feminina (77,53%), com 71,43% fumando 

até 10 cigarros ao dia e 31,43% já tem este hábito a mais de um ano. Entre os estudantes 

que fumam 57,14% disseram fumar mais no período noturno. Do total de tabagistas 

97,38% sabem dos malefícios do uso do cigarro, sendo o câncer o mais citado, porém 

persistem com o hábito. Em 79,40% dos estudantes a resposta foi que durante a graduação 

o tema tabagismo não é muito abordado e 91,01% disseram que a universidade não 

proporciona campanhas esclarecedoras sobre os riscos que o tabaco traz a saúde. 

Considerações finais: evidenciou-se a necessidade de inclusão do tema tabagismo e suas 

consequências nas disciplinas do curso de graduação em enfermagem, biologia e 

medicina veterinária.   

 
Descritores: Hábito de Fumar; Estudantes; Conhecimento.               
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APOIO MATRICIAL EM SAÚDE MENTAL 

 

SANTOS, Dyena 
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analucia@uenp.edu.br. 

 

Introdução: Apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda a equipes e 

profissionais encarregados da atenção em problemas em saúde, num processo de 

construção compartilhada, criando uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. 

Objetivo: Descrever a principal finalidade da proposta do apoio matricial em saúde 

mental pelo Ministério da Saúde no Brasil. Metodologia: Revisão dos manuais do 

Ministério de Saúde. A seleção destes documentos se deu na página de internet do 

Ministério da Saúde, sendo selecionados apenas dois manuais que tratavam 

especificamente sobre o tema. Os resultados foram analisados de forma descritiva. 

Resultados: Em 2003 o Ministério da Saúde propôs o apoio matricial, proposta que visa 

acolher as pessoas com transtornos mentais nos espaços sociais onde circulam, por meio 

de uma construção coletiva de saberes junto às equipes de saúde da família. O apoio 

matricial deve ser articulado entre Rede de Saúde Mental e Unidades de Saúde, ampliando 

a implementação do cuidado de pessoas com transtornos mentais, de modo a integrar 

diferentes categorias profissionais e especialidades à promoção da saúde. Também, 

sugere disponibilização de um profissional especializado que acompanhe 

sistematicamente as Unidades de Saúde. Considerações finais: Atualmente, a articulação 

da saúde mental e da atenção primária é imprescindível, uma vez que a Unidade de Saúde 

é o local mais próximo à comunidade. Trata-se da porta de entrada do setor, o primeiro 

contato da população com o Sistema Único de Saúde, mesmo que o acompanhamento as 

pessoas com transtornos mentais não se restrinja a este espaço. 

 
Descritores: Saúde da Família; Atenção Primária; Saúde Mental. 
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AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL NA 

POPULAÇÃO MASCULINA DE BANDEIRANTES/PR 
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natyguerra@uenp.edu.br 

 

Introdução: A hipertensão arterial (HA), caracterizada por pressão arterial acima de 

140/90 mmHg, constitui um fator de risco independente para as doenças cardiovasculares 

(DCV), além de representar elevados custos médicos. No Brasil, os homens apresentam 

índices de mortalidade maiores, sendo que as chances de hipertensão são duas vezes 

maiores para os homens do que para as mulheres, e, para cada ano de vida, essa chance 

aumenta em 1,04 vez. Objetivo: Investigar a incidência de HA na população masculina. 

Metodologia: Os dados foram coletados na população masculina de Bandeirantes/PR, 

após projeto ter sido aprovado pelo comitê de ética da FCFRP/USP (nº707.179), por 

demanda espontânea, acima de 20 anos através de anamnese, exames antropométricos, 

hemodinâmicos e laboratoriais. Resultados: Participaram do estudo o total de 477 

homens. Após a aferição da pressão arterial, foi identificado que 172 homens (36%) 

apresentavam hipertensão arterial, então foi aplicado o escore de risco de Framingham 

que identifica o risco de desenvolvimento de DCV. A partir dos 45 anos o risco 

intermediário para DCV começa a aparecer com mais frequência e que o alto risco para 

as DCV aparecem em maior quantidade a partir dos 55 anos. Considerações finais: O 

alto número de homens hipertensos que ainda não tinham diagnóstico, encontrados neste 

estudo mostra que os homens ainda não fazem o uso da atenção primária, propiciando o 

aparecimento de complicações cardiovasculares, portanto há necessidade dos serviços de 

saúde se estruturem para fazer busca ativa desta população para o diagnóstico precoce. 

 

Descritores: Saúde do Homem; Hipertensão Arterial; Diagnóstico Precoce.  
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CASO 
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Introdução: Apendicite aguda é a inflamação do apêndice que requer intervenção 

cirúrgica imediata e uso de antibióticos. Não resultando em êxito, a evolução clinica 

poderá ser o choque séptico. O choque séptico ocorre em duas fases: a fase hiperdinâmica, 

caracterizada por hipertensão e vasodilatação, pele ruborizada e hipertérmica, 

dispneia,poliúria, dispepsia, alteração no estado mental. Na fase hipodinâmica: 

hipotensão, hipovolemia, taquipnéia. Objetivo: Descrever os sinais e sintomas, a 

evolução da doença, e a intervenção de enfermagem junto a esse paciente. Metodologia: 

Trata-se de um trabalho do tipo estudo de caso. Os dados foram obtidos através da SAE 

(Sistematização da assistência de enfermagem),  

Exames laboratoriais, medicamentos seguido do planejamento das ações de enfermagem. 

Resultados: Mulher 79 anos, com história de dor abdominal há 48 horas, McBurney 

positivo. Após apendicectomia foi encaminhada para a UTI. Recebeu alta e foi transferida 

para o quarto, evoluiu com piora do quadro e foi reencaminhada para a UTI após 5 dias 

de P.O, confirmado diagnóstico de choque séptico. No exame físico apresentava Glasgow 

15, hemodinamicamente estável, distensão abdominal e edema. Evoluiu com piora 

apresentando rebaixamento do nível de consciência Glasgow 3, pupilas anisocóricas e 

anasarca, paciente evoluiu com piora e foi a óbito. As principais intervenções de 
enfermagem foram Monitorar o estado hemodinâmico, avaliar nível de consciência e 

proporcionar o conforto e o bem estar do paciente. Considerações finais: Concluímos 

que a partir do conhecimento dos processos fisiopatológicos e manifestações clinicas o 

enfermeiro tem informações que subsidiam uma assistência de qualidade.   

 

 Descritores: Apendicite; Choque séptico; Apendicectomia. 
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Introdução: Visando melhorar a qualidade de vida dos portadores de patologias crônicas, 

o homem busca diversos tratamentos, sendo esses farmacológicos ou não. Objetivo: O 

objetivo deste trabalho foi analisar a adesão ao tratamento medicamentoso dos pacientes 

com diabetes mellitus tipo 2, acompanhados na ESF IBC I – Bandeirantes/PR. 

Metodologia: Trata-se de um estudo transversal exploratório, realizado com vinte e um 

pacientes por meio de entrevistas semiestruturadas. Resultados: Verificou-se que 

71,43% da amostra eram mulheres e 28,57% homens, e que apenas 14,29% apresentavam 

IMC normal. A glicemia média encontrada foi de 148,85 ± 6,6 mg/dL. Para hemoglobina 

glicada (HbA1C), 38,10% dos pacientes apresentavam valores acima de 7%; e quanto aos 

níveis pressóricos, 66,67% não estavam controlados. Quanto a adesão terapêutica, 

90,48% relataram não utilizar a medicação corretamente, sendo 76,19% de forma 

involuntária e 38,10% de forma voluntária. Considerações finais: Conclui-se que a 

maioria dos pacientes não adere ao tratamento de forma correta, acarretando na piora da 

patologia bem como no aparecimento de doenças associadas 

 

Descritores: Diabetes mellitus; Farmacoterapia; Saúde Pública. 
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Introdução: A condição de saúde dos professores depende da qualidade de efetivação do 

trabalho e das características da organização da atividade de docência. Acredita-se que o 

processo de trabalho dos docentes pode determinar o desenvolvimento de transtornos 

mentais. Objetivo: Identificar sintomas que podem indicar transtornos mentais em 

professores da rede municipal de ensino fundamental I. Metodologia: Estudo transversal 

com abordagem quantitativa, realizado com 167 docentes nas escolas municipais de uma 

cidade do norte do Paraná. A coleta de dados aconteceu nos meses de agosto a dezembro 

de 2014, por meio de questionário SQR 20 (self-report questionnaire) – questionário de 

auto relato. Os dados foram analisados na forma estatística descritiva.  Resultados: A 

pesquisa demonstrou que com relação às manifestações sintomáticas que podem ser 

associadas ao trabalho identificaram-se a cefaléia (40,4%), o cansaço fácil (25,5%), a 

dispepsia (23,4%) e a irritabilidade e o nervosismo (14,8%). O estudo apontou que a 

prevalência de indivíduos em risco de apresentar transtornos mentais foi elevada nos 

professores da rede municipal de ensino levando em consideração fatores como o número 

de alunos por sala, sendo este aproximadamente 32 alunos, podendo ser indicativo de um 

processo de desgaste acelerado que promove uma série de alterações negativas na saúde 

dos professores. Considerações finais: As condições de trabalho dos docentes exigem 

bastante esforço, fazendo com que gere desequilíbrio emocional, físico e social. 

Estabelecer uma visão crítica-reflexiva no trabalho docente é fundamental para a eficácia 
da prevenção do aparecimento de transtornos mentais na classe. 

 

Descritores: Professores; Transtornos Mentais; Condições de Trabalho. 
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Introdução: O aleitamento materno é um ato biológico, histórico, social e cultural. Os 

mitos e crenças influenciam a puérpera na sua prática, causando muitas vezes um 

transtorno em suas vidas. Objetivo: Identificar mitos e crenças da puérpera em relação à 

amamentação. Metodologia: Este é um estudo de revisão de literatura, desenvolvida com 

produção científica indexada nas seguintes bases eletrônicas de dados: JPED, REE e 

SCIELO. Obtiveram-se quinze artigos, dos quais, foram selecionados oito para compor 

este estudo, abrangendo o período de 1995 á 2011. Resultados: Os mitos e crenças sobre 

o aleitamento mostram certa insegurança da mulher diante dessas questões no seu dia-a-

dia materno durante a amamentação, tais como a produção de leite materno de qualidade 

e em quantidade suficiente para o bebê; o choro da criança que, em geral, é associado a 

fome; a época correta para a introdução de água e/ou outros líquidos para o bebê, dentre 

outros. Considerações finais: Verificou-se que a importância dos mitos e crenças 

passados de geração em geração como possíveis causas que justificam a complementação 

precoce, de acordo com as mães sobre o aleitamento materno de que o "leite fraco", 

"pouco leite", e "os seios caem com a lactação" mostram a insegurança da mulher diante 

das questões do cotidiano durante a amamentação. 

 

Descritores: Aleitamento materno; Religião; Mulher 
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Introdução: O planejamento da assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico engloba 

a promoção de ações educativas que considerem suas demandas físicas e psicossociais, 

com base em suas características individuais e seu contexto social. Cabe ao enfermeiro 

fornecer informações em consonância com as necessidades dos pacientes para estimular 

participação e segurança em relação ao processo de autocuidado e recuperação pós-

operatória. Objetivo: Identificar complicações pós-operatórias apresentadas e identificar 

dificuldades para o autocuidado no domicílio frente à ocorrência de complicações pós-

operatórias e necessidades de aprendizagem. Metodologia: Estudo de abordagem 

quantitativa, descritiva e retrospectiva, realizado com pacientes que passaram por algum 

procedimento cirúrgico no Hospital Dr. Anísio Figueiredo em Londrina/PR, no período 

de janeiro a junho de 2013. Resultados: Do total de 110 pacientes, apenas 70 foram 

contatados; 87,14 % (57) apresentaram algum tipo de complicação, como dor, edema, 

náuseas e deiscência; 95% (67) receberam alguma orientação como uso da medicação, 

cuidado com o curativo, retorno ambulatorial e 5% não receberam nenhuma orientação 

para a alta hospitalar; 54% (38) não tiveram dúvidas no autocuidado, 37% (26) relataram 

dúvidas sobre como realizar o curativo, 9% (6) tiveram dúvidas sobre o uso da medicação, 
sendo que, 64% (45) receberam orientações do enfermeiro, 58% (40) do médico e 5% (4) 

de outros profissionais. Considerações finais: O estudo evidenciou que os pacientes 

cirúrgicos necessitam de ações educativas desenvolvidas pelo enfermeiro no 

perioperatório, objetivando a compreensão de todo o processo cirúrgico e a participação 

ativa no autocuidado pós-alta hospitalar. 

 

Descritores: Autocuidado; Alta Hospitalar; Enfermagem. 
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Introdução: O diabetes mellitus é uma doença crônica que predispõe o paciente a um 

conjunto de complicações, dentre elas, a neuropatia diabética que devido a lesões nos 

nervos periféricos ocasiona redução da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa. O que 

predispõe o paciente a ocorrência de lesões nos membro inferiores, que por sua vez são 

de difícil tratamento e resultam em amputações.  Objetivo: Avaliar as propriedades 

cicatrizantes da utilização tópica de Stryphnodendron adstringens (Babatimão) em feridas 

crônicas. Metodologia: Trata-se de um relato de caso que ocorreu entre os meses de abril 

a maio com um paciente do sexo masculino, de 53 anos, no Ambulatório de Feridas – 

UENP/CLM. Resultados: A ferida crônica do paciente surgiu a 4 anos em região de coto 

de MID, com tecido de granulação e hiperqueratose. Com o uso continuo de Barbatimão 

nos curativos realizados diariamente houve melhora do aspecto da lesão e contração das 

bordas da ferida seguida de epitelização e manutenção do tecido de granulação.  

Considerações finais: O uso de Barbatimão no combate a feridas crônicas se mostra 

benéfico no processo cicatricial das lesões. 

 

Descritores: Feridas; Barbatimão; Diabetes Mellitus.  
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Introdução: As leishmanioses são doenças não contagiosas e de evolução crônica, com 

etiologia atribuída a várias espécies do protozoário do gênero Leishmania, transmitidas 

pela picada de fêmeas de flebotomíneo. Manifesta-se clinicamente nas formas visceral, 

tegumentar e muco-cutânea. Objetivo: descrever a ocorrência da leishmaniose 

tegumentar americana (LTA) no município Bandeirantes entre 2000 e 2013, descrevendo 

as características pessoais da população afetada e os aspectos clínicos e terapêuticos da 

LTA. Metodologia: estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo com base em um 

banco de dados secundário que foram obtidos a partir das fichas de investigação 

epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Bandeirantes – Paraná. O 

Projeto foi aprovado pela SMS e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (COEP-216/2012). Resultados: houve um 

pico de epidemia em 2007, quando o coeficiente de incidência atingiu 1.038 casos / 1.000 

habitantes por ano. A distribuição espacial dos casos apresentou sua maior concentração 

na zona urbana (71,73%). Dos 191 notificações de LTA, 121 (63,35%) ocorreram no sexo 

feminino e 70 (36,65%) no sexo masculino. A faixa etária ≥ 60 anos predominou em 

ambos os sexos (38,22%) e atividade doméstica (44,50%). A forma cutânea foi 

predominante em 97,38% dos casos, o medicamento mais utilizado foi o antimoniato 

pentavalente (98,95%). Considerações Finais: os dados socioeconômicos apresentados 
mostram que a LTA afeta predominantemente mulheres o que sugere que a transmissão 

da Leishmania está ocorrendo no intra e peridomicílio. 

 

Descritores: Leishmaniose Tegumentar Americana; Epidemiologia; Epidemia 
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Introdução: A musicoterapia vem sendo usada como terapia para pessoas enfermas, tanto 

portadoras de doenças mentais quanto portadoras de doenças físicas, criando um ambiente 

pacífico e harmonioso, afetando também os familiares e profissionais que estão em 

contato com esses pacientes, a fim de aliviar o estresse físico e mental desses profissionais 

e familiares. Objetivos: Analisar a influência da música nos familiares e profissionais 

que estão em contato com os pacientes. Metodologia: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica de 10 artigos, do período de 2010 a 2015, nas base de dados SCIELO e 

LILACS de acordo com os descritores. Resultados: Foi verificado que houve uma 

importante mudança no pós-sessão, onde, o ambiente ficou mais harmônico, menos 

estressante, além de ter ocorrido uma interação positiva entre os profissionais e pacientes, 

havendo um alívio do clima tenso trazido por uma UTI. Em relação aos familiares, foi 

observado que se sentiram acolhidos pelo momento, reconhecendo que essas sessões 

proporcionam a possibilidade de estar um com o outro, além de terem tido certa reflexão 

sobre si mesmos, a respeito de sua condição existencial e familiar. Considerações Finais: 

A musicoterapia passa a ser um objeto de motivação para os pacientes, familiares e 

profissionais, trazendo estímulos positivos para que nunca desistam um do outro.  

 

Descritores: Musicoterapia; Relação Familiares; Cuidados paliativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

XI SEMANA DE ENFERMAGEM 
IX SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

V SEMINÁRIO DE EXTENSÃO 
IV SEMINÁRIO DE CULTURA  

 
 

  

 

42 
 

A MUSICOTERAPIA COMO UMA TERAPIA COMPLEMENTAR AOS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

TANAKA, Cristiane Monteiro da Silva   

OLIVEIRA, Letícia Coutinho de  

SANTOS, Isabella de Freitas Vieira 

 ALARCON, Miriam  

MOREIRA, Ana Cândida Martins Grossi 

  

Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bandeirantes - Paraná, Brasil –

anacandidagrossi@uenp.edu.br 

 

Introdução: A musicoterapia vem sendo utilizada na área da saúde com grande valia em 

todo o processo de tratamento ao paciente.  De fato essa terapia complementar só tem a 

acrescentar nos cuidados de enfermagem, favorecendo na assistência prestada e na 

humanização. Nesse sentido evidenciou-se sua importância na restauração do equilíbrio 

físico, psicológico e espiritual do paciente, influenciando na recuperação e na promoção 

da saúde, com respostas fisiológicas positivas frente a tratamentos como: oncológicos, na 

doença de Parkinson, durante trabalho de parto, na unidade de terapia intensiva, em 

pacientes hipertensos, durante sessões de hemodiálise e em recém-nascidos submetidos à 

cirurgia cardíaca. Objetivo: Apresentar a musicoterapia, como uma terapia 

complementar aos cuidados de enfermagem, que pode ser aplicada a todos os pacientes. 

Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica de 24 artigos nacionais, no período 

de 2006 a 2014, contidos nas bases de dados SCIELO e LILACS. Resultados: Os 

resultados mostram que com a musicoterapia houve uma melhora na qualidade de vida 

do paciente, minimizando os desconfortos do trabalho de parto, facilitando a adaptação 

do bebê nos seus primeiros dias de vida, reduzindo o estresse e ansiedade, aliviando a 

dor, proporcionando sensação de bem estar, de bom humor, ajudando no convívio com a 

doença e na relação com as pessoas que o cercam e melhorando significativamente os 
sinais vitais. Considerações finais: Observou-se que a música como terapia surtiu efeito 

benéfico aos diversos tratamentos e patologias, podendo ser desenvolvida em diferentes 

ambientes, sem nenhuma contra indicação. 

 

Descritores: Musicoterapia; Cuidados de Enfermagem; Terapias Complementares. 
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Introdução: O bisfenol A (BPA) é um monômero de plástico policarbonato e está 

relacionado com alterações metabólicas. Exposição ao BPA causa lesões no tecido 

hepático como alterações em vasos, aumento na proliferação das células de Kupffer e 

infiltração linfocitária. Objetivo: Investigar a ação hepatoprotetora do extrato etanólico 

de B.forficata sobre a histopatologia de ratos tratados com BPA. Metodologia: 28 ratos 

Wistar foram distribuídos em quatro grupos: Grupo I (Controle): receberam solução 

salina 9%; Grupo II: BPA na dose de 50mg/Kg de peso corpóreo, em dias alternados com 

solução salina 9%, totalizando 15 dias de BPA; Grupo III: animais receberam extrato na 

dose de 0,1ml/10g de peso corpóreo, em dias alternados, semelhante ao GII; Grupo IV: 

recebeu BPA + extrato em dias alternados, totalizando 15 dias de cada solução. Após o 

sacrifício porções do fígado foram fixadas e coradas com HE. Os resultados foram 

analisados por Two way-ANOVA, p<0,05. Resultados: GII apresentou peso do fígado 

(PFi) e a razão PFi/peso final maior que GI. Todos os grupos apresentaram aglomerações 

linfocitárias nos vasos, no entanto a frequência foi maior nos grupos tratados com BPA. 

Os grupos GII e GIV apresentaram vacuolização citoplasmática, o que não foi observado 

no GIII. Considerações Finais: A oferta de BPA nos dois grupos causou alterações de 

vasos e vacuolização em hepatócitos, indicador de dano hepático. A dose de B. forficata 

utilizada não prejudicou o fígado, porém não foi capaz de proteger o tecido hepático 
contra os danos causados pelo BPA. 

 

Descritores: BPA; Antioxidantes; Pata-de-vaca. 
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Introdução: O bisfenol A (BPA) é um composto utilizado na fabricação de plásticos e 

resinas e relacionado com alterações metabólicas. A exposição ao BPA causa o 

aparecimento de espécies reativas de oxigênio que, em desequilíbrio, geram o estresse 

oxidativo. Objetivo: Investigar o estresse oxidativo causado pela exposição ao BPA em 

ratos pré-puberes. Metodologia: 30 ratos Wistar foram distribuídos em três grupos: 

Grupo Controle: receberam óleo de milho como solução controle; Grupo BPA20: animais 

tratados com Bisfenol A na dose de 20µg/Kg de peso corpóreo; Grupo BPA200: animais 

tratados com Bisfenol A na dose de 200µg/Kg. O tratamento durou 30 dias e as doses 

ofertadas via gavage. Após sacrifício porções do fígado foram utilizadas para 

determinações bioquímicas. Os resultados foram analisados por One-Way-ANOVA, 

p<0,05. Resultados: O peso final foi maior no grupo BPA200 em relação ao grupo 

controle. O peso do fígado foi maior no grupo BPA200 quando comparado aos outros 

dois grupos, e o mesmo ocorreu com o ganho de peso. A atividade da catalase foi maior 

no grupo BPA200 comparada ao grupo controle. A atividade da enzima superóxido 

dismutase foi menor nos grupos tratados com BPA. O grupo BPA20 apresentou 

concentração de proteínas totais hepáticas superior aos outros dois grupos. 

Considerações Finais: A oferta de bisfenol A nas duas doses testadas causou alterações 

no padrão de atividade enzimática hepática. A dose de 200µg/kg diminuiu 
significativamente a proteção antioxidante pela enzima SOD, e também alterou padrões 

morfométricos, como ganho de peso e peso de fígado. 

 

Descritores: BPA; Antioxidantes; Fígado 
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