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APRESENTAÇÃO

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é mudança paradigmática 
do processo de trabalho que vem sendo enfrentada pelos pensadores 
e gestores da saúde para inserir, neste, os princípios do Sistema Único 
de Saúde de integralidade, equidade, universalidade, descentralização, 
hierarquização, comando único e participação popular; com os 
princípios da atenção primária: atenção ao primeiro contato/ 
acessibilidade, integralidade, longitudinalidade, coordenação, 
abordagem familiar, orientação comunitária, competência cultural. 

Para melhor atender os propósitos da ESF, o Governo Federal 
instituiu o Programa Mais Médicos. Este programa tem, dentre outros 
objetivos, promover o provimento de médicos nos municípios do país 
de forma a juntamente com outras ações fomentar a formação médica 
voltada para a Atenção primária. O projeto de Curso de Especialização 
em Saúde da Família e Comunidade da UFPI, na modalidade a distância, 
propõe-se a trabalhar em parceria com a UNA-SUS, com vistas a 
adequar competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) dos 
profissionais que atuam na Estratégia Saúde da Família, de acordo com 
as necessidades apontadas pelo SUS no Estado do Piauí.

O desenho pedagógico do Curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade da UFPI foi desenvolvido, estruturado e 
organizado por áreas didáticas que se definem como núcleos de 
saberes e de práticas. Essa organização se justifica de forma que as 
disciplinas curriculares se distribuem por áreas, uma vez que os saberes 
e as práticas serão trabalhados de forma mais integrada, articulada e 
sistêmica favorecendo dessa forma a aprendizagem dos participantes. 
O quantitativo de ingressos do curso prevê 1.000 especializandos. 
Esta oferta atendeu 400 alunos matriculados, todos de formação 
multiprofissional.

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é do tipo intervenção, 
pautada no problema diagnóstico ao logo da execução do curso. A 
metodologia desenvolvida para a construção do TCC do curso foi 
sistêmica, integrativa e reflexiva, pois colocou o trabalhador para 
desenvolver seu TCC a partir do início do curso e a partir do diagnóstico 
de saúde realizado pelo especializando. Após as apresentações dos 
TCC’s, a equipe pedagógica consolidou todos os trabalhos apresentados 



e aprovados com o objetivo de socializar informações e contribuir 
significativamente com a formação de recursos humanos da saúde.

Pensando nesse contexto, a equipe acadêmica do Curso de 
Especialização em Saúde da Família e Comunidade elaborou este texto 
com o objetivo de apresentar os resumos dos TCC’s apresentados 
nessa oferta, visando a minimizar as dificuldades dos especializandos 
e a evitar plágios. 

Profa. Dra. Lis Cardoso Marinho Medeiros
Coordenadora Acadêmica do Curso
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01 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA MELHORAR A ADESÃO DOS 
TABAGISTAS FRENTE AO PROGRAMA NACIONAL DO CONTROLE 
DO TABAGISMO 

Marla Samara de Carvalho Leal1

Fabiana de Moura Souza2

RESUMO

Todo indivíduo que faz uso do cigarro ou dos outros produtos do tabaco, 
é considerado tabagista tal vício, acarretam prejuízos a saúde, assim 
a proposta do trabalho é direcionada para aumentar a adesão dos 
tabagistas do município de Simões ao Programa Nacional de Controle 
do Tabagismo na Estratégia Saúde da Família João de Carvalho Bento, 
através da organizar do cadastro dos tabagistas em acompanhamento, 
levantamento das pessoas que deixaram de frequentar as reuniões 
e busca ativa desses faltosos para aplicação de questionário com 
perguntas referentes ao entendimento do programa e a continuidade 
do tratamento, além disso serão realizadas visitas domiciliares para 
distribuição de material informativo sobre os riscos do tabaco e uma 
palestra será organizada para apresentação do programa aos tabagistas 
e suas famílias. Também serão realizadas reuniões mensais com a 
famílias para orientação sobre o apoio aos tabagistas em tratamento e 
reunião com a equipe do NASF.  O projeto de intervenção irá implantar 
novas estratégias de intervenção para enfrentamento do tabagismo 
através do PNCT, para obtenção de resultados mais positivos, além 
de servir de modelo para as outras ESF passando assim a adequá-lo 
segundo sua realidade local.

Palavras-chave: Atenção Primária. Tabagismo. Políticas Públicas.

1Enfermeira. Especialista em Gestão e Saúde e Urgência e Emergência. Especialista em 
Saúde da Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. Email: marla_samara@hotmail.
com.
2Biomédica. Mestre em Farmacologia. Tutora no Curso de Especialização em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI Email: ffabiana_ms@hotmail.com.

mailto:ffabiana_ms@hotmail.com
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02 MELHORANDO A ADESÃO DE PACIENTES HIPERTENSOS AO 
TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO NA ESF JOSÉ ELPÍDIO 
RAMOS, CAMPO GRANDE DO PIAUÍ- PI

Luciana Sales de Brito¹
Fabiana de Moura Souza2

RESUMO

O projeto de intervenção descreve e discute uma estratégia educativa 
desenvolvida em atendimento aos portadores das doenças do aparelho 
circulatório (DAC), hipertensão e/ou diabetes em adultos e idosos de 
ambos os sexos na ESF José Elpídio Ramos, na localidade da Carnaíba, 
município de Campo Grande do Piauí, cujo objetivo é criar oficinas 
de atividades físicas e reeducação alimentar. Contudo incentivar o 
indivíduo a refletir sobre seu estilo de vida cotidiana relacionado à 
patologia crônica, no caso específico hipertensão arterial, diabetes 
mellitus e sedentarismo caracterizando-se como um instrumento de 
educação e saúde sobre uma perspectiva de promoção, prevenção e 
principalmente o controle dos agravos. Instruir os pacientes não só 
em relação as proporções de macronutrientes mais adequados, mas 
também a qualidade dos mesmos com o intuito de abolir o uso do 
álcool, fumo e controlar a gordura, açúcar e sal (GAS), contribuindo 
para uma dieta balanceada. Para tal, foi implementada uma dinâmica 
de interação profissional-sujeito, que teve por base o uso da dança em 
grupos operativos. 

Palavras-chave: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Educação e Saúde.

1Enfermeira, Especialista em Enfermagem do Trabalho, Especialista em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. Email: lulu_enfg@hotmail.com
2Biomédica. Mestre em Farmacologia. Tutora no Curso de Especialização em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI Email: ffabiana_ms@hotmail.com

mailto:ffabiana_ms@hotmail.com
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03 IMPLANTAR A EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA A EQUIPE DE 
ENFERMAGEM

Márcia Alves Ferreira1

Fabiana de Moura Souza2

RESUMO 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) traz como marco conceitual 
uma concepção de trabalho no SUS como aprendizagem cotidiana 
e comprometida com os coletivos implantar ações de Educação 
permanente em enfermagem UB de saúde SERSOM Programa Saúde 
Da Família (PSF). No plano operativo consta a pauta das reuniões de 
planejamento a divulgação da importância da educação permanente 
para continuidade do trabalho, as palestras com apresentação de 
estudos científicos evidenciando as melhorias da qualidade da 
assistência a partir da educação continuada e com apresentação 
de estudos científicos evidenciando as melhorias da qualidade da 
assistência a partir da educação continuada, também será elaborado 
um relatório descrevendo as dificuldades apresentadas na execução 
do trabalho, apresentação do projeto a gestão da secretaria de saúde 
e ao gestor da UBS, ocorrerá uma capacitação voltada para atualização 
dos profissionais direcionados para os manuais do MS, elaboração 
de um álbum seriado para consulta dos profissionais de acordo 
com as principais atividades descritas e convidar especialistas para 
treinamentos específicos selecionando os profissionais envolvidos 
na temática. Conclui-se que é necessário um esforço coletivo de 
profissionais, gestores, instituições de ensino e usuários para a 
efetivação da Política de Educação Permanente. 

Palavras-chave: Educação Permanente. Trabalhadores. Qualidade da 
assistência.

1.Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. 
Email: Enfermeiramarciaalves@hotmail.com.
2Biomédica. Mestre em Farmacologia. Tutora no Curso de Especialização em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI Email: ffabiana_ms@hotmail.com.

mailto:Enfermeiramarciaalves@hotmail.com
mailto:ffabiana_ms@hotmail.com
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04 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO NO CONTEXTO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Suzane Nepomuceno da Silva Lima1

Fabiana de Moura Souza2

RESUMO

O presente trabalho consiste num Projeto de Intervenção elaborado 
a partir da constatação da falta de programas de saúde voltados para 
a pessoa idosa no município de Marcolândia – PI. Em virtude disso, 
o mesmo foi pensado com o intuito de melhorar a qualidade de vida 
dos idosos atendidos em uma UBS da presente cidade. Para tanto, 
serão necessárias à criação de grupos psicoeducativos com os idosos 
assistidos nessa UBS; a realização de rodas de conversa e campanhas 
de saúde com os idosos que irão para demais atendimentos na UBS 
e; a promoção de educação permanente com os profissionais da ESF. 
Entretanto, entende-se que uma das primeiras barreiras a ser superadas 
na implantação dessa proposta é vencer a falsa associação que existe 
entre os usuários e os profissionais de saúde de que os serviços lá 
prestados são destinados apenas ao tratamento de doenças. Ao 
término da sua execução, espera-se que os idosos atendidos tenham 
melhorias na sua qualidade de vida. Além disso, pretende-se que os 
profissionais envolvidos sejam sensibilizados quanto à importância da 
prestação de um serviço de qualidade no atendimento das pessoas 
idosas. 

Palavras-chave: Idoso. Atenção Primária à Saúde. Assistência à Saúde 
do Idoso. 

 

1Psicóloga. Especialista  em Saúde da Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. 
E-mail: suzanelima@live.com.
2Biomédica. Mestre em Farmacologia. Tutora no Curso de Especialização em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI.Email: ffabiana_ms@hotmail.com.

mailto:ffabiana_ms@hotmail.com
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05 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO 
EFETIVA DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS 
ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DA EQUIPE

 
Ada Kaliny Leal Ramos1

Fabiana de Moura Souza2

RESUMO

O município de Alegrete localizado ao sudeste do estado do Piauí, 
possui uma população estimada para 2018 de 4.912 habitantes. 
Um problema identificado na atenção básica do município é a falta 
de interação entre os profissionais do NASF e das ESF (exceto com 
Enfermeiro), problema de comunicação entre os profissionais do NASF, 
Médicos e Dentistas, bem como ausência de muitos profissionais nas 
reuniões mensais de equipe. Assim o projeto de intervenção pretende 
envolver os profissionais do NASF e das ESF nas reuniões de equipe. 
Para isso será planejado um encontro entre os profissionais do NASF 
e ESF, para organização de um cronograma mensal de reuniões; 
promoção de dinâmicas que mostre a importância das relações em uma 
equipe multidisciplinar, organização de um protocolo de comunicação 
de acordo com a rotina e capacitação para mostra a importância do 
diálogo para o processo de trabalho, além disso será realizada uma 
palestra para tratar da importância do processo de trabalho para a 
qualidade dos serviços oferecidos, e será realizada a apresentação do 
projeto aos gestores e discussão de formas de incluir os gestores nas 
atividades da equipe. 

Palavras-chave: Processo de trabalho. Atenção Básica. Equipes de 
Saúde.

1Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. 
Email: adakaliny@hotmail.com.
2Biomédica. Mestre em Farmacologia. Tutora no Curso de Especialização em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI Email: ffabiana_ms@hotmail.com.
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06 A PSICOEDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA 
A MELHORIA DA ADESÃO AO TRATAMENTOS DE USUÁRIOS 
PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES

Lucineide Eulália da Conceição1

Fabiana de Moura Souza2

RESUMO

O trabalho propõe melhorar a adesão ao tratamento de usuários 
portadores de doenças crônicas em uma UBS do município de Alegrete 
do Piauí-PI, por meio da identificação de fatores que influenciam a não 
adesão de usuários portadores de doenças crônicas; realização de 
ações de psicoeducação com foco na melhoria da adesão, na qualidade 
de vida e na prevenção de agravos e limitações e incentivo. Assim serão 
realizadas ações como: busca ativa dos pacientes portadores de doenças 
crônicas cadastrados na UBS, entrevista domiciliar com os pacientes 
já cadastrados como portadores de doenças crônicas, palestra, 
organização de atividades em grupo para realização de atividade 
física além de oficinas para apresentação de cardápios adequados, 
discussões sobre o autocuidado, reuniões com a equipe para abordar a 
temática e encontros do grupo de portadores de doenças crônicas e a 
equipe. Assim, através dos ensinamentos e técnicas da psicoeducação, 
o grupo de usuários portadores de hipertensão e diabetes adscritos da 
UBS poderão desenvolver consciência para o autocuidado e postura 
ativa, e terão uma melhorar na qualidade de vida.

Palavras-chave: Doença crônica. Estratégia.  Psicoeducação.  
Autocuidado.

1Psicóloga, Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. Email: 
lucyeulalia@gmail.com.
2Biomédica. Mestre em Farmacologia. Tutora no Curso de Especialização em Saúde da 
Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI Email: ffabiana_ms@hotmail.com.
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07 REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE SIFÍLIS CONGÊNITA NO MUNÍCIPIO 
DE TIMON-MA

Laiana Kátia Silvina de Sousa¹
Fabiana de Moura Souza²

RESUMO

A sífilis é uma enfermidade infecciosa sistêmica, causada pela bactéria 
Treponema pallidum, tendo como principais formas de transmissão, 
as vias sexual e vertical. Essa pode se manifestar de forma congênita 
e adquirida. O presente projeto objetivou reduzir a Incidência de 
Sífilis em gestantes e sífilis congênita no município de Timon-MA. A 
Relevância da elaboração, execução e monitoramento deste plano 
reside na evidente epidemia de sífilis congênita verificada nos últimos 
dez anos pesquisados referente aos anos de 2007 a 2017. Serão 
gerados relatórios dos sistemas e/ou consolidado das planilhas, 
as informações produzidas pelas ESF e Unidades hospitalares para 
cálculo dos indicadores, seguidos da análise e produção de relatórios 
e boletins epidemiológicos para divulgação aos gestores, profissionais 
e população. Verificou-se falha no acompanhamento e tratamento 
de gestantes com sífilis congênita e ressalta-se a importância de 
intervenções eficientes para tal sentido e que haja maior vigilância 
nas ações epidemiológicas, notificação, diagnóstico precoce, melhor 
qualidade na assistência ao pré-natal, maior adesão ao tratamento de 
sífilis e consequentemente uma redução da morbimortalidade infantil 
por sífilis.

Palavras-chave: Gestante. Pré-natal. Sífilis Congênita.

¹Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade pela UNASUS/UFPI. 
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08 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DO NÚMERO DE 
HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA UBS 
MIGUEL PEREIRA NETO NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE – PI

Jannaína Antônia de Alencar Castro¹
 Fabiana de Moura Souza²

RESUMO

O presente trabalho foi fruto de um projeto de intervenção que teve 
como intuito ampliar as ações de prevenção e controle da hipertensão 
arterial associado ao diabetes mellitus na área de abrangência da UBS 
Miguel Pereira Neto no município de Alegrete do Piauí–PI e teve como 
objetivo ampliar as ações de prevenção e controle da hipertensão 
arterial associado ao diabetes mellitus. A hipertensão arterial é um dos 
mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. Assim este trabalho 
justifica pela necessidade de estabelecer estratégias de cuidado 
através do plano operativo. Esperou-se como resultado o aumento 
da adesão dos pacientes portadores de HAS e DM às atividades 
educativas, o combate ao sedentarismo e prática de bons hábitos 
alimentares e consequente redução a redução da morbimortalidade 
devido a complicações cardiovasculares.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Pacientes. Morbimortalidade.
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09 ADESÃO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS INSERIDAS NO 
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF AOS 
PROCESSOS DE ORIENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO

Débora Lima Barros¹
Fabiana de Moura Souza²

RESUMO

Em São Julião, o principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) que constitui o alicerce 
da Proteção Básica do SUAS. Uma dificuldade enfrentada é a resistência 
das famílias em aceitar o acompanhamento ou encaminhamento para 
outros serviços necessários. O objetivo do projeto de intervenção 
é desenvolver o Programa de Atenção Integral às Famílias (PAIF) no 
município de São Julião-PI. Nesse sentido, será realizado levantamento 
dos prontuários das famílias encaminhadas para acompanhamento 
do PAIF que serão cadastradas e entrevistadas para avaliação do 
entendimento do programa. Posteriormente, será apresentado o PAIF 
e feita a identificação das famílias que não seguem as orientações e 
encaminhamentos. Essas famílias serão convidadas para palestras e 
confraternização com os profissionais atuantes no CRAS, além disso, 
será determinado um roteiro de avaliação dos encaminhamentos e 
discutição do PAIF com a Equipe da Estratégia Saúde da Família em para 
reforça a importância da UBS para o Programa. Dessa forma, o projeto 
irá despertar a visão dos gestores e profissionais sobre o PAIF, além de 
melhorar a qualidade de vida das famílias em risco de vulnerabilidade 
que residem no município.

Palavras-chave: Famílias. Programa de Atenção Integral às Famílias. 
Assistência social.
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10 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA REDUZIR A INCIDÊNCIA 
DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO 
MACEDO-PI

Carla Lariza Ribeiro Carvalho¹
Fabiana de Moura Souza²

RESUMO

O objetivo do projeto é apresentar os riscos da vida sexual precoce e 
o papel social que a saúde exerce sobre as famílias e a comunidade, 
apresentando propostas de trabalho a ser seguido para instruir 
adolescentes, jovens e seus familiares, mas que pode ser adaptada a 
outras instituições como, por exemplo, as escolas. Optou-se por um 
estudo transversal realizado com 5 adolescentes usuárias do sistema 
único de saúde – SUS, o que representa em média de 5% da população 
feminina na faixa etária entre 15 a 19 anos de idade, as quais encontram-
se no perfil pesquisado com a confiança no nível de 95% realizado 
pelo IBGE, dados de 2017. As variáveis dependentes – gestação não 
planejada, assumir a responsabilidade e enfrentamento da família. Na 
análise de dados utilizaram-se o método de tabela com os percentuais 
referentes ao questionário que foi aplicado as adolescentes. Os 
resultados apresentados a idade média foi 14 anos, nenhuma morava 
com o parceiro, todos engravidaram nas primeiras relações sexuais, 
abandonaram os estudos cerca de 3% das adolescentes pesquisada, na 
análise de não convivência com o parceiro a mais de dois anos chega a 
95%. Portanto, segue uma pesquisa de tamanha relevância social que 
pode ajudar numa reflexão mais palpável para esse público.  

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Maturidade precoce. Vida 
e Saúde.
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01 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: O BENEFÍCIO 
DAS ATIVIDADES FÍSICAS PARA IDOSOS

Emilene da Silva Rocha¹
Fernando Lopes e Silva Júnior²

RESUMO

O objetivo geral desse projeto de intervenção é desenvolver ações 
de educação em saúde voltadas para o envelhecimento, qualidade 
de vida e a importância da atividade física neste contexto, assim, 
espera-se sensibilizar os idosos da UBS Maria do Livramento Alves 
da Silva (Boqueirão do Piauí) para que estes possam se engajar nas 
atividades físicas. A atividade física tem reflexo direto nos âmbitos 
fisiológicos e psicossociais, sendo uma variável indispensável para a 
promoção da saúde. Desse modo, a metodologia de intervenção inclui 
a realização de atividades de educação em saúde (rodas de conversas e 
palestras) desenvolvidas junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF). Com o desenvolvimento deste projeto de intervenção espera-
se incentivar os idosos a permanecerem em um estilo de vida mais 
saudável, e consequentemente em um nível satisfatório de qualidade 
de vida. 

Palavras-chave: Qualidade de Vida. Envelhecimento. Atividade Física.
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02 PROJETO DE INTERVENÇÃO EM GRUPO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
E PRÁTICAS CORPORAIS EM USUÁRIOS COM DOENÇA RENAL 
CRÔNICA NO INTERIOR DO CEARÁ

Jeferson Souza Silva¹
 Fernando Lopes e Silva Junior²

RESUMO

A Doença Renal Crônica (DRC) consiste em uma lesão e perda 
progressiva da função renal e do trato urinário que vem se mostrado 
cada vez mais decorrentes devido ao aumento de comorbidades, como 
a hipertensão e diabetes mellitus, que estão associadas às disfunções 
dos rins, aumentando 150% o número de novos casos na última década 
só no Brasil, acarretando elevados custos socioeconômicos com as 
frequentes internações hospitalares e por isso caracterizando-se como 
um problema de saúde pública mundial. Observando a falta de ações 
destinadas a pacientes que tenham DRC, este projeto se propõe a 
implementar um grupo  que contribua para a promoção de ações que 
melhorem a qualidade de vida dos usuários com DRC no município 
de Barroquinha-CE. Implementando  um grupo de atividade corporal, 
orientado e sanando dúvidas dos usuários,  Promovendo espaços 
de sociabilização, aprendizagem e troca de informações; avaliando a 
importância e benefícios do grupo para a saúde no decorrer do início 
das atividades propostas. Pode-se concluir que este projeto é uma 
ferramenta de extrema importância para reduzir a morbidade entre os 
usuários com DRC.

Palavras-chave: Exercício Físico. Doença Renal Crônica. Educação em 
Saúde.
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03 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE DOS PACIENTES HIPERTENSOS DA UBS DR. LEÔNIDAS 
ANTÔNIO DEOLINDO, TERESINA, PIAUÍ 

Karla Andrea Ribeiro da Silva1

Fernando Lopes e Silva Júnior2 

RESUMO

A hipertensão atinge cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo, 
com aproximadamente 7,1 milhões de mortes atribuídas anualmente. 
O hipertenso muitas vezes negligencia o cuidado com sua saúde, 
pelo fato de ser uma doença assintomática em parte do seu curso. 
O objetivo do estudo é elaborar um projeto de intervenção para 
melhorar a educação em dos pacientes hipertensos da Unidade Básica 
de Saúde Dr. Leônidas Antônio Deolindo do município de Teresina PI/
Brasil. Elaboração do projeto de intervenção, os principais objetivos 
desse passo são designar os responsáveis por cada operação e definir 
os prazos para a execução das operações. Gestão do plano, pretende-
se com este plano de ação, realizar ações educativas com pacientes 
hipertensos, considerando os fatores inerentes ao paciente, à doença, 
à terapêutica e aos serviços de saúde, elevar o nível de conhecimento 
dos pacientes hipertensos sobre a doença e seu controle, melhorar 
a adesão ao tratamento medicamentoso dos pacientes hipertensos, 
orientar os pacientes hipertensos, sobre a importância de hábitos 
saudáveis para a obtenção de uma vida com mais qualidade. Conclui-
se que o trabalho será realizado buscando estratégias de melhorias 
no atendimento aos hipertensos e prevenções de complicações. 
Envolvendo a equipe de ACS e enfermagem na ação conjunta, na busca 
de solução para amenizar o problema que prejudica a visitas.

Palavras-chave: Hipertensão.  Intervenções. Enfermagem.
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04 EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL E NUTRICIONAL PARA ESCOLARES 
MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL MENOR DA ESCOLA 
MUNICIPAL LUÍS RODRIGUES DE JOAQUIM PIRES - PIAUÍ

Laryza Sampaio de Oliveira1

Fernando  Lopes  e Silva Júnior2

RESUMO

O objetivo foi descrever o projeto de intervenção que virá a ser 
implantado pelas Secretarias de Saúde e Educação do município de 
Joaquim Pires-Piauí, na UBS Santo Antônio, através do Programa de 
Saúde na Escola (PSE). Estudo de método quantitativo, epidemiológico, 
observacional, analítico, realizado com amostra de 60 escolares, em 
idade de 06 a 08 anos, matriculados no ensino fundamental menor 
da Escola Municipal Luís Rodrigues, município de Joaquim Pires-Piauí. 
Através do levantamento epidemiológico realizado pela ESF (Estratégia 
de Saúde da Família) através do PSB (Programa de Saúde Bucal), 
munidos deste levantamento, efetuou-se a elaboração de um projeto 
de intervenção, com um plano de ação para a situação problema: as 
doenças bucais de escolares da Escola Municipal Luís Rodrigues, para 
isto, os critérios para a seleção de problemas foram analisados segundo 
a presença ou ausência de lesões cavitadas. A atenção básica através 
do seu modelo ESF (Estratégia de Saúde da Família), juntamente com 
PSE (Programa de Saúde na Escola), por meio do trabalho de equipes 
multiprofissionais, tem papel relevante na prevenção, promoção e 
recuperação em saúde. Uma intervenção eficaz idealizada e realizada 
no controle da doença cárie será efetiva.

Palavras-chave: Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Saúde Bucal.
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05 PROJETO DE INTERVENÇÃO: OBESIDADE EM ADULTOS 
ATENDIDOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE BARRAS-PI

Layanne Cristinne Barbosa de Sousa1

 Fernando Lopes e Silva Júnior2

RESUMO

Obesidade se apresenta como sendo um grande problema de 
saúde pública, e vem se tornando uma epidemia mundial, pode 
ser considerada uma doença crônica que envolve fatores sociais, 
comportamentais, ambientais, culturais, psicológicos, metabólicos e 
genéticos. Devido à observação durante a realização das atividades 
diárias, de vários usuários apresentando-se com esse distúrbio, o 
que é bastante preocupante, pois os estudos apontam os diversos 
malefícios da obesidade. Diante disso, este projeto de intervenção 
tem como objetivo  reduzir o número de adultos com obesidade em 
uma unidade de saúde do município de Barras-PI,  buscando contribuir 
de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida, assim como 
reduzir os riscos das complicações associadas a obesidade, através das 
ações implementadas que busquem mudanças no estilo de vida, como 
alimentação saudável, atividade física e bem estar mental. Espera-se 
através desta intervenção, trabalhar com o Plano Operativo e cumprir 
todas as ações  programadas no mesmo, de modo a permitir que o 
objetivo geral deste projeto seja alcançado minimizando o problema 
de obesidade da comunidade que frequenta a Unidade de Saúde 
Sr. Dodó em Barras-PI por meio de atividades coletivas envolvendo 
atividade física, orientação nutricional e psicológica.

Palavras-chave: Obesidade. Unidade de Saúde. Estilo de Vida.
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06 PRÁTICA E INCENTIVO DA IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO 
MATERNO NA MATERNIDADE SÃO RAIMUNDO NO MUNICÍPIO DE 
PIRACURUCA-PI

Márcia Gabriele de Sousa Carvalho1

Fernando Lopes e Silva Júnior 2

RESUMO

Hoje já é provado cientificamente que o aleitamento materno é 
uma prática essencial para a saúde da criança recém-nascida, sendo 
importante para a saúde materna. Dentre os principais benefícios para 
a criança podemos citar a redução de casas de alergias, obesidade, 
benefício ao desenvolvimento intelectual e motor da criança. Para a 
mãe, a amamentação pode significar uma recuperação mais rápida no 
pós-parto, redução no risco de câncer de mama e de fraturas ósseas 
além de aumentar o vínculo da mãe com seu bebê.

Palavras-chave: Aleitamento Materno Exclusivo. Equipe 
Multiprofissional. Amamentação.
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01 MATRICIALMENTE ENTRE A EQUIPE DO CAPS E A ATENÇÃO 
BÁSICA: REALIZAR UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE SABERES 
COMPARTILHADOS 

Adriana Dourado Bezerra1

Ozirina Maria da Costa2

RESUMO

O estudo foi realizado com base no exercício profissional e através da 
analisa de artigos disponíveis eletronicamente e publicados nas bases 
de dados da BVSalud.org, no período de 2014 a 2017, que abordem 
o matriciamento entre a equipe do CAPS e a atenção básica: realizar 
um processo de construção de saberes compartilhados. Assim, como 
proposta de intervenção, busca-se realizar uma articulação entre as 
equipes de atenção básica e de Saúde Mental no Município de Pastos 
Bons - MA, compreender o sentido do apoio matricial entre as equipes 
na identificação e manejo das situações mais agudas em saúde mental 
e traçar o plano terapêutico singular longitudinal.

Palavras-chave: Matriciamento. Articulação. Apoio matricial. CAPS.
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02 SIFILIS CONGÊNITA: DIAGNÓSTICO PRECOCE NA GESTAÇÃO 

Deusivane Jorge da Silva1 
Ozirina Maria da Costa2

 
RESUMO

A sífilis está entre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISF), 
sendo causada pela bactéria Treponema pallidum possuindo evolução 
crônica, sua transmissão pode ocorrer de forma sexual ou vertical. 
A doença pode ser classificada como sífilis adquirida, sífilis em 
gestante ou sífilis congênita, possuindo vários estágios como primária, 
secundária e terciária. No Brasil no ano de 2016, foram notificados 
87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 casos de sífilis em gestantes 
e 20.474 casos de sífilis congênita, necessitando assim de estratégias 
que visem identificar e tratar precocemente à doença. Ultimamente 
por meio da Rede Cegonha, houve um aumento na detecção de 
sífilis em gestantes por meio de Teste Rápido (TR). Este trabalho visa 
capacitar os profissionais que acompanham o pré-natal no município 
de Barão de Grajaú - MA, com intuito de prepará-los para conseguir 
diagnosticar a sífilis, além de ofertar palestras e teste de diagnóstico 
para gestantes e seus parceiros, bem como tratar os acometidos. Será 
elaborado um fluxograma de acompanhamento da sífilis apresentando 
os principais pontos de dificuldade e facilidade. Diante disso, ressalta-
se a importância de diagnosticar precocemente a doença, para que 
assim a sífilis congênita seja reduzida. 
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03 O PLANEJAMENTO DO CUIDADO AO HIPERTENSO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA COM BASE NA SUA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Elâine da Costa Sousa1

Ozirina Maria da Costa2

RESUMO

As doenças crônicas não transmissíveis é uma das principais causas 
de adoecimento no mundo, a hipertensão arterial (HA) é uma delas, 
contribuindo para o aumento das morbidades relacionadas ao sistema 
cardiovascular. A HA no Brasil é altamente prevalente, atingindo cerca 
de 36 milhões de brasileiros, e em mais de 60% da população >60 
anos. O principal problema diagnosticado pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde-UBS de Floriano-PI quanto o cuidado ao hipertenso 
está relacionado à descontinuidade no atendimento que infelizmente 
corrobora para manutenção das atuais estatísticas. O plano de cuidado 
aos hipertensos cadastrados na UBS tem os objetivos: realizar a 
classificação de risco, implantar um plano de cuidado aos hipertensos 
de acordo com as necessidades apresentadas, aumentar a adesão ao 
tratamento, monitorar as atividades desenvolvidas e a evolução da 
situação de saúde na perspectiva dos hipertensos adstritos. Optou-se 
pelo ciclo PDSA, ferramenta de gestão, que compreende um conjunto 
de ações contínuas numa sequência dada pela ordem estabelecida 
pelas letras da sigla: (Plan: planejar), (Do: fazer), (Study: estudar), e 
(act: atuar corretivamente). A classificação de risco permite conhecer 
as necessidades dos hipertensos pela equipe, o que tende a viabilizar 
um cuidado diferenciado na obtenção da adesão ao tratamento e 
redução dos óbitos e sequelas delas decorrentes.
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04 NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA 
(NASF-AB): AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
TRABALHO

Haila Leana Cavalcante Cury-Rad Oka¹
Ozirina Maria da Costa²

RESUMO

Com a intenção de apoiar e ampliar as ações da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), assim como melhorar sua resolutividade surgiu o Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica(NASF-AB), no qual uma 
equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento 
que atuam prestando apoio e em parceria com os profissionais das 
equipes de Saúde da Família(SF). No município de Floriano o NASF-AB 
foi implantado no ano de 2009 e possui três equipes prestam apoio a 26 
equipes de ESF. Objetivo geral: implementar instrumento de produção 
mensal do NASF-AB no município de Floriano como forma de organizar 
os processos de trabalho dos profissionais. Metodologia: Este trabalho 
trata-se de um projeto de intervenção que tem como intuito avaliar, 
compreender e organizar o trabalho do NASF no município. Conclusão: 
Com a intervenção pode-se esclarecer as normas e diretrizes do 
programa, fazendo com que os profissionais tanto do núcleo como da 
ESF se apropriem mais do assunto e assim possam trabalhar com mais 
resolutividade. Com a criação do Consolidado Mensal do NASF-AB, os 
profissionais do Núcleo poderão ser avaliados de forma mais eficaz, 
assim como organizarão melhor seus processos de trabalho. 

Palavras-chave: Integralidade. Atenção Primária a Saúde. Saúde 
Pública. SUS.
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05 CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE 
IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DE USUÁRIOS COM 
SOBREPESO/OBESIDADE DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI

Izabela Cristina Pereira¹
Ozirina Maria da Costa²

RESUMO 

O presente estudo visa capacitar agentes comunitários de saúde (Acs) 
da cidade de Oeiras-PI. A situação problema a ser relatada é com base 
no relato de experiência das nutricionistas que fazem parte do Núcleo 
de Apoio a Saúde a Família (NASF), onde há presença muito grande 
de encaminhamentos de usuários para o serviço de nutrição de casos 
que poderiam ser dispensados caso houvesse melhor triagem, visto 
que, em alguns casos o serviço é procurado apenas para estética sendo 
indivíduos eutróficos em busca de emagrecimento. Será realizada 
capacitação de ACs para identificação e encaminhamento de casos 
de sobrepeso / obesidade para o serviço de nutrição. Trata-se de um 
projeto de intervenção para treinar Acs e identificar pacientes de 
encaminhamentos e supervisioná-los de acordo com diagnóstico além 
de promover discussões sobre as ações de alimentação e nutrição 
nas unidades básicas de saúde. Serão realizadas oficinas tendo como 
temas propostos: soprepeso, obesidade, encaminhamentos de 
usuários, doenças Crônicas Não-Transmissíveis e ações de Alimentação 
e Nutrição nas Unidades Básicas de Saúde. Espera-se que haja 
melhor desempenho de função no que diz respeito a identificação e 
encaminhamentos deste público contribuindo para melhor qualidade 
de vida dos usuários.

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde. Sobrepeso. 
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06 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO 
MUNICÍPIO DE BARÃO DE GRAJAÚ – MA

Janny Sousa e Silva1

Ozirina Maria da Costa²

RESUMO

A leishmaniose é uma doença causada por parasitos intracelulares do 
gênero Leishmania, transmitida para humanos ou animais por insetos 
hematófagos contaminados. A doença possui dois tipos, sendo elas, 
a visceral e a tegumentar. A leishmaniose visceral humana é uma 
doença crônica e grave, que possui altas taxas de mortalidade, sendo 
comumente relatada na região nordeste do Brasil. Atualmente, possui 
diagnóstico por meio de vários métodos, sendo considerado padrão 
ouro o exame parasitológico. O tratamento baseia-se na utilização do 
fármaco N-metil glucamina-Glucantime®, no entanto em alguns casos 
o uso da Anfotericina B lipossomal é recomendado. Este trabalho 
justifica-se pelo número considerado de notificações da doença, com 
14 casos entre os anos de 2015 a 2018 na cidade de Barão do Grajaú 
no estado do Maranhão. Com isso, o plano de ação tem como objetivo 
demonstrar o perfil epidemiológico do município e esclarecer sobre 
a doença, por meio de palestras a gestores públicos, população e aos 
funcionários das Unidades de Saúde, sendo de suma importância a 
capacitação dos profissionais para conseguir diagnosticar precocemente 
a doença, além da colaboração dos demais para reduzir a incidência e 
transmissão, através de medidas de controle e prevenção.

Palavras-chave: Leishmaniose Visceral. Epidemiologia. Prevenção de 
Doenças.
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07 A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DO PÉ EM DIABÉTICOS PARA 
PREVENÇÃO DE LESÕES, ÚLCERAS E AMPUTAÇÕES

Kaline Sales Elvas Negreiros1

Ozirina Maria da Costa2

RESUMO

O diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela hiperglicemia e 
que apresenta alta morbidade. Está associada a complicações agudas 
e crônicas. Dentre as complicações crônicas do diabetes, as lesões, as 
úlceras do pé diabético e a amputação está diretamente associado 
à doença vascular periférica e a neuropatia periferia. Pacientes com 
um risco elevado de ulceração podem ser precocemente identificados 
através do exame frequentes dos pés nos pacientes acometidos pelo 
diabetes mellitus que dever ser realizado pelo médico ou enfermeiro 
da atenção básica. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 
elaborar um projeto de intervenção para cada equipe avaliar os pés dos 
pacientes com diabetes mellitus nas UBS do município de Floriano- PI, 
pois o cuidado continuado e orientações adequadas acabam evitando 
ou diminuindo as chances de um paciente desenvolver lesões, úlceras 
e até mesmo amputações. O projeto de intervenção foi embasado em 
uma pesquisa bibliográfica exploratória com levantamento de artigos 
relevantes ao tema.   Através das pesquisas levantas observou-se que 
a avaliação é de suma importância para prevenção de lesão, ulceração 
e até mesmo amputação, este último sendo um quadro irreversível. 
Diante disto, faz-se necessário à implantação da avaliação dos pés 
dos pacientes com diabetes mellitus em todas as equipes de atenção 
básica deste município. 
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08 ESTRATÉGIAS PARA ESTIMULAR A PRESENÇA DOS HOMENS NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EQUIPE DA 
ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE MUNICÍPIO DO INTERIOR DO 
PIAUÍ

Leisa Maria da Costa Silva1

Ozirina Maria da Costa2

RESUMO

A atenção à saúde oferecida por municípios de pequeno porte apresenta 
algumas dificuldades. A equipe de Saúde da Família da Zona Rural de 
Jardim do Mulato cobre hoje uma população de 520 famílias, com 402 
homens na faixa etária de 20 a 59 anos, a maioria trabalhadora rural. 
O atendimento diário resume-se a demanda espontânea e a presença 
masculina ainda é pouco representada na rotina do atendimento e 
quando ocorre são para a resolução de queixas momentâneas ou para 
o atendimento de urgência. Tal fato motivou a elaboração do plano 
de intervenção para buscar este grupo populacional e estimular o 
autocuidado por parte deles. Com a colaboração de toda a equipe, 
a contribuição do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), a 
atualização dos profissionais, informação da população e usando como 
referência o sistema de informação de dados utilizado no município, o 
e-SUS, pretende-se aumentar a adesão masculina ao cuidado com a 
saúde e diminuir a incidência de agravos de nível secundário aos quais 
os mesmo acabam expostos por falta de ações de prevenção á saúde.
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09 A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL E DA 
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA AS GESTANTES

Rosimeiry Nunes Bueno1  
Ozirina Maria da Costa2

    
RESUMO

Esta pesquisa tem como objeto da intervenção: mulheres em estado 
de risco nutricional durante a gestação. O objetivo geral foi conhecer o 
perfil nutricional de gestantes atendidas na Atenção Básica da cidade 
de Francisco Ayres. E como objetivos específicos: descrever sobre as 
principais causas dos encaminhamentos; alertar sobre o risco do estado 
nutricional inadequado; enfatizar a importância do acompanhamento 
pré-natal e da orientação nutricional para as gestantes. Trata-se de 
um estudo transversal e uma pesquisa exploratória, descritiva e de 
abordagem quantitativa. Foram coletadas as medidas antropométricas 
de massa corporal, estatura e IMC. A pesquisa foi realizada com 10 
gestantes com idades entre 17 e 34 anos e que realizam pré-natal na 
Atenção Básica da cidade de Francisco Ayres, permitindo caracterizar 
as gestantes da seguinte maneira: nenhuma das gestantes tem baixo 
peso, seis (6) estão com peso adequado, duas (2) estão com sobrepeso 
e duas (2) em estado de obesidade. Foi realizado um levantamento 
do perfil das gestantes através de uma avaliação com a nutricionista 
do NASF, possibilitando uma orientação baseado no estado nutricional 
individual de cada gestante, seguindo o protocolo de atendimento 
preconizado pelo Ministério da Saúde.
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10 ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO PROCESSO DE REINCIDÊNCIA 
À GRAVIDEZ PRECOCE NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO 
(MA)

Juliana Piauilino Leal1
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RESUMO

O presente trabalho discorre sobre a matéria da reincidência da 
gravidez precoce na adolescência no município de Sucupira do 
Riachão (MA), sobre a importância do profissional de Serviço Social 
frente a essa temática dentro da Atenção Básica e a significância de 
se desenvolver trabalhos de prevenção, intervenção e articuladoras 
de conhecimentos preventivos dentro da Unidade Básica de Saúde e 
Território e principalmente o empoderamento desse público alvo para 
que possa estar ciente dos assuntos pertinentes a essa faixa etária 
principalmente no aspecto da saúde sexual. E logo após detectar essa 
situação problema dentro do cotidiano do supracitado município 
foi construído o Pano Operacional com o objetivo de prevenir e/ou 
diminuir esse crescimento da reincidência da gravidez precoce que vem 
se propagando cada dia mais. Plano esse que será executado dentro da 
Unidade Básica de Saúde e no Território (em pontos estratégicos)com a 
finalidade de sensibilizar o maior número de adolescentes à prevenção 
da reincidência e será desenvolvido por toda equipe do NASF (Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família) e ESF (Estratégia Saúde da Família) 
alcançando assim melhores resultados e mais impactos positivos para 
a vida dessas adolescentes.  
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11 A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

Marijany Costa de Miranda Silva1
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RESUMO

Desde a publicação da Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011, a 
violência interpessoal contra crianças, adolescentes, mulheres, 
idosos, população LGBT, população indígena, passaram a fazer parte 
da Lista nacional das Doenças e Agravos de Notificação Compulsória. 
Este estudo tem como objetivo principal contribuir para melhoria da 
qualidade de informações do banco de dados do SINAN no município de 
Floriano-PI, e os específicos são: mostrar a importância da notificação 
de violência; capacitar os profissionais de saúde para realização da 
notificação; mostrar as inconsistências do SINAN. Para alcanças os 
objetivos foi construído o plano operativo abordando algumas ações 
para melhoria da qualidade das informações no banco de dados do 
SINAN. Diante do exposto com essa intervenção pretende-se melhorar 
o registro das notificações, como também melhorar o banco de dados 
do Sistema de Informação de Agravos de Notificações-SINAN. 
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01 CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM PACIENTES 
NA UBS DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ – PI

Alessandra Aurélio Tavares¹
Maria Auzeni de Moura Fé²

RESUMO

O presente estudo trata sobre o controle da Hipertensão visto que o 
mesmo é um dos grandes problemas atuais da Saúde Pública. O objetivo 
é melhorar as ações para o controle da Hipertensão Arterial Sistêmica 
nos pacientes da Unidade Básica de Saúde Maria do Livramento Alves 
da Silva. O plano operativo tem como proposta ações de caráter 
informativo que serão realizadas em formas de palestras organizadas 
de duas formas: uma visando o público já hipertenso e outra como 
forma preventiva para os que ainda não possuem a doença, a mesma 
será aplicada para grupos de risco. A ação com pretensão continuada 
será feita por meio da formação de oficinas que disponibilizarão do 
ensino de metodologias da prática de atividades físicas e a produção 
de alimentos saudáveis. A equipe espera que com a implantação 
desse projeto de intervenção haja uma melhora na qualidade de vida 
da população, uma melhor adesão ao tratamento dos pacientes com 
hipertensão, o controle da doença, visando diminuir o surgimento de 
complicações e mortalidade por causas relacionadas a ela.

Palavras-chave: Hipertensão. Doenças Cardiovasculares. Prevenção 
Primária. 
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02 EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA GESTANTES DURANTE O PRÉ-
NATAL ODONTOLÓGICO

Dayany Maria Alves Pereira¹
Maria Auzeni de Moura Fé²

RESUMO

O trabalho em questão apresenta um projeto de intervenção com 
enfoque na atenção continuada, a ser trabalhado nas Unidades Básicas 
de Saúde pelos profissionais da Equipe de Saúde Bucal, objetivando 
orientar, informar e capacitar as gestantes que efetuam o seu pré-natal 
odontológico quanto às formas de evitar a cárie dentária, prevenir 
maloclusões, alimentos cariogênicos, cânceres de boca e anexos, além 
de incentivar o aleitamento materno exclusivo. A proposta é realizar 
encontros mensais com todas as gestante e introduzir palestras, rodas 
de conversas, apresentações de casos, testemunhos sobre os resultados 
alcançados durante o período das ações, atividades dinâmicas e 
entrega de kits de saúde bucal, com isso, obter-se-á menor registro 
de casos de urgências odontológicas das gestantes e menor índice de 
cárie dentária, além de mães informadas sobre diversos aspectos de 
saúde bucal. 

Palavras-chave: Educação Continuada. Saúde Bucal. Gestantes. 
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03 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM IDOSOS HIPERTENSOS 
PERTENCENTES À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LAGOA, PAULISTANA 
(PI)

Jocenara Firme de Moura Santos Martins1

 Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica apresenta-se como um dos problemas 
de saúde de maior magnitude na atualidade. É uma condição clínica 
multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão 
arterial, considerado um importante fator de risco de morbidade e 
mortalidade cardiovasculares. A cidade de Paulistana (PI) apresenta 
alta prevalência de pacientes idosos com hipertensão arterial que a 
despeito do tratamento farmacológico não controlam as cifras de tensão 
arterial, devido aos maus hábitos de vida e alimentação. O objetivo 
desse projeto de intervenção será orientar os idosos hipertensos 
da Unidade Básica de Saúde Lagoa do município de Paulistana (PI) 
sobre a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis 
como tratamento não medicamentoso para controle da hipertensão. 
Serão realizadas orientações sobre alimentação saudável utilizando 
diferentes técnicas educativas, acompanhamento dos pacientes 
através de consultas nutricionais individualizadas e o desenvolvimento 
das oficinas “Sal de Ervas”. Espera-se que com a implantação deste 
projeto ocorra à estabilização das cifras de pressão arterial, logrando 
a diminuição das complicações causadas pela hipertensão, além do 
melhor acompanhamento desse grupo de pacientes. 

Palavras-chave: Hipertensão. Alimentação Saudável. Hábitos 
Alimentares. 
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04 ALTERAÇÕES POSTURAIS EM UM GRUPO DE GESTANTES NA ESF 36 
DO BAIRRO PARQUE ALVORADA, TIMON-MA

                                                                                        
Juciara de Oliveira Sampaio1

Maria Auzeni de Moura Fé2 

RESUMO

A inserção do fisioterapeuta na Atenção primaria à saúde, rompe 
com o modelo biomédico, com ações para prevenção, promoção e 
reabilitação das doenças, traçando aspectos importantes para saúde 
coletiva, visando à melhoria da qualidade de vida da população 
atendida. Diante disso, a fisioterapia tem um papel importante quando 
se fala em prevenção e promoção da saúde, vale mencionar ainda 
que a existência de conhecimentos sobre as alterações posturais e a 
importância do assoalho pélvico na gestação e de suma importância 
para a gestante. Diante disso, surgiu uma problemática identificada 
pela fisioterapeuta do NASF, a inexistências de conhecimentos sobre 
a importância das alterações posturais e do assoalho pélvico na 
gestação. Assim o projeto de intervenção tem como proposta reduzir 
os desconfortos relacionados as alterações posturais e do assoalho 
pélvico para um parto mais saudável. As metodologias utilizadas 
nesse trabalho foram pesquisas bibliográficas e de campo em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS 36) em Timon-MA. Assim as estratégias 
propostas serão fundamentais para que as gestantes permaneçam no 
grupo e se sintam motivadas em participar das atividades.
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05 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: O AUTOCUIDADO NA PREVENÇÃO DE 
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NA CASA DE ACOLHIMENTO 
FEMININO DE TERESINA-PI

Lisânia Maria Carvalho Barbosa1

Maria Auzeni de Moura Fé2 

RESUMO

A pesquisa teve como objetivo ampliar as informações quanto às formas 
de  prevenção da gravidez na adolescência, através da realização de 
ações educativas demonstrando os fatores de risco de uma gravidez 
precoce, assim como disponibilizar orientações sobre a importância do 
uso de métodos contraceptivos para prevenção da gravidez, ISTs/AIDS 
e de atitudes para uma maternidade responsável. Para tanto utilizou-se 
a pesquisa de campo junto as seis adolescentes na faixa etária de 12 a 
17 anos de idade que estavam na na Casa de Acolhimento Feminino de 
Teresina, com aplicação de um questionário com perguntas fechadas. 
A partir disso, constatou-se que a falta de informação e conhecimento 
sobre a prevenção da gravidez desse segmento ainda é preocupante, 
assim como o conhecimento sobre a prevenção das ISTs/AIDS. Por 
isso, a importância de que ações educativas para o autocuidado na 
prevenção de gravidez, venha a tornar-se uma atividade permanente 
na Casa de Acolhimento Feminino. 

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Sexualidade. Educação em 
Saúde. 
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06 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA 
ADOLESCÊNCIA NO MUNICÍPIO DE ITAINÓPOLIS-PI

Maria de Fátima Araújo Carvalho Monteiro1

Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

A população atendida nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), localizadas 
no Município de Itainópolis, foi observado o alto índice de gravidez 
na adolescência. De acordo com dados da Secretaria Municipal de 
Saúde, no ano de 2017 nasceram 94 crianças, sendo 20 crianças de 
mães adolescentes e no ano de 2018, de janeiro a Julho, nasceram 
65 crianças, destas 16 foram de menores de 20 anos. Este estudo 
teve como objetivo propor um plano de intervenção que favoreça a 
redução da gravidez na adolescência no município de Itainópolis-PI, 
que será feito através de ações educativas de prevenção realizadas nas 
escolas do município com os professores, adolescentes e familiares, a 
fim de reduzir o alto índice de gravidez na adolescência. Com base nos 
estudos, os resultados mostram que apesar da facilidade de encontrar 
informações sobre gravidez, os adolescentes apresentam necessidades 
assistenciais, exigindo dessa forma informações sobre o assunto de 
forma responsável, principalmente no seio familiar e escolar. Desse 
modo, conclui-se que é necessário potencializar ações de educação 
em saúde sobre direitos sexuais e reprodutivos, prevenção de gravidez 
na adolescência, acesso aos meios contraceptivos, proporcionando 
informações de qualidade que permita maior proximidade destes com 
os adolescentes, família, profissionais de saúde e núcleo escola.
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07 CAPACITAÇÃO DE CUIDADORES COMO FERRAMENTA PARA 
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS

Natália Cybelle Nascimento Cazuza¹ 
Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

Esse artigo apresenta um projeto de intervenção que será aplicado na 
Unidade de Saúde 04 em Vermelhos, distrito de Lagoa Grande e vem 
com o objetivo de capacitar cuidadores de idosos sobre o manejo com 
seus pacientes de acordo com a necessidade identificada, trazendo, 
assim, uma melhora na qualidade de vida. Além disso, tem também o 
objetivo de tornar mais forte o vínculo dos cuidadores com a Unidade 
de Saúde. Para diagnóstico situacional e elaboração da proposta de 
intervenção, será aplicado um questionário com o objetivo de conhecer 
um pouco mais sobre os idosos e seus cuidadores, traçando problemas 
mais comuns nesta população. Para seu desenvolvimento, algumas 
ações serão realizadas, sendo elas: palestras para os cuidadores e 
visitas periódicas ao lar desses idosos. Busca-se, dessa forma, reduzir o 
número de acidentes domiciliares sofridos pelos idosos, especialmente 
quedas e fornecer amparo técnico e psicológico aos cuidadores, 
reduzindo sua sobrecarga emocional e física. 

Palavras-chave:  Idoso.  Cuidadores.  Envelhecimento. Qualidade de 
Vida.
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08 PLANEJAMENTO DE AÇÕES MOTIVADORAS PARA O TRABALHO 
EM EQUIPE EM UM CRAS DO INTERIOR DO PIAUÍ

Anastacia de Carvalho e Silva1

  Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

No CRAS, trabalha-se prioritariamente com pessoas e famílias em 
situações de vulnerabilidade social, buscando desenvolver ações 
preventivas, para evitar a ocorrência de fatores que possam acarretar 
prejuízo biopsicossocial ao indivíduo. O CRAS da cidade de Luís Correia 
possui alguns desafios relacionados à sua equipe multidisciplinar, 
como a questão da dificuldade em realizar planejamentos de ações, 
desencontros de profissionais, escassez de reuniões, além da grande 
falta de recursos para a realização de atividades com os usuários. 
Por entender que a falta de motivação, especialmente no trabalho 
em equipe, é um dos principais problemas desse CRAS, o objeto de 
estudo desse trabalho foi escolhido, de forma a sugerir ações que 
possam vir a trazer maiores motivações aos profissionais da equipe. 
Os objetivos foram: promover momentos de discussão e reflexão 
acerca dos processos motivacionais individuais e da equipe; orientar 
os profissionais para que apresentem propostas que possam ser 
motivadores no trabalho; e incorporar medidas e ações motivadoras 
na rotina diária do trabalho. Foi possível concluir que a motivação é um 
fator crucial no trabalho e que é muito subjetiva, pois cada profissional 
apresenta elementos próprios que lhe causam motivação. 
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09 A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO DA PESSOA 
PORTADORA DE TRANSTORNO MENTAL USUÁRIA DO CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I

Ângela Maria de Oliveira Moura Brasil¹
Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

Na Atenção Básica, há oferta de ações e serviços de saúde de forma 
individual e coletiva com promoção da saúde e proteção de agravos, 
recuperação e reabilitação à saúde de forma integral, sendo de 
fundamental importância identificar os fatores condicionantes e 
determinantes de saúde das coletividades. A convivência com uma 
pessoa com transtorno mental gera conflitos na família trazendo 
mais sofrimento psíquico, o que acaba por dificultar as relações e, 
consequentemente, o processo de tratamento e reabilitação. As 
intervenções serão realizadas mediante o acompanhamento contínuo 
das ações planejadas e dos resultados alcançados ao longo do tempo, 
através dos indicadores quantitativos, quantidade de usuários e 
familiares e as ações desenvolvidas através dos atendimentos realizados 
na instituição mensalmente, semanalmente e diariamente pelos 
profissionais da equipe multidisciplinar. Diante do que foi exposto, faz-
se necessário enfatizar a importância conferida às relações familiares 
no tratamento e inclusão social do paciente com transtorno mental. Os 
usuários e a família devem serem vistos e atendidos de forma integral, 
através de projetos e serviços psicossociais que promovam estratégias 
de enfrentamento da situação, proporcionando uma melhor qualidade 
de vida de ambas as partes, família e paciente com transtorno mental.
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10 PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA UM ENVELHECIMENTO ATIVO 
SAUDÁVEL 

Edenilda Pereira da Costa¹ 
Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

Estudos mostram que nossa população está envelhecendo e a 
expectativa de vida tem aumentado e esse fenômeno tem acarretado 
numa maior taxa de idosos com doenças crônicas e algumas 
incapacidades físicas. Diante deste contexto e verificada a inexistência 
de um trabalho focado nos idosos, viu-se a necessidade de instituir 
grupos de idosos para práticas educativas que contribuam para um 
envelhecimento ativo e saudável através de palestras e oficinas 
destinadas aos idosos e cuidadores/familiares em parceria com o 
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) local e envolvendo 
a equipe de saúde, inclusive contando com o apoio NASF (Núcleo 
de Assistência à Saúde da Família). Espera-se que o contato com o 
idoso tenha um componente educativo e preventivo para as afecções 
e demais problemas de saúde que comumente afetam a população 
idosa assim como uma boa aceitação quanto à prática de bons hábitos 
adquiridos e replicados na sua rotina em seu domicílio.
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11 TRANSTORNOS MENTAIS: ÍNDICE DE ADOLESCENTES COM 
TRANSTORNOS MENTAIS NA CIDADE DE ARRAIAL

Sarah Noarah dos Santos Soares1

Maria Auzeni de Moura Fé2

RESUMO

O presente trabalho trata da construção do Trabalho de Conclusão 
de Curso em Estratégia da Saúde da Família e Comunidade tomando-
se por base Estratégia da Saúde da Família e os Transtornos mentais 
em adolescentes, onde se utilizou o modelo deste enfoque para 
pesquisa sobre o tema, focadas no presente, onde paciente (usuários) 
e terapeuta tem uma participação ativa, que utiliza intervenções do 
modelo cognitivo com a finalidade de identificar os índices do aumento 
dos transtornos mentais em adolescentes, na cidade de Arraial - PI. Esse 
trabalho tem por finalidade basear-se nos pressupostos do modelo 
cognitivo, onde a prática deste também foi fundamentado, levando em 
consideração os pensamentos, emoções e comportamentos do sujeito 
e que este é um ser biopsicossocial, e que isto influencia em seu modo 
de interpretar o mundo. Por fim, são encontradas informações gerais 
ao longo deste trabalho: (a) transtornos mentais; (b) objetivos (geral e 
específicos); (c) aspectos gerais dos transtornos mentais(d) efeitos dos 
transtornos mentais em adolescentes. 
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01 GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA 
REDUZIR O ÍNDICE DESSE FENÔMENO 

Alício Michel de Almeida Lira Teixeira1

Laís de Meneses Carvalho Arilo2

RESUMO 

O período da adolescência é decisivo na formação do indivíduo adulto, 
é nesse momento que ocorre o desenvolvimento da sexualidade, a 
concretização da sua identidade pessoal necessária para sua inserção 
no meio social. Entretanto, a gravidez na adolescência se tornou 
um problema nessa dinâmica da vida, visto que a incidência maior 
de gravidez precoce e suas complicações ocorrem em uma parcela 
específica da população. O objetivo geral desse trabalho foi elaborar 
um projeto de intervenção para promover estratégias que visem à 
redução da gravidez na adolescência. Tal projeto consiste basicamente 
em fazer a busca ativa das adolescentes, grávidas e não grávidas em 
situação de vulnerabilidade, para momentos de esclarecimento acerca 
de métodos contraceptivos, riscos de uma gestação precoce e cuidados 
básicos da saúde materno-infantil. É nítida a necessidade de criação 
e aprimoramento de políticas de saúde que tenham como objetivo o 
controle da gravidez precoce, bem como o estreitamento de vínculos 
entre os adolescentes e a atenção básica. 
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02 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COCAL DOS ALVES-PI: A EQUIPE 
DE SAÚDE EM DESTAQUE

Ana Cristina Veras Vieira¹
Laís de Meneses Carvalho Arilo²

RESUMO

Para oferecer a melhor qualidade de vida possível aos usuários, o 
sistema de saúde deve estar preparado com profissionais qualificados 
e com boas condições físicas e mentais para oferecer o melhor 
atendimento possível àqueles que estão sob os seus cuidados. 
Objetivo: Propor intervenção buscando obter melhores condições 
ergonômicas para o município de Cocal do Alves. Trata-se de uma 
proposta de intervenção baseada em revisão bibliográfica realizada 
nas bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo e Bireme. Os critérios de 
inclusão consistem em artigos produzidos nos últimos cinco anos; 
estarem disponíveis nos idiomas inglês, espanhol e português. Os 
critérios de exclusão consistem em não abordar o tema; não estar 
presente na faixa temporal predeterminada; não conseguir baixar 
o artigo completo; estar em outros idiomas que não tenham sido 
predeterminados. Foram encontrados um total de 59 artigos, dos 
quais 29 foram selecionados, referentes ao tema, entre os anos de 
2013 a 2018. Tendo em vista que o processo de intervenção ainda será 
iniciado, conclui-se que a efetividade será observada posteriormente a 
aplicação da metodologia proposta pelo presente estudo.
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03 AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE 
COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA O CUIDADO EM 
SAÚDE MENTAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE 

Isabel da Silva Rodrigues¹ 
Laís de Meneses Carvalho Arilo² 

RESUMO 

As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde consiste em uma 
gama de estratégias e técnicas de cuidado em saúde, que vão além 
do modelo tradicional, que suprem a necessidade e importância de se 
estabelecerem novas formas de cuidado de forma mais humanizada, a 
partir do vínculo terapêutico entre usuário, profissionais e comunidade, 
e a promoção e prevenção da saúde entre outros princípios e diretrizes 
propostos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), portanto tais formas 
se adequam e podem transformar a realidade da Saúde Mental no 
município de Barroquinha-CE, sendo este o objetivo geral deste 
trabalho, além disso pretende-se a criação de grupos de atendimentos 
psicológico em grupo em todas as Unidade de Saúde do município, 
promover o conhecimento e capacitações aos profissionais de saúde 
para trabalharem nesta lógica e promover o acompanhamento e a 
redução da medicalização psicotrópica dos usuários de saúde mental, 
através do plano operativo proposto neste trabalho e a atuação 
da equipe de Núcleo de Apoio a Saúde da Família e as equipes da 
Estratégia da Saúde da Família do município, a fim de solucionar a 
situação problema identificada neste território durante este curso de 
especialização. Concluindo ser importante e viável tais propostas e que 
trará novas possibilidades e bons resultados. 
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04 SABERES E PRÁTICA DO ENFERMEIRO NA AMAMENTAÇÃO 
EXCLUSIVA ATÉ OS SEIS MESES DE VIDA DA CRIANÇA 

 
Julyara Fernanda de Sousa Leite1

Laís de Meneses Carvalho Arilo²
 
RESUMO

Cuidado humanizado, o uso de tecnologias e o domínio de 
conhecimentos específicos são elementos essenciais para a equipe 
de enfermagem que presta assistência ao Pré Natal e a criança. Neste 
sentido este trabalho objetiva conhecer e analisar os saberes e práticas 
do enfermeiro na amamentação exclusiva até os 06 meses de vida da 
criança. Trata-se de um estudo de revisão literária com abordagem 
qualitativa e com plano operacional para melhor entender as ações, 
conhecimentos do enfermeiro sobre a amamentação exclusiva. A 
partir da revisão literária apresentada, sugere-se que os profissionais 
enfermeiros sejam capacitados para uma assistência Humanizada 
que atenda as necessidades da criança e da sua família voltando-
se para um cuidado que os considere de forma holística, envolva os 
pais no processo de amamentação exclusiva nos 06 primeiros meses 
de vida da criança, esclareça suas dúvidas, e ofereça o apoio que se 
fizer necessário para se tornar cada vez mais fortalecida a prática do 
aleitamento materno exclusivo.
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05 É PRECISO FALAR: PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL 
EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Lidyane Costa Feitosa¹
Laís de Menezes Carvalho Arilo² 

RESUMO 

Diante do crescimento do número de pessoas com transtorno mental; 
como o aumento de óbitos por suicídio no mundo, principalmente 
entre os jovens, assim como a dificuldade de inserção de ações efetivas 
em saúde mental na atenção básica, percebeu-se a necessidade de 
trabalhar com a prevenção, promoção e psicoeducação em saúde 
mental na situação de transtorno já instalada, através de grupos 
motivacionais e de valorização da vida, com o intuito de trabalhar 
temas afins em encontros quinzenais e com busca ativa. As atividades 
de sensibilização, como sala de espera (psicofobia), roda de conversa 
(valorização da vida) e busca ativa já tiveram início, conseguindo atrair 
um público dentro do número esperado para a realização do grupo, 
além de permitir que se analisasse, com mais cuidado, a complexidade 
inerente às relações que os sujeitos estabelecem nesse espaço. 
Almeja-se que as pessoas vejam os grupos com função terapêutica 
podem se configurar como espaço de fortalecimento, passagem, 
para que possam ser ressignificadas, reparadas, as dificuldades de 
viver, ser acompanhadas e acolhidas, diminuindo assim a ausência do 
atendimento individual visto como necessário. 
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06 FLUXOS DE SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS: 
ELABORAÇÃO DE FLUXOS PARA MELHOR IMPACTO NA 
EFETIVIDADE DO CUIDADO ASSISTENCIAL AO USUÁRIO

Nayara Cristina da Rocha Oliveira1

Laís de Meneses Carvalho Arilo2

RESUMO

O presente trabalho visa melhorar a compreensão e conhecimento 
dos processos de forma clara impactando na efetividade do cuidado 
assistencial ao usuário por meio da elaboração de uma cartilha 
de fluxos de serviços e procedimentos assistenciais ofertados no 
município de Parnaíba-PI. O caminho que o usuário faz no momento 
em que ele entra na unidade básica de saúde e deve ser assistido. 
Foram realizadas pesquisas bibliográficas na Biblioteca Virtual em 
saúde, nas bases de dados da LILACS e da SciELO com a finalidade de 
levantar as evidências já existentes sobre o tema. O Plano operativo se 
pautou no Planejamento Estratégico situacional. Esse trabalho nasceu 
da motivação e inquietude do querer fazer dá certo. De ver acontecer 
a resolutividade. Acreditamos que esse seja uma pequena semente 
para se fazer dá certo. As dificuldades encontradas foram que com 
mudanças de gestão a cada 4 anos perde-se muita informação e as 
pessoas que estão ali na gestão não conhecem ainda muito. Espera-
se com esse trabalho que profissionais, gestão e usuários do sistema 
falem a mesma “língua” e que a linha de cuidado se materializa-se com 
a soma de ações e agentes.
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07 ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES DO FISIOTERAPEUTA EM UM GRUPO 
DE GESTANTE NO MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO – MA

Paloma Cândido da Silva¹
Laís de Meneses Carvalho Arilo2

RESUMO

A importância do pré-natal durante toda a gestação evita risco de vida 
para a mãe o bebê durante e após o parto. A prática de exercícios 
durante a gravidez é fundamental, pois melhora o condicionamento 
físico, auxilia no metabolismo, diminui edema, trabalha a respiração e 
condiciona o corpo para o trabalho de parto.  Esse projeto visa informar 
a comunidade sobre os cuidados com as mães e os bebês pré-parto, 
durante e pós-parto o período gestacional. O trabalho de pesquisa-
ação será desenvolvido com grupo de 50 gestantes através do NASF 
do município de Porto Franco, Maranhão. Duração de três meses, no 
período de março/2018 a maio/2018. Com dois encontros semanais, 
abordando palestras com profissionais NASF temas relacionados a 
saúde da gestante e do bebê, além de a prática de atividades físicas e 
rodas de debates.  Os resultados previstos será a aceitação do grupo 
dentro da comunidade e das famílias. Os relatos das gestantes baseados 
em melhor disposição física e dúvidas tiradas sobre a gestação e pós-
parto. O foi projeto aprovado dentro do município pela secretaria de 
saúde em parceria com a Secretaria de Assistência de Porto Franco- 
MA. Foi implementado pela Secretaria de Assistência, abrindo espaço 
para participação das gestantes usuárias do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) do município, proporcionando qualidade de 
vida e bem estar para as gestantes, seus familiares e a comunidade.
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08 PROJETO DE INTERVENÇÃO: PROMOÇÃO DE SAÚDE CONTRA 
O SEDENTARISMO PARA A PREVENÇÃO DE DOENÇAS COMO A 
HIPERTENSÃO, DIABETES E A OBESIDADE

Rosyclea de Souza Meneses1

Laís de Meneses Carvalho Arilo2

RESUMO

O mundo inteiro vem passando por grandes transformações que estão 
afetando diretamente o estilo de vida das pessoas, onde as Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) estão assumindo um papel de 
destaque, e são responsáveis por altas taxas de morbimortalidade e de 
grandes despesas com assistência o que as torna um grande problema 
de saúde pública. Estão exigindo das políticas públicas de saúde e 
dos profissionais uma mudança nas organizações e ações de saúde, 
trazendo para essa realidade um planejamento no intuído de prevenir 
e reduzir as complicações causadas aos portadores dessas doenças. 
Dentre os fatores de risco em comum é sabido que o sedentarismo é 
um dos principais, tanto pelo risco quanto a prevenção e isso se deve 
por algumas razoes como, maior prevalência, o mais modificável, baixo 
custo relacionado à sua prevenção, e por importantes resultados na 
mudança de estilo de vida com melhora da evolução e complicações. E 
é nesse contexto de um sistema de saúde baseado nas práticas da APS 
é que o trabalho tem como objetivo de colaborar com as práticas das 
equipes na luta contra o sedentarismo, com o intuído de mudança no 
estilo de vida e não somente tratar a doença 
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09 ORIENTAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS SOBRE O USO DE 
PSICOTRÓPICOS: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO

Zelinda Horrana de Araújo1

Laís de Meneses Carvalho Arilo2

RESUMO

Diversos fatores estão relacionados à questão do uso dos 
medicamentos psicotrópicos, pois de um lado possibilita o alívio 
momentâneo de sintomas, porém de outro traz como problemática 
a tolerância e dependência nos pacientes quando utilizados de forma 
inadequada, nesse sentido pode ser citado alguns fatores associados 
à prescrição como a grande demanda de usuários a procura por 
consulta, o que destina pouco tempo aos atendimentos possibilitando 
maior dificuldade na comunicação médico/paciente, impossibilitando 
uma avaliação eficaz com os esclarecimentos necessários o que reforça 
as crenças inadequadas quanto ao uso de psicotrópicos. O uso desses 
medicamentos pelos pacientes da unidade constitui uma problemática 
significativa e que tem sido foco desse estudo, onde pode ser colocado 
como instrumento de intervenção devido à quantidade de pessoas 
que utilizam sem as devidas orientações, sendo relevante enfatizar as 
implicações associadas tornando um meio causador de prejuízo para 
os usuários que fazem uso de forma incorreta. Assim, pode ocorrer 
a diminuição do uso incorreto e desnecessário dos medicamentos 
como orientação e educação em saúde para os usuários e indicação 
de práticas alternativas de cuidado que poderá possibilitar o bem estar 
dos mesmos. 
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10 PROJETO DE INTERVENÇÃO ATENDIMENTOS À DEMANDA 
ESPONTÂNEA COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DE BARROQUINHA-CE

 
Duiliane Coêlho e Silva1

Laís de Meneses Carvalho Arilo2

RESUMO

A Atenção Básica (AB) a saúde no Brasil é reconhecida como “porta 
de entrada” ao sistema, é articulada em demandas a organizada e a 
espontânea. O presente estudo tem como objetivo propor um projeto 
de intervenção para implantação do acolhimento com classificação 
de risco em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de 
Barroquinha-CE, onde, atualmente, os atendimentos são organizados 
com entrega de uma ficha numerada por ordem de chegada em 
dia pré-determinado. Para tanto serão realizadas oficinas sobre 
acolhimento e classificação de risco na AB, que terão como público 
alvo a equipe multiprofissional cadastrada na Estratégia de Saúde 
da Família, possibilitando debates sobre o tema, com utilização de 
estudos de casos. Bem como, serão realizadas ações educativas com 
usuários, para esclarecimento da nova metodologia de trabalho da 
UBS. O acolhimento com classificação de risco diminui a quantidade de 
mortes evitáveis baseada numa triagem qualificada. O efeito esperado 
é uma assistência com mais qualidade e eficiente, com prioridades 
adequadas e agilidade no cuidar.
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01 INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM GESTANTES COM 
LOMBALGIA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM 
REGENERAÇÃO-PI

Alyny Cristina Barbosa de Moura1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

A atenção à mulher durante o período gestacional é indispensável 
para a saúde materna. O fisioterapeuta como profissional da saúde 
pode contribuir de forma efetiva na melhora da qualidade de vida das 
gestantes, a fim de proporcionar conscientização para melhoria do 
condicionamento físico das futuras mamães, e evitando complicações 
gestacionais. Objetivando Implantar Avaliação Fisioterapêutica para 
gestantes em todas as Unidades Básicas de Saúde do Município de 
Regeneração-PI. A intervenção foi realizada no período de junho a 
agosto de 2018, onde foram realizados exercícios de alongamento e 
relaxamento três vezes na semana durante três meses consecutivos, 
com duração de 1h cada sessão. Sendo realizada uma
avaliação antes e após o tratamento. De acordo com a aplicação 
dos exercícios de alongamento e relaxamento as voluntárias foram 
beneficiadas com a prática dos mesmos, onde ocorreu uma melhora 
significativa da lombalgia nas gestantes, melhorando assim as 
atividades da vida diária e a qualidade de vida após a realização dos 
exercícios.
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02 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA 
AOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM UMA UNIDADE 
DE SAÚDE

Dorimária Pires de Moura Sousa ¹
Kellyane Folha Gois Moreira²

RESUMO

A hipertensão arterial é uma patologia multifatorial definida por níveis 
elevados e sustentados de pressão arterial, considerada uma das 
doenças com maior incidência na população brasileira. Esse trabalho 
teve como objetivo a elaboração de um plano de intervenção na 
tentativa de melhorar a qualidade de vida dos hipertensos da UBS 
do Jaicó, realizando busca ativa de hipertensos, executando cadastro 
e estratificação de risco, identificando e encaminhando o paciente 
com necessidade de acompanhamento especializado. Realizar o 
projeto de intervenção com os hipertensos é uma necessidade, 
em decorrência da realidade da população brasileira, em especial a 
população atendida pela UBS Jaicós. A realização de palestra é muito 
importante, não só para os hipertensos mais para população como um 
todo, para que se possam fazer orientações essenciais que para prática 
de hábitos saudáveis, na tentativa de melhorar a qualidade de vida e 
prevenir doenças. É muito importante que se elabore planos de ações 
como grupos de conversas que esclareça sobre a doença, explicando 
sintomas, complicações, forma de uso da medicação, importância 
de hábitos saudáveis. A partir do momento que os pacientes são 
orientados da importância do tratamento, para melhorar o controle da 
doença, conseguem ter os valores da PA controlados.

Palavras-chave: Hipertensão. Pressão Arterial. Assistência de 
Enfermagem. Acompanhamento. Controle.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). Email: 
martinsmartahelena@gmail.com.
2Enfermeira. Tutora do Curso de Especialização em Saúde da Família e Comunidade 
(UNASUS/UFPI). Email: Kelly_folha@hotmail.com.



79

03 ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DA DOR LOMBAR EM MULHERES 
DONAS DE CASA ASSISTIDAS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA (ESF)

Bárbara Veloso1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

Introdução: A dor lombar é considerada um dos mais frequentes 
distúrbios musculoesqueléticos e está associada a altos gastos na 
saúde pública. No Brasil, estudos têm indicado elevada ocorrência 
de dor lombar na população adulta (63%), com predominância no 
sexo feminino e a maioria destes distúrbios são de origem idiopática, 
estando atrelada principalmente a fatores como hábitos de vida e 
atividades ocupacionais. Vários estudos já foram realizados sobre os 
métodos de tratamento que auxiliam na melhora da qualidade de vida, 
incapacidade e autonomia de pessoas que sofrem com dor lombar 
crônica. Objetivo: Implantar protocolo de assistência terapêutica em 
mulheres donas de casa com lombalgia atendidas na UBS Manoel 
Soares da Silva. Conclusão: Espera-se com a implantação deste projeto 
de intervenção, diminuir as filas no consultório médico de mulheres 
com queixa de dor lombar, a fim de melhorar a qualidade de vida, 
devolvendo a capacidade de realizar as atividades de vida diária, além 
de conscientiza-las sobre as possíveis causas e fatores de risco da 
lombalgia, e importância de realizar atividade física para a prevenção 
e melhora do quadro.

Palavras-chave: Lombalgia. Qualidade de Vida.  Atenção Primária à 
Saúde.
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04 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO HOMEM NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Susiane Lima Braga Mourão1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

Os homens adoecem mais por condições graves de saúde comparado 
com as mulheres, sendo em quase todas as faixas etárias e para a 
maioria das causas, o câncer e as causas externas. Objetivo: promover 
ações de saúde baseada na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
Homem – PNAISH para a melhoria da qualidade de vida da população 
masculina de um município piauiense. O plano de intervenção foi 
realizado na equipe de saúde da família da zona rural de um município 
do Piauí, com usuários do sexo masculino de 20 a 59 anos de idade. 
Proposta de acompanhamento: serão avaliados relatórios do sistema 
E-SUS e os resultados dos indicadores do DATASUS. Os dados serão 
coletados e repassados a gestão da Secretaria Municipal de Saúde para 
que sejam analisados junto a coordenação da atenção básica, Equipes 
de Estratégia Saúde da Família - ESF e Núcleo Ampliado de Apoio de 
Saúde da Família - NASF para que se estabeleçam práticas educativas 
de promoção da saúde para a redução de morbimortalidade da 
população masculina de 20 a 59 anos de idade. No início do processo 
observou-se que os homens demonstraram interesse em participar 
das atividades educativas, porém, com dificuldade em reconhecer suas 
reais necessidades de saúde, o início desse processo proporcionou 
a aproximação entre profissional e o usuário que pode  aumentar a 
confiança na equipe e reconheça seu espaço da unidade de saúde.

Palavras-chave:  Saúde do Homem. Política de Saúde. Educação em 
Saúde.
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05 PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E/OU OUTRAS DROGAS NA 
ADOLESCÊNCIA

Zenaide Alves Soares1

Kellyany Folha Gois Moreira2

RESUMO

O presente artigo apresenta uma proposta de intervenção que teve 
como objetivo propor ações de educação em saúde com adolescentes 
sobre os danos causados pelo uso abusivo do álcool e outras drogas. 
As atividades foram realizadas com 40 adolescentes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Jovem, entre 13 e 17 anos, 
da cidade de Água Branca - PI. Nessa perspectiva, foi necessário 
desenvolver o Projeto Viver bem é viver sem drogas, no município de 
Água Branca - PI, em virtude de inúmeras demandas de famílias em 
sofrimento decorrentes desses fatores. O Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família - NASF de Água Branca - PI recebe frequentemente famílias 
encaminhadas pelas Estratégias Saúde da Família - ESF, em intenso 
sofrimento devido o uso de drogas por um ou mais membros da família.

Palavras-chave:  Adolescência. Drogas. Fator de Proteção. Fator de 
Risco.
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06 PREVENÇÃO DE CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NA UNIDADE DE 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA “JOSEFA BARBOSA OLIVEIRA” 
EM ARRAIAL/PI 

Cacilda Maria dos Santos Leal1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

Apesar de conhecidas formas de prevenção e rastreio o câncer de 
colo uterino ainda apresenta alta mortalidade, sendo um problema 
de saúde pública. Esse trabalho teve como objetivo elaborar um 
projeto de intervenção com intuito de melhorar a cobertura de 
exame citológico na área de abrangência de uma equipe da Estratégia 
de Saúde da Família de Arraial/PI. O projeto de intervenção prevê a 
realização de busca ativa de mulheres em idade entre 25 e 64 anos. 
Também são previstas capacitações da equipe de saúde da família e 
trabalhos educativos com a comunidade mostrando a importância do 
rastreio para a diminuição da incidência do câncer do colo uterino. 
Espera-se com o desenvolvimento dessa intervenção, ofertar educação 
em saúde sobre a prevenção do câncer de colo uterino e melhorar 
a cobertura do respectivo exame na faixa etária priorizada. Conclui-
se que é necessário fazer uma reorganização do serviço de saúde, 
principalmente definindo ações específicas voltadas para a saúde da 
mulher. Para o município em que atuo este trabalho será de grande 
importância, pois a atuação da equipe da UBS Josefa Barbosa Oliveira, 
será mais efetiva, permitindo uma cobertura mais abrangente das 
mulheres para a realização do exame preventivo.

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Prevenção. Câncer de Colo Uterino. 
Atenção Primária à Saúde.
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07 INTERVENCÃO DE ENFERMAGEM NA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO 
DE FERIDAS EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Denise Rivânia Vieira dos Passos Silva1 

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

As feridas são agressões que ocorre na pele e são classificadas de 
acordo com o agente causador, grau de contaminação. Este trabalho 
teve como objetivo estabelecer uma padronização dos procedimentos 
da assistência de enfermagem com relação ao portador de feridas, 
usuários da Estratégia Saúde da Família (ESF), no município de 
Regeneração - PI, caracterizando o conhecimento técnico-científico dos 
profissionais, relacionado à assistência de enfermagem aos portadores 
de feridas no espaço domiciliar e da Unidade Básica de Saúde (UBS), 
propondo a utilização de um protocolo com as intervenções que são 
para o portador de feridas que buscam os serviços de saúde na UBS e 
capacitar profissionais, proporcionando a implementação da SAE para 
o tratamento do portador de feridas. É importante que as unidades 
de saúde tenham o seu plano de ação no qual possa determinar suas 
atribuições mediante as necessidades encontradas no seu local de 
trabalho. Sendo assim, o trabalho exige profissionais cada vez mais 
qualificados e que apresentem de um máximo de conhecimento 
técnico e científico. Nesse cenário de modificações e mudanças, a 
educação continuada surge como um instrumento de importância 
no que diz respeito à aquisição e renovação de conhecimentos dos 
profissionais. 
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08 IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO 
CARDIOVASCULAR PARA PORTADORES DE HIPERTENSÃO 
ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE JARDIM DO MULATO-PI

Fernanda Vieira da Silva1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

No que se refere à DCNT, a incidência de hipertensão arterial tem 
afetado a várias de pessoas no mundo, ocasionando danos à saúde, 
causando grande impacto no perfil de morbimortalidade da população 
brasileira. Após a realização do diagnóstico situacional no município 
de Jardim do Mulato-PI devido à alta incidência de pacientes com 
hipertensão arterial, e fatores de riscos e complicações teve como 
objetivo avaliar o risco cardiovascular dos hipertensos através da 
estratificação de risco e uma ação preventiva e por consequência 
uma diminuição da morbimortalidade através de uma abordagem 
mais específica e nos casos de maior risco intervir de forma correta, 
proporcionando um diagnóstico precoce, trazendo assim um grande 
benefício para os pacientes hipertensos atendidos na Unidade 
Básica de Saúde (UBS). Promover palestras e aprimorar e qualificar o 
atendimento da equipe da ESF através da implantação da estratificação 
do risco cardiovascular deve aperfeiçoar o acompanhamento dos 
hipertensos. É importante lembrar que na estratificação de risco, um 
indivíduo ter sido classificado, naquele momento, em baixo risco não 
significa que o mesmo permanecerá durante toda a sua vida.  O mesmo 
ocorre com um indivíduo classificado em moderado ou alto risco.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Fatores de Risco. Risco 
Cardiovascular.
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09 IMPLANTAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE SCHILLER NA 
ATENÇÃO BÁSICA EM JARDIM DO MULATO-PI

Mariozanny Jerlhynnys de Lima e Silva1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

O câncer de colo do útero é a segunda neoplasia mais incidente nas 
mulheres, no Brasil, representa uma das neoplasias malignas mais 
atendidas no INCA. O método de rastreamento do câncer do colo 
do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O 
início da coleta deve ser aos 25 anos para mulheres que já iniciaram a 
vida sexual, e o intervalo entre os exames deve ser e três anos, após 
dois exames negativos com intervalo anual. Os exames devem seguir 
até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as 
mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos 
nos últimos cinco anos. O Teste de Schiller pode ser utilizado como 
teste auxiliar na avaliação clínica durante o exame citopatológico, por 
ter a possibilidade de aumentar as suspeitas de lesão pré-cancerosa. 
Para qualificar a prevenção do câncer do colo do útero, é importante a 
implementar programas de rastreamento eficazes em que a equipe de 
saúde seja capaz de avaliar a periodicidade da realização dos exames 
pela população e introduzir a realização de testes auxiliares como o 
Teste de Schiller para aumentar suspeitas de lesões para um possível 
diagnóstico precoce, por meio da capacitação dos Enfermeiros da 
Atenção Básica para realização do Teste de Schiller e encaminhamento 
das mulheres com resultado alterado ao ginecologista.
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10 PROPOSTAS EM SAÚDE PARA EFETIVAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
FAMILIAR EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO PIAUÍ

Osira Patrícia Soares Vilarinho1

Kellyane Folha Gois Moreira2

RESUMO

Pesquisa de estudo em abordagem qualitativa que teve como objetivo 
propor mudanças no assunto saúde, para uma efetivação no que tange 
ao tema planejamento familiar em uma unidade de saúde do Piauí, 
com reconhecimento do diagnóstico situacional e situação problema 
devido à falta de incentivo do gestor local no qual fora articulado 
com o mesmo, realizado o levantamento situacional pelos agentes 
de saúde com mulheres em idade fértil da referida área, devido à 
falta de conhecimento dos profissionais, realizado uma capacitação 
aos profissionais de saúde com explanação sobre os métodos 
contraceptivos e abordagens aos usuários da referida área, com 
princípios humanizados e éticos. E dentro do contexto uma oficina com 
mulheres em idade fértil sobre o planejamento familiar, com ressalva 
do reconhecimento de seus direitos.
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01 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA A MELHORIA DAS DIFICULADES 
PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES NA UBS 
ANTÔNIO CARLOS NETO, TERESINA, PIAUÍ

Antônia Célia Florindo de Araújo1

 Francisca Miriane de Araújo Batista2

RESUMO

A visita domiciliar é prática assistencial que se constitui como essencial 
para o cuidado do usuário e família, pois há a oportunidade de 
acolher esses atores no meio em que vivem e esse fator é importante 
por oferecer modos de cuidados alternativos àqueles centrados na 
instituição, possibilitando o conhecimento das reais necessidades do 
usuário e familiares. O objetivo do estudo é realizar intervenções para 
a melhoria e aumento das visitas domiciliares da Estratégia Saúde da 
Família da Unidade Básica de Saúde Antônio Carlos Neto do munícipio 
de Teresina PI/Brasil. Pretende-se com esse plano de ação, organizar as 
visitas domiciliares, aumentar o nível de conhecimento da população 
da UBS Antônio Carlos Neto sobre as visitas. Além disso, incentivá-
los a população a participarem das ações de promoção a saúde. Na 
equipe, pretende-se organizar melhor a agenda para melhorar os 
atendimentos. A VD enquanto ferramenta de assistência à saúde 
objetiva também orientar, educar, reabilitar e fornecer subsídios 
para que as famílias atendidas tenham condições de se tornarem 
autônomas e corresponsáveis no cuidado à saúde. Esse trabalho pode 
ajudar outros profissionais a compreenderem a importância da visita 
domiciliar e que o paciente deve ser visto como um todo.

Palavras-chave: Visita Domiciliar. Estratégia Saúde da Família. 
Enfermagem.
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02 DIMINUIÇÃO DO ÍNDICE DE PACIENTES HIPERTENSOS 
ACOMPANHADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIA GINA 
NO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE- PI: PROJETO DE 
INTERVENÇÃO

Geane Silva Galvão¹
Francisca Miriane de Araújo Batista² 

RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição multifatorial 
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial- 
PA (PA    > 140x90 mmHg). Associa-se, frequentemente, às alterações 
funcionais e/ou estruturais dos órgãos alvo (coração, encéfalo, rins 
e vasos sanguíneos) e às alterações metabólicas, com aumento do 
risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. Por meio do 
diagnóstico situacional realizado pela Equipe de Saúde da Unidade 
Básica de Saúde Tia Gina, constatou que a hipertensão arterial é um 
problema prioritário na área de abrangência devido ao alto índice 
de pacientes hipertensos sem controle e com dificuldade de adesão 
ao tratamento. Portanto, esse trabalho teve por objetivo propor 
um projeto de intervenção para diminuir o alto índice de pacientes 
hipertensos acompanhados pela UBS Tia Gina no Município de Dirceu 
Arcoverde. O Plano de ação baseou-se no Planejamento Estratégico 
Situacional com a finalidade de modificar os hábitos e estilo de vida da 
população. Espera-se que este projeto de intervenção possa contribuir 
de forma significativa, para que estas estratégias sejam bem sucedidas 
e contribuam para a melhoria da adesão ao tratamento e diminuir o 
alto índice dos pacientes hipertensos acompanhados na UBS Tia Gina.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Educação em Saúde. Estilo de 
Vida. Atenção Básica.
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03 A ADOLESCÊNCIA E AS CONSEQUÊNCIAS ADVERSAS DA 
SEXUALIDADE PRECOCE

Gilciara Naiara Santos¹ 
Francisca Miriane de Araujo Batista2

RESUMO

A adolescência é considerada a fase da vida entre a infância e a idade 
adulta que é responsável pela construção da identidade e pensamento 
no futuro. As adolescentes são vítimas das consequências adversas 
da sexualidade precoce como: gravidez não planejada, doenças 
sexualmente transmitidas e exploração sexual por adultos, afirmando 
ainda que algumas não têm conhecimento e nem tão pouco acesso a 
contraceptivos. Este estudo pretende buscar conhecimento sobre como 
as adolescentes enfrentam as consequências adversas relacionadas a 
sexualidade precoce. O plano operativo possui situações problemas: 
gravidez não planejada, DST´S e violência sexual em adolescentes. 
Estratégias: busca ativa das adolescentes gestantes, pré-natal de 
qualidade o mais precoce possível, buscar os adolescentes com 
doenças sexualmente transmissíveis, promover palestras educativas 
sobre prevenção e tratamento de DST´s, acompanhar e tratar 
adequadamente os casos, minimizando danos, prevenir novos casos de 
situações de violência sexual contra adolescentes, reunir adolescentes 
e pais, para repassar as devidas orientações quanto a importância do 
uso de contraceptivos na sexualidade. Esse estudo pode contribuir 
para orientar os jovens a evitarem uma gravidez não planejada, através 
de estratégias eficazes no planejamento familiar.

Palavras-chave: Adolescente. Gravidez na Adolescência. Saúde do 
Adolescente.
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04 REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
RESIDENTES NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA TIA GINA NO MUNICÍPIO DE DIRCEU ARCOVERDE-PI: 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Jeide Silva Galvão¹
Francisca Miriane de Araújo Batista² 

RESUMO

A gravidez precoce vem crescendo em ocorrências a cada ano no Brasil, 
sendo motivo de preocupação devido às consequências que pode causar 
tanto para a criança, quanto para os pais adolescentes, assim como para 
suas respectivas famílias, comunidade e a sociedade em geral. Após o 
diagnóstico situacional de saúde na área de abrangência da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) Tia Gina, foi constatado que o problema de 
maior importância era o tema Gravidez na Adolescência, devido 
ao alto índice de Adolescentes grávidas. Frente a esta preocupante 
situação, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma Proposta 
de Intervenção para diminuir o alto índice de adolescentes grávidas 
na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família Tia Gina no 
Município de Dirceu Arcoverde-PI. Como ações de saúde para diminuir 
essa problemática, propôs a formação de um grupo de adolescentes, 
a implantação da consulta do adolescente, atividades educativas nas 
escolas, bem como a capacitação multidisciplinar para uma atenção 
mais integral e qualificada. Espera-se que a implementação deste 
projeto permita a realização do cuidado integral, efetivo e humanizado 
para as adolescentes do município de Dirceu Arcoverde.

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência. Educação em Saúde.  
Planejamento Familiar.
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05 SAÚDE DO HOMEM: CONHECENDO AS NECESSIDADES E A 
RESISTÊNCIA MASCULINA PELA ATENÇÃO À SAÚDE

Laurinéia de Souza Veiga1

Francisca Miriane de Araújo Batista² 

RESUMO

Os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas 
de saúde do que as mulheres e também morrem mais do que elas pelas 
principais causas de morte. Entretanto, apesar de as taxas masculinas 
assumirem um peso significativo nos perfis de morbimortalidade, 
observa-se que a presença de homens nos serviços de atenção primária 
à saúde é menor do que a das mulheres. Para isso, a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde do Homem está alinhada com a Política 
Nacional de Atenção Básica – porta de entrada do Sistema Único de 
Saúde – com as estratégias de humanização, e em consonância com os 
princípios do SUS, fortalecendo ações e serviços em redes e cuidados 
da saúde. Para isso serão elaboradas ações educativas, em um contexto 
multidisciplinar, para ampliar o acesso dos homens às informações 
sobre medidas de preventivas contra os agravos e as doenças mais 
frequentes do público masculino. Esse trabalho será útil para aumentar 
a procura dos serviços de saúde pelos homens no município de Dom 
Inocêncio e em prevenir os agravos mais prevalentes entre o público 
masculino para, dessa forma, por em pratica a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem.

Palavras-chave: Saúde do Homem, Atenção Básica, Sistema Único de 
Saúde.
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06 MAGNITUDE DE FERRAMENTAS DE GESTÃO EM SAÚDE: UMA 
ANÁLISE DE INDICADORES DE QUALIDADE NO MUNICÍPIO DE 
TERESINA NO PIAUÍ – 2017

Náquia Franco Oliveira1

Francisca Miriane de Araújo Batista² 

RESUMO

Em 1995, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e o Ministério 
da Saúde (MS) instituíram a Rede Interagencial de Informações para 
a Saúde (RIPSA) visando à produção de evidências sobre a situação 
sanitária e suas tendências, inclusive documentando as desigualdades 
em saúde. Deste modo, Indicadores de Qualidade surgiram como 
um instrumental ímpar, capaz de assegurar a indivíduos/usuários, 
profissionais e gestores da área informações acerca do bem-estar 
e da qualidade de vida da população, por meio do cumprimento 
de propósitos acordados e efetividade de ações, mesmo apesar 
de entraves como escasso número de profissionais capacitados, e, 
lentidão e pouca integração dos sistemas. O objetivo deste trabalho foi 
o de elaborar um Plano de Intervenção com base nos Indicadores de 
Saúde de Teresina, no Piauí, considerando-se a Pactuação Municipal 
de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores de 2017, por meio de 
consulta ao Sistema de Pactuação (SISPACTO), visando a implementação 
em sua plenitude dos princípios doutrinários e organizativos do SUS, 
o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família e o envolvimento 
dos profissionais de saúde como sujeitos ativos do modelo de Atenção 
à Saúde empreendido.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Organização e 
Administração. Indicadores Básicos de Saúde.
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07 PLANO DE INTERVENÇÃO: PROMOÇÃO DO CONTROLE DA 
PRESSÃO ARTERIAL DE PACIENTES HIPERTENSOS NO MUNICÍPIO 
DE SÃO RAIMUNDO NONATO

Vallérya de Castro Soares¹
Francisca Miriane de Araújo Batista² 

 
RESUMO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma das doenças crônicas 
mais prevalentes que acomete cerca de 31% da população mundial 
e gera um grande impacto nas políticas de saúde pública devido a 
sua carga incapacitante. O seu tratamento é habitualmente baseado 
na utilização de terapia medicamentosa, com mudanças nos hábitos 
de vida, principalmente com adesão da prática de atividades físicas 
e nas alterações dos hábitos alimentares. Na ESF Maria Isabel Alves 
da Silva um dos principais problemas encontrados é uma dificuldade 
dos profissionais em relação ao controle dos níveis pressóricos dos 
pacientes hipertensos. As situações problemas identificadas foram 
as dificuldades de adesão ao acompanhamento e controle dos 
níveis pressóricos, nível de informação dos hipertensos, treinamento 
da equipe e medicação. As ações propostas são buscar através de 
prontuários identificar essas pessoas e realizar busca ativa, criar 
grupos, realizar palestras e folder explicativo, realizar palestras com 
a equipe, aumentar a oferta de medicamentos para os pacientes, 
atendendo uma demanda maior. Espera-se que através desse plano 
de intervenção esses hipertensos cheguem a um controle dos níveis 
pressóricos, aumentando a adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Hipertensão. Atenção Básica. Tratamento. Prevenção.
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08 A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA 
DE IDOSOS PARTICIPANTES DE UM GRUPO TERAPÊUTICO NO 
MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO DO PIAUÍ

Zilmar Wanderson Saraiva Torres¹
Francisca Miriane de Araújo Batista² 

RESUMO

O crescimento da população idosa no Brasil ocorre de forma radical 
e bastante acelerada. Nas UBS, nota-se alta demanda dos serviços 
ofertados pela população dessa faixa etária, onde os pacientes muitas 
vezes são pouco participativos das ações de promoção de saúde e 
acabam buscando atendimento individual e ainda possuindo uma 
visão de estado de saúde como ausência de doenças e se preocupando 
com o quadro de saúde somente quando algum agravo já se pronuncia. 
Isso levanta um problema recorrente em vários municípios, onde a 
população apresenta baixa adesão aos grupos terapêuticos e acabam 
lotando as filas dos postos de saúde. Este trabalho propõe-se a atuar 
em uma abordagem de promoção de saúde e prevenção de agravos 
com essa população, formando os grupos com a contribuição dos 
ACS (que trabalham na busca ativa) e realizando uma avaliação prévia 
individual com os participantes para verificar seu quadro de saúde 
geral, fatores de risco cardiovasculares e condicionantes de saúde para 
ter a real noção encontrada no grupo a ser trabalhado, a partir disso, 
trabalhar a capacidade funcional dos indivíduos e desenvolver práticas 
lúdicas e educação em saúde com o apoio dos demais profissionais do 
NASF.

Palavras-chave: Saúde do idoso. Atenção Primária à Saúde. Atividade 
Física para Idoso.
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09 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À GESTANTE COM PRÉ-ECLÂMPSIA 
DURANTE O PRÉ-NATAL

Cíntia Raquel dos Santos1

Francisca Miriane de Araujo Batista2

RESUMO

Esse trabalho propõe-se a relatar sobre a Assistência de Enfermagem 
à Gestante com Pré-Eclâmpsia durante o Pré-Natal. O tema é de 
grande relevância médica e de enfermagem por ser uma patologia 
que acomete muitas mulheres, sendo este um problema de saúde 
pública e que deve ser esclarecida no âmbito científico. Nesse sentido, 
procurou-se investigar o seguinte problema: de que forma a assistência 
de enfermagem pode auxiliar na diminuição dos riscos de pré-
eclâmpsia no pré-natal? Este trabalho objetivou analisar a assistência 
de enfermagem em gestantes com pré-eclâmpsia, descrever como 
ocorre o acompanhamento das gestantes com pré-eclâmpsia pelos 
enfermeiros durante a realização do pré-natal e analisar como a 
assistência de enfermagem às gestantes pode contribuir para redução 
das complicações provenientes desta patologia.
 
Palavras-chave: Pré-Eclâmpsia. Gravidez. Pré-Natal. Assistência de 
Enfermagem.
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10 PERDA DENTÁRIA PRECOCE EM ESCOLARES - PROJETO DE 
INTERVENÇÃO 

Alayane de Negreiros Costa Alves1

Francisca Miriane de Araújo Batista² 
 

RESUMO

A Estratégia Saúde da Família (ESF), no Brasil, apresenta-se como um 
modelo de atenção primária a saúde, ou seja, é o local onde a população 
tem o primeiro acesso aos serviços de saúde. A mesma encontra-se 
fundamentada nos princípios do SUS: universalidade, integralidade e 
equidade, garantindo assim acesso igualitário e humanizado a todos os 
usuários. As ações de saúde bucal dentro da ESF, tem o papel de somar, 
atuando de forma articulada e integrada com as demais equipes, 
entendendo o conceito de saúde da família, que não se limita a ver o 
indivíduo isoladamente. Esse trabalho objetiva a elaboração de plano 
de intervenção para detecção do índice da perda precoce de dentes em 
escolares, investigando as causas do alto índice de cárie em escolares 
e hábitos de saúde bucal no público estudado, além de caracterizar a 
dieta dos mesmos. As perspectivas de implantação do plano estão na 
redução do índice de cárie em escolares na área em que atuo, de modo 
a conscientizar familiares, professores e estudantes quanto as práticas 
de saúde bucal bem como desenvolver ações práticas educativas com 
os participantes de modo a obter bons resultados na perda precoce de 
dentes decorrentes da doença cárie.
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01 PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA: UM DESAFIO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE PORTO - PI

Nathalia Neusa Aguiar Matos1

Rosimeire Ferreira dos Santos2

RESUMO 

O presente estudo objetivou desenvolver ações e estratégias 
direcionadas para redução da gravidez na adolescência no município 
de Porto - PI. Para tanto escolhemos como lócus de intervenção as 
Unidades Básicas de Saúde, escolas e o Centro de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos. e, como objetivos específicos: implantar no 
cronograma da UBS a consulta do adolescente sem o acompanhamento 
dos pais ou responsáveis; capacitar profissionais das Equipes da 
Atenção Básica para realizar ações participativas de promoção à saúde, 
com dinâmicas de grupos e informações necessárias para prevenir a 
gravidez na adolescência; sensibilizar os adolescentes cadastrados por 
área em cada Unidade Básica de Saúde no município de Porto-PI, para 
a importância do acompanhamento da saúde sexual e reprodutiva, 
pela equipe multiprofissional, com consultas de rotina e prevenção; 
promover parceria intersetorial com as Secretarias de Assistência 
Social e Educação, para promover ações de educação em saúde nas 
escolas do município e serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos - SCFV. A metodologia contou com pesquisa bibliográfica em 
artigos, monografias e as publicações do Ministério da Saúde do Brasil. 
Espera-se que a proposta de intervenção seja aceita e colocada em 
prática pelas equipes que atuam com o público adolescente. 

Palavras-chave: Adolescência. Gravidez na adolescência. Atenção 
Básica.
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02 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES DO HIPERDIA DO 
MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO-PI

Edilene Carvalho1

Rosimeire Ferreira dos Santos2

RESUMO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM) são 
grandes responsáveis pela causa de morbimortalidade no Sistema 
Único de Saúde (SUS), sendo assim, para que ocorra o tratamento 
e acompanhamento do paciente o Ministério da Saúde implantou 
o programa Hiperdia, o mesmo se propõe ao cadastramento e 
acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e/ou 
diabetes mellitus atendidos na rede ambulatorial do SUS. O trabalho 
tem como objetivo normalizar as taxas alteradas, decorrentes de 
uma nutrição inadequada, em um grupo de pacientes do Hiperdia.  
No plano operativo: analisar os efeitos da intervenção nutricional no 
controle das taxas de pressão e glicemia em um grupo de pacientes 
do Hiperdia; verificar a importância do acompanhamento pelo 
profissional nutricionista neste grupo; Conhecer a relação que os 
fatores nutricionais têm sobre a hipertensão e o diabetes; avaliar 
se a assistência oferecida pelo programa Hiperdia está se dando de 
forma adequada; averiguar se as ações propostas pelo programa 
estão sendo efetivadas.  Espera-se conhecer o perfil de um grupo de 
pacientes hipertensos acompanhados pelo Hiperdia do município 
para estabelecer um atendimento com destaque na autoproteção, 
autopercepção e que estimule mudanças comportamentais. 
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03 INTERVENÇÃO PARA OS LACTENTES E NUTRIZES: AMAMENTAÇÃO 
EXCLUSIVA ATE 6 MESES DE VIDA

Jéssica Moura Luz Costa¹
Rosimeire Ferreira dos Santos2

RESUMO                                    

Esse estudo teve como objetivo despertar a importância do aleitamento 
materno exclusivo até os 06 meses de vida para as gestantes e nutrizes 
durante as consultas de pré-natal na atenção básica, visto que essa 
prática é um fator importante para a determinação da saúde da 
criança e por todo seu ciclo vital, através da promoção em saúde. 
Foram selecionados artigos relacionados ao tema que foram coletados 
na base de dados da biblioteca BVS, Google Acadêmico e Scielo, 
empregou-se para a pesquisa os descritores: aleitamento materno, 
leite materno, amamentação. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
preconiza que a criança seja nutrida exclusivamente com o leite 
materno até os seis meses de idade, isso acarretará consigo impactos 
positivos para a saúde do recém-nascido, assim também com para sua 
saúde durante sua vida adulta. O plano de intervenção será executado 
durante o período de seis meses, na estratégia de Saúde da família 
e comunidade, no município de Simplício Mendes- Piauí, no período 
das consultas de atendimento ao pré-natal, além da divulgação na 
comunidade do grupo operativo de gestantes. No entanto com a 
sugestão da proposta de intervenção é esperado que os profissionais 
da equipe consigam motivar as gestantes para entender a importância 
do AME para a criança, assim também como para sua saúde.
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04 A IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE CLIMATÉRIO / MENOPAUSA 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MALHADA EM BELA VISTA DO 
PIAUI

Layana Damasceno Rodrigues¹
Rosimeire Ferreira dos Santos2

RESUMO

Esse estudo teve como objetivo implementar o serviço de climatério/
menopausa na Unidade Básica de Saúde Malhada em Bela Vista do 
Piauí, cuja possui 389 mulheres vivenciando esse período, onde 
apresentam inúmeras dúvidas nas consultas e também durante as 
prevenções. O climatério é o período em que ocorrem mudanças entre 
o período reprodutivo e o período não reprodutivo da vida da mulher, 
e que tem como consequência sintomas de ansiedade, insônia, 
fogachos, irregularidade de menstruação, alterações na sexualidade 
e etc. Visando amenizar essas fases do climatério/ menopausa, foi 
elaborado um plano de intervenção implementando as seguintes ações: 
capacitação anual para os profissionais e após isso iniciar os trabalhos 
com palestras educativas sobre o tema climatério/menopausa, 
seguido de grupos psicoeducativos e atendimentos individuais com 
médicos e enfermeiros quando necessário. Com esse projeto de 
intervenção visa-se instituir conhecimento nas mulheres atendidas no 
Posto de Saúde Malhada acerca do tema climatério/menopausa, além 
de serem acompanhadas pelas equipes com o intuito de minimizar as 
dificuldades em que as mulheres vivenciam nesse período. 
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05 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO 
DE TRABALHO DO NASF DO MUNICÍPIO DE MANOEL EMÍDIO-PI

Mônica de Sousa1

Rosimeire Ferreira dos Santos2

RESUMO

Os princípios básicos dos profissionais que atuam no Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família devem ser a integralidade, o conhecimento 
de território, a humanização, a educação popular e permanente em 
saúde, a interdisciplinaridade e a intersetorialidade voltadas para as 
ações de promoção em saúde. A adequada organização do trabalho 
em equipe, baseada nas características do seu território de atuação, 
possibilita a melhoria da qualidade do atendimento e elevação 
do nível de satisfação da população com o serviço de saúde. Este 
trabalho de conclusão de curso tem como objetivo elaborar um 
projeto de intervenção com ênfase na reorganização do processo 
de trabalho do Núcleo de Apoio à Saúde da Família do Município de 
Manoel Emídio – PI. Por meio do diagnóstico situacional de saúde, 
foi possível identificar que o município apresenta uma assistência 
voltada para o modelo biomédico, dando pouca importância as ações 
preventivas e de promoção de saúde. Outro desafio que se tem notado 
está relacionado com a forma cada vez mais isolada que as equipes 
têm trabalhado, com pouca interação entre os membros da equipe. 
Foram elaboradas ferramentas para a equipe de saúde ampliar seu 
conhecimento individual e coletivo sobre a população atendida. Com 
esse projeto se espera um melhor planejamento das ações de saúde e 
trabalho em equipe.

Palavras-chave: Planejamento em saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família. Atenção Primária em Saúde.
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06 INTERVENÇÃO NUTRICIONAL EM CRIANÇAS COM BAIXO PESO E 
ADULTOS COM OBESIDADE ATENDIDOS NO POSTO DE SAUDE DA 
SEDE NO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PIAUÍ

 
Anatalice de Sousa Silva¹

Rosimeire Ferreira dos Santos²

RESUMO

A desnutrição é uma condição clínica em que existe um desequilíbrio 
na alimentação onde o aporte de um ou mais nutrientes estão sendo 
ingeridos insuficientemente de acordo com as necessidades do 
indivíduo. O Brasil vem passando por uma transição nutricional onde 
a população está cada vez mais com sobrepeso e obesidade, sendo 
assim, essas condições são mencionadas como as maiores causas 
de desenvolvimento de outras doenças, as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT). O objetivo desse projeto consiste em promover 
ações de promoção de saúde voltadas para o enfrentamento da 
subnutrição infantil e da obesidade dos pacientes do Programa de 
Saúde da Família, equipe 01 do município de Isaias Coelho Piauí. 
Será realizado o acompanhamento dos pacientes pueris atendidos 
na unidade básica da sede do município de Isaias Coelho Piauí que 
apresentam baixo peso e desnutrição e implantado os grupos de apoio, 
tais como os grupos para pessoas com sobrepeso e obesidade entre 
outras doenças e também o envolvimento dos profissionais da equipe 
1 no HIPERDIA para acompanhamento de pacientes. Com o projeto de 
intervenção espera-se uma significativa melhora das condições de vida 
da população do município.

Palavras-chave: Desnutrição. Obesidade. Transição Nutricional.
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07 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: INTERVENÇÃO QUE 
PERPASSA AS CONCEPÇÕES E PRÁTICAS MATRICIAIS DE CUIDADO

Fabiana Rodrigues dos Santos¹
Rosimeire Ferreira dos Santos²

RESUMO

O presente trabalho trata-se de um projeto de intervenção que tem 
por finalidade abordar a saúde mental, abrangendo um estudo sobre 
as concepções predominantes entre os profissionais de saúde da 
Atenção Básica (AB) e população adstrita, bem como as implicações 
de tais concepções no manejo das demandas presentes no território. 
Com base em diagnóstico alicerçado na prática cotidiana da equipe, 
o que se percebe é que há ainda uma predominância de concepções 
manicomiais e estereotipadas acerca do adoecimento mental, o que 
impossibilita, muitas vezes, o desenvolvimento de práticas preventivas. 
Além disso, a falta de um conhecimento amplo de saúde/doença mental 
abre espaço para práticas isoladas e de caráter apenas curativo, além 
de causar deficiências no processo de matriciamento, como as práticas 
de referência e contrarreferência dentro da rede psicossocial. Assim, 
tem-se como objetivo desenvolver práticas de atuação na Atenção 
Básica embasadas no matriciamento como ferramenta articuladora 
da rede de atenção em saúde mental, com base no conhecimento 
da rede e da construção de concepções não manicomiais. Para isso, 
desenvolveu-se um plano operativo que apresenta estratégias que vão 
ao encontro das demandas citadas. 

Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Básica.  Cuidado. 
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08 SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO BÁSICA: APOIO MATRICIAL COMO 
PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE EM SAÚDE

Maria Beatriz Costa Dias1

Rosimeire Ferreira dos Santos²

RESUMO

A proposta do apoio matriciamento surge como nova ação integradora, 
a construção e a efetivação da Rede de Saúde Mental integrada à 
Estratégia Saúde da Família mostra-se como um novo desafio para a 
reforma psiquiátrica Brasileira. Este trabalho busca discutir a proposta 
do Matriciamento, como um princípio da integralidade do cuidado 
em Saúde Mental, evidenciando-o como recurso necessário para 
a afirmação do trabalho em Saúde Mental e da sua necessidade de 
articulação com a Atenção Básica, tendo como objeto de intervenção; 
a promoção e a articulação do Centro de Atenção Psicossocial com 
as Unidades Básicas de Saúde, consistindo no Apoio Matricial, que 
incide no suporte à identificação, ao tratamento, e proposta de 
solução dos agravos de saúde e de saúde mental, o apoio matricial 
visa efetiva a co-responsabilidade entre a equipe de saúde mental e 
as equipes da Atenção Básica, propondo cuidado integral e assistência 
multiprofissional e interdisciplinar, considerando a Atenção Básica 
como nível primário em saúde, empregando assim, as diretrizes da 
Rede de Atenção à saúde – RAS e da Rede de Atenção Psicossocial – 
RAPS.

Palavras-chave: Saúde da Família. Saúde Mental. Matriciamento. 
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09 INTERVENÇÃO PARA O INCENTIVO AS GESTANTES A REALIZAREM 
O PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO (LAGO DA PEDRA-MA)

Lorena de Sousa Silva¹
Rosimeire Ferreira dos Santos²

RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo formular um projeto de intervenção 
para incentivar as gestantes a realizarem o pré-natal odontológico 
na UBS. No plano operativo há três situações-problema: Número de 
atendimento odontológico às gestantes não condiz com o número de 
gestantes da área, não existe grupo de gestantes na UBS e muitas não 
possuem hábitos de higiene bucal adequado e isto reflete também 
no cuidado com a saúde do bebê. Este plano terá como propostas 
estimular a visita das gestantes às consultas odontológicas, criar 
um grupo de gestantes e desenvolver práticas de higiene bucal para 
a mãe e para o bebê. As estratégias a serem desenvolvidas serão a 
criação de um grupo de gestantes e realizar a busca ativa para que 
as mesmas possam participar das reuniões do grupo. Mensalmente, 
serão desenvolvidas atividades educativas sobre diversos temas que 
precisam ser discutidos e esclarecidos, tanto para as gestantes quanto 
para os demais familiares. Portanto, pretende-se alcançar as metas 
do projeto para que gestantes e puérperas estejam mais presentes na 
busca por cuidados odontológicos para elas e seus bebês. As atividades 
de educação em saúde deverão ser um processo de continua execução, 
visto que a educação estimula o pensamento das pessoas e torná-las 
capazes de discernir e escolher as suas atitudes. 

Palavras-chave: Saúde Bucal. Gestantes. Pré-natal.
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10 PROJETO DE INTERVENÇÃO VOLTADO À EDUCAÇÃO PARA 
TRÂNSITO NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: UMA POSSIBILIDADE 
DE AMPLIAÇÃO E PREVENÇÃO

Halanna Talyta Marques Campelo1

Rosimeire Ferreira dos Santos2

RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo estudar, operacionalizar e intervir 
utilizando o âmbito e intencionalidades que partem da Atenção 
Básica à Saúde, de forma a diminuir os índices de acidentes de 
trânsito no município de Alto Longá-PI. O trabalho especializado 
de caráter preventivo tem potencial para atingir diretamente os 
setores secundários e terciários de atenção à saúde. Sabe-se que 
acidentes de trânsito tem levado muitas pessoas às urgências em 
saúde, quadros graves ocasionados por acidentes de trânsito, os 
quais muitas vezes ocorrem por motivos que poderiam ser evitados 
a partir de um trabalho focal. Desta forma, foi analisado como a 
Atenção Básica poderia também auxiliar nesta problemática. O Plano 
Operativo inclui estratégias em equipe para transferir informações e 
disseminar conteúdos com os usuários da Unidade Básica de Saúde 
(UBS). A partir do encerramento de sua execução, dá-se início ao 
processo de acompanhamento e gestão do plano, a fim de verificar 
as mudanças e resultados obtidos. Sendo uma prática intersetorial, 
algumas dificuldades em sua aplicabilidade poderão surgir. Para isso, 
será trabalhada inicialmente a equipe envolvida no processo. Através 
da Educação em Saúde, que é base da forma de intervir deste trabalho, 
é possível prevenir. 

Palavras-chave: Educação. Saúde. Trânsito. Prevenção.
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11 HIPERDIA: MELHORIA DA ADESÃO ÀS CONSULTAS E 
ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS

 
Jousy Rodrigues de Sousa1

Rosimeire Ferreira dos Santos²

RESUMO 

O Diabetes Mellitus (DM) e a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) são 
condições clínicas frequentemente associadas e resultam em risco 
aumentado para complicações cardiovasculares. Esse grupo é alvo 
prioritário de ações de saúde nacionalmente, pois representam grande 
número de pessoas afetadas, além disso o processo de planejamento, 
gestão, avaliação e políticas assistenciais são capazes de contribuir 
para redução da sua incidência e consequente controle. É sobre esse 
desencadeamento de estratégias no HIPERDIA que o presente estudo 
de intervenção fará abordagem; com exposição das dificuldades 
encontradas na continuidade da assistência a esse grupo na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Cacimba Velha- UBS localizada na zona rural 
do município de Teresina (PI) - Objetivo geral: resolver o atendimento 
dos hipertensos e diabéticos na organização do processo de trabalho 
da equipe. Com o levantamento da situação problema da equipe de 
saúde da família da UBS Cacimba Velha no município de Teresina 
(PI), foi realizado um plano operativo detalhado com os objetivos 
esperados, além de uma planilha de intervenção com metas/prazos, 
ações e responsáveis para alcançar a situação ideal e necessária para 
continuidade do cuidado aos pacientes do grupo HIPERDIA que são o 
público alvo do projeto de intervenção desenvolvido. 

Palavras-chave: Planejamento em Saúde. Hipertensão. Diabetes 
Mellitus.
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01 INTERVENÇÃO PARA A REDUÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL NAS 
CRECHES MUNICIPAIS DE MIRADOR – MARANHÃO

Daianne Farias da Silva 1

Leila Leal Leite2

RESUMO

O presente trabalho versa sobre a obesidade infantil que nos dias 
atuais está considerada uma grande preocupação de saúde pública 
no município de Mirador no Maranhão, onde os índices obesidade 
infantil, tem altas prevalência sobre população. A obesidade pode ser 
definida como o grau de armazenamento de gordura no organismo 
associado a riscos para a saúde por estar associada diretamente com 
várias complicações. Nesse caso, a alimentação é fundamental para 
a promoção da saúde, sendo necessária a ingestão de uma dieta 
adequada e nutricionalmente equilibrada, possibilitando assim o 
fornecimento de energia e nutrientes para o bom funcionamento do 
organismo. Assim esse trabalho teve por objetivo elaborar e propor um 
plano de ação com objetivo de implantar estratégias de intervenção 
para reduzir a obesidade infantil encontrada em escolas do município 
de Mirador, no Maranhão. A prevenção ainda é um método efetivo 
para o controle e redução da obesidade na infância, por isso, uma boa 
orientação é fundamental para estimular um comprometimento maior 
dos pais, alunos e professores no tratamento da obesidade.

Palavras-chave: Obesidade Pediátrica. Alimentos Integrais. 
Comportamento Alimentar.
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02 ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DO 
NÚMERO DE PESSOAS COM OBESIDADE NA UBS DO MUNICÍPIO 
DE MANOEL EMÍDIO-PI

Milena de Sousa1

Leila Leal Leite2

RESUMO

A prevalência da obesidade tem crescido e assumido proporções 
globais. No Brasil, o sobrepeso e obesidade estão aumentando em todas 
as faixas etárias em ambos os sexos. A obesidade é uma condição de 
risco à saúde que engloba todas as idades e grupos socioeconômicos, 
afeta diretamente a qualidade de vida devido às várias comorbidades 
associadas, ocasionando altas taxas de morbimortalidade provocada 
pelas DCNT. No município de Manoel Emídio, já foi observado um 
grande número de pessoas que se encontra com excesso de peso. 
Através dos dados observados nos atendimentos na UBS-I, já ficou 
evidente a necessidade de intervenção adequada no município, 
com mudanças nos hábitos de vida da comunidade, através de uma 
reeducação alimentar e estimulação de atividade física regular. 
Verificou-se a importância de criar um grupo de apoio a pessoas com 
sobrepeso e obesidade utilizando o NASF em conjunto com a ESF, 
dando apoio e suporte na mudança de estilo de vida, assim também 
como acompanhar esses pacientes a fim de proporcionar uma melhor 
qualidade de vida. Sendo assim, espera-se que a implantação do grupo 
de apoio a pessoas obesas contribua para disseminar a importância do 
tratamento eficaz para prevenir e reduzir o número de pessoas com 
obesidade no município. 

Palavras-chave: Obesidade. Atividade física. Comorbidade. Prevenção.
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03 REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO 
DE HIPERTENSOS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE URUCUÍ: UMA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO

Samantha Luzia Guimarães Franco1

 Leila Leal Leite2

RESUMO

A hipertensão arterial é uma doença crônica que acomete várias 
pessoas, uma doença que requer acompanhamento adequado e na 
maioria das vezes os pacientes são tratados na atenção primária. 
Objetivo: reorganizar o processo de trabalho na Unidade Básica 
de Saúde Pratinha, em relação ao grupo de hipertensos. Criar uma 
tabela com itens para o melhor acompanhamento desse grupo, 
melhorar a adesão medicamentosa desse grupo de pacientes, obter 
um controle e acompanhamento eficaz e eficiente do grupo. Plano 
operativo: composto por situação problema, objetivos, metas, ações 
e os responsáveis pela a realização dessas ações que visão melhorar o 
processo de trabalho na unidade básica de saúde. Conclusão: Aguarda-
se que diante da tabela criada pela a enfermeira da equipe, o grupo de 
hipertensos tenham um melhor acompanhamento com eficiência, de 
acordo com os parâmetros do ministério da saúde. 

Palavras-chave: Processo de Trabalho. Hipertensão. Doença Crônica.
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04 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA A DIMINUIÇÃO DO USO 
ABUSIVO DO ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
URUÇUÍ, PIAUÍ 

Tássia Leitão de Carvalho1

Leila Leal Leite2

RESUMO

Durante a adolescência muitos comportamentos de risco para a saúde 
são iniciados, nomeadamente o consumo de substâncias. De uma 
forma em geral, o uso de substâncias, como tabaco, álcool e drogas, 
faz parte de um conjunto de comportamentos de risco relativamente 
comuns entre os jovens. No município de Uruçuí por ser uma cidade do 
interior, a “diversão” dos jovens se limita as festas e consequentemente 
as bebidas e o consumo excessivo das mesmas. O uso de álcool na fase 
da adolescência está associado a uma série de comportamentos de 
risco, aumentando a chance de envolvimento em acidentes de trânsito 
relacionado ao uso de álcool, violência sexual e morte violenta, 
e ainda o uso abusivo poderá influenciar queda no desempenho 
escolar, dificuldade de aprendizagem, prejuízo no desenvolvimento 
e estruturação da habilidade cognitivo comportamental e emocional 
do jovem. O projeto de intervenção visa desenvolver e alcançar uma 
meta para a conscientização dos adolescentes sobre o uso indevido e 
excessivo do álcool associado a outras drogas. Tendo em vista a ausência 
e até mesmo escassez e políticas públicas que visam e abordem o 
tema estudado. Almeja ainda avaliar, implementar e acompanhar os 
resultados do plano de ação em um prazo mínimo de 90 dias.

Palavras-chave: Álcool. Adolescência. Uso abusivo do álcool.
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05 MELHORIA DA ASSISTÊNCIA DOS PACIENTES ACAMADOS 
ACOMETIDOS POR AVC REALIZADA PELOS SEUS FAMILIARES DO 
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Letícia Maria Nóbrega Cavalcante¹
Leila Leal Leite²

RESUMO

Na Atenção Básica, através das equipes de Saúde da Família, vem se 
buscando implementar ações de tratamento, orientação e prevenção 
mudando a lógica do atendimento com a promoção das visitas 
domiciliares e comunitárias que, mais do que diagnosticar doenças, 
previnem as suas causas, orientam os seus cuidadores, ratificando 
assim a sua importância, com foco no atendimento e na humanização 
da saúde como direito universal. O diagnostico situacional realizado na 
área de estudo na cidade de Uruçuí mostrou um número significante 
de pacientes idosos e acamados que necessitam receber cuidados 
especiais e que, na maioria das vezes, não é disponibilizado de maneira 
correta, por falta de conhecimento dos cuidadores. Tendo em vista a 
quantidade de pacientes acamados acometidos por AVC no território 
de abrangência e a dificuldade dos familiares com a assistência e o 
manuseio dos mesmos, foi identificada a necessidade de elaborar um 
Projeto de Intervenção voltado a essa população, visando à importância 
de orientá-los e treiná-los para melhor lidar com esses pacientes em 
suas atividades da vida diária e tratando os mesmos como os principais 
aliados na reabilitação e na diminuição de complicações dessa doença.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral. Atenção Básica. Pacientes 
Acamados.

¹Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). 
Email: lethicianobrega@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br.
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06 INTERVENÇÃO EDUCATIVA COM IDOSOS PORTADORES DE 
ARTROSE ASSISTIDOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA 
COMUNIDADE DE TUCUS-PIAUÍ

Marta Helena Martins Cunha1

Leila Leal Leite²

RESUMO

Os idosos portadores de Artrose da comunidade de Tucuns-PI ficam 
vulneráveis às complicações da doença (dor, rigidez articular, edemas, 
deformidades e incapacidade de movimentos). O projeto visa formular 
estratégias educativas e informativas com a ESF, idoso e família para 
reduzir o impacto da artrose na comunidade, mostrar a importância 
da família nos cuidados da saúde do idoso como um todo. A Artrose 
é uma doença articular que afeta qualquer pessoa, principalmente os 
idosos acima de 60 anos de idade. A situação problema da comunidade 
é o baixo conhecimento sobre a Artrose e seus agravos, dificuldade 
da família para cuidar do idoso com a doença, falta de tratamento 
e acompanhamento contínuo aos idosos com doenças crônicas, em 
especial a Artrose. As ações/estratégias incluem: levar conhecimento 
a população sobre a artrose e suas limitações, mais acessibilidade 
aos serviços de saúde através da ESF no prazo de 90 dias. O presente 
trabalho mostra que a principal queixa dessa população de idosos 
é a falta de tratamento e acompanhamento contínuo por parte dos 
serviços de saúde do município; dificuldade no enfrentamento da 
doença que torna-os incapacitados para as suas atividades de vida 
diária.

Palavras-chave: Artrose. Idosos. Articulações.

1Fisioterapia. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). Email: 
martinsmartahelena@gmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br.
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07 ESTRATÉGIAS PARA REDUÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UBS GETÚLIO LEITÃO NO 
MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Cynthia Ribeiro Mendes1

Leila Leal Leite2

RESUMO

O presente projeto tem como objetivo reduzir a proporção da gravidez 
na adolescência na faixa etária entre 10 e 19 anos, da população da 
área de abrangência da UBS. Getúlio Leitão, tema que foi decorrente 
do aumento da taxa de natalidade da população do município de 
Uruçuí, Piauí nos últimos dez anos. É de suma importância enfatizar 
o tema nas ações do Programa de Saúde na Escola (PSE),  com isso, 
o plano operativo do presente projeto visa implementar estratégias 
educativas na prevenção da gravidez na adolescência, visto que é uma 
fase em que a jovem passa por transformações em vários campos, 
desde o social, mental, corporal, sentimental, entre outros, fatores 
que contribuem para uma turbulência de problemas se neste período 
surge uma gravidez, podendo se analisar a seguinte interrogação: 
Como contribuir para que as adolescentes se sensibilizem e passem a 
ter a preocupação em evitar a gravidez, bem como a contaminação de 
doenças sexualmente transmissíveis? O entendimento da real situação 
social das jovens grávidas e de suas famílias em todos os campos pode 
proporcionar um melhor acompanhamento, assim como uma melhor 
abrangência e consequentemente a diminuição da quantidade de 
grávidas adolescentes no campo de estudo.

Palavras-chave: Adolescência. Gravidez. Informação.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). Email: 
cynthia25_mendes@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br.

mailto:cynthia25_mendes@hotmail.com
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08 INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
COM FOCO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR NAS ESCOLAS DA 
ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MIRADOR-MA

Ana Paula Neves Cabral1

Leila Leal Leite2

RESUMO

Pretende-se com esse trabalho realizar uma intervenção educativa, 
quanto ao problema da gravidez na adolescência, onde jovens na faixa 
etária entre 11 e 19 anos sofrem as consequências drásticas de uma 
gestação nessa fase. Também são expostos os principais motivos e causas 
que levam adolescentes a cometerem tamanha irresponsabilidade 
de uma gravidez precoce, bem como, mostrar o papel dos meios de 
comunicação nesse processo, onde se cogita um lado positivo quando 
orienta os jovens na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis 
e o lado negativo quando estimula os adolescentes a entrarem muito 
cedo na vida sexual ativa. O presente Trabalho de Conclusão de Curso 
busca implementar estratégia educativa na prevenção da gravidez na 
adolescência nas escolas da zona urbana do município de Mirador-MA, 
pois acredita-se que o apoio dos pais nesse momento crucial pode 
influenciar na conduta de vida dos jovens adolescentes, permitindo 
que eles não desvincule a ordem natural dos acontecimentos.

Descritores:  Intervenção educativa. Adolescentes. Gravidez.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). Email:   
enfanapaulac@gmail.com
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br.
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09 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 
DE VIDA E A REDUÇÃO DOS RISCOS CARDIOVASCULARES NOS 
USUÁRIOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DA UBS POVOADO 
FORMOSA DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Aparecida Tamirys Barbosa Ferreira1

Leila Leal Leite2

RESUMO

A hipertensão arterial é uma condição clinica multifatorial que 
caracteriza pela elevação dos níveis pressóricos >140 e/ou 90mmHg, 
geralmente se associa a distúrbio metabólicos, alterações funcionais 
ou estruturais de órgãos importantes, sendo agravante de diversos 
fatores como dislipidemia, obesidade, diabetes mellitus, entre outros. 
Eles mantem associação como morte súbita, AVE, IAM, IC, DAP e 
as DRC. Após a análise do dado situacional do município de Baixa 
Grande do Ribeiro, podemos observar que o problema de internação 
hospitalar representa em (3° lugar) as doenças do aparelho circulatório. 
O número de hipertenso e diabéticos na unidade de saúde na qual 
atuo, representa uma taxa de 2,8%, do total de doentes da área de 
abrangência. Será realizado um projeto de intervenção para reduzir 
os riscos cardiovasculares, onde será formado nas unidades de saúde 
grupos de HA e diabéticos, nas próprias UBS será realizado palestra 
educativa sobre a importância da adesão do tratamento, conscientizar 
os usuários com hipertenso e diabéticos sobre as principais 
complicações, mudar a estratégia de atendimento para esses através 
da estratificação de risco. Com isso, esperamos que haja uma redução 
das complicações crônicas.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Diabete Mellitus. Estratificação 
de risco.

1Enfermagem. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). Email: 
aparecida_tamirys@hotmail.com 
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br
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10 ACOLHIMENTO MULTIDISCIPLINAR NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA 
PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PARA CUIDADORES DE PACIENTES 
ACAMADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SERRA- PI

                 Caroliny Vanessa Ribeiro Lopes¹
Leila Leal Leite²

RESUMO

Esse projeto de intervenção será desenvolvido no município de São 
João da Serra, situado no estado do Piauí. Tendo em vista a quantidade 
de pacientes acamados no município, foi identificado a necessidade da 
elaboração de um projeto voltado para os cuidadores, com orientações 
multidisciplinar; Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo (equipe 
NASF), visando a importância de orientá-los, e favorecendo uma 
melhor recuperação. Os nós críticos encontrados foram: dificuldade 
na realização de ações multiprofissionais, dificuldade na divulgação 
de ações em saúde, e resistência do público-alvo na participação 
das ações. Sendo propostas as seguintes medidas: mobilização de 
profissionais de saúde e gestores, rever instrumentos existentes e 
criar novos métodos de divulgação e elaboração de oficinas semanais 
com esses cuidadores com o apoio da psicóloga e nutricionista do 
NASF e inovação constante de atividades a fim de mantê-los sempre 
motivados. Espera-se que este projeto possa contribuir de subsídio 
para outros municípios e auxiliar na criação de grupos para dar suporte 
aos cuidadores mediante ações de Educação Permanente em Saúde, 
abordando aspectos psicológicos, físicos e emocionas, através de 
estratégias que objetivam um olhar mais humanizado, aos cuidadores 
do município de São João da Serra-PI.

Palavras-chave:  Cuidador. Paciente Acamado. Acolhimento.

1Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNASUS/UFPI). 
Email: carolinyvanessa@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br.
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11 INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE OS FATORES DE RISCO DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ, PIAUÍ

Naira Raquel Pereira de Araújo1

Leila Leal Leite2

RESUMO

As doenças cardiovasculares se destacam, entre as doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT), como uma das causas principais e mais 
comuns de morbimortalidade. A relevância deste trabalho surgiu 
mediante o levantamento da equipe de saúde família que detectou 
elevado número de pacientes com doenças cardiovasculares, 
totalizando 15 pacientes que tiveram Acidente Vascular Cerebral e 
369 hipertensos. Assim busca-se aprofundar a partir da literatura 
existente, sobre os fatores de risco de doenças cardiovasculares. 
Nesse estudo, foram realizadas leituras de trabalhos publicados 
base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS), utilizando-se os seguintes descritores: “doenças 
cardiovasculares”; “prevenção e promoção”, “fatores de riscos”. A 
fim de analisar a viabilidade da temática abordada. Mediante estas 
leituras, foi chegado ao consenso de que seria necessário trabalhar 
ações educativas factíveis para elevar os conhecimentos e diminuir os 
fatores de riscos cardiovasculares na população acompanhada. Dessa 
forma espera-se com a implantação deste projeto contribuir para a 
sensibilização e aumento do conhecimento da população no controle 
e prevenção das doenças cardiovasculares e, portanto, minimizar as 
complicações através da promoção da saúde e prevenção dos agravos 
da população.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares. Prevenção e promoção. 
Fatores de riscos.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). Email: 
naira_raquel@hotmail.com
2Enfermeira. Mestre em Gestão Pública, tutora do curso de Especialização em Saúde 
da Família e Comunidade pela UFPI/UNA-SUS. Email: leilaleal@ufpi.edu.br
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01 BAIXA ADESÃO AO TRATAMENTO DE PACIENTES HIPERTENSOS 
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TRANQUEIRA

 
Ádria Estefane de Holanda Melo Costa1 

Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito²

RESUMO

Altos é um município brasileiro, localizado no estado do Piauí, que 
faz parte da grande Teresina. A adesão ao tratamento é a expansão 
pela qual o comportamento de uma pessoa reflete mudanças 
significativas no estilo de vida. O objetivo geral do estudo é aumentar 
o grau de adesão ao tratamento de pacientes com Hipertensos da 
UBS Tranqueira II, do município de Altos-PI. O Plano operativo de 
intervenção em pacientes atendidos na UBS Tranqueira II, do município 
de Altos-PI, visa a intervenção pontual e sistêmica com a finalidade 
de promover capacitações para a equipe da UBS Tranqueira II para 
que haja um aumento na adesão dos pacientes hipertensos da UBS 
ao tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica, assim como realizar 
ações educativas a fim de sensibilizá-los para a importância de realizar 
o tratamento completo de Hipertensão Arterial Sistêmica. Conclui-
se que, os fatores associados à não adesão devem ser vastamente 
avaliados e identificados, haja vista que a não adesão pode gerar 
implicações e repercutir de forma negativa na qualidade de vida dos 
pacientes hipertensos e na sua sobrevida.

Descritores: Atenção Primária à Saúde. Hipertensão. Adesão ao 
tratamento.

¹Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
adria_estefane@hotmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNA-SUS/UFPI. E-mail: 
fabriciacba@hotmail.com.

http://unasus.ufpi.br/user/view.php?id=612&course=65
http://unasus.ufpi.br/user/view.php?id=612&course=65
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02 ALTO ÍNDICE DE INTERNAÇÕES POR COMPLICAÇÕES DA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Bianca Tainara de Sousa1

Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito2

RESUMO

Manoel Emídio do estado do Piauí se localiza na região sul, o município 
se estende por 1619km² e conta com 7209 habitantes de acordo com 
último censo. A densidade demográfica é de 3,2 habitantes por km² 
no território do município. Dada à importância do controle adequados 
dos pacientes, por sua repercussão na saúde individual e coletiva 
da comunidade, assim como nos serviços de saúde, a HAS constitui 
um problema de saúde prioritário, sendo necessários, por parte da 
equipe de saúde, ações imediatas que contribuam para um melhor 
controle dos pacientes hipertensos. O plano operativo visa estabelecer 
métodos para o desenvolvimento de ações com pacientes hipertensos, 
juntamente com uma equipe de profissionais da saúde. Como a HAS é 
uma das principais causas de morbidade e é umas das primeiras causas 
de atendimento médica no processo de trabalho diário da equipe de 
saúde, a uma proporção elevada de pacientes com cifras pressóricas 
não controladas, o que motivou a desenvolver essa pesquisa para 
permitir ter um maior conhecimento integral dos pacientes com essa 
doença e elaborar propostas para melhorar sua qualidade de vida.

Descritores: Hipertensão arterial sistêmica, Internação hospitalar, 
Custos hospitalares.

1Nutricionista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: biancatainara06@outlook.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.
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03 A INSERÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA DO 
MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO-PI

Eliane Soares Mendes1

Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito2

RESUMO

Este trabalho aborda a inserção do Serviço Social na área da saúde, 
tem como objetivo refletir sobre a importância desse profissional 
nesse contexto, especialmente na Atenção Básica do município de 
Cristino Castro, e assim contribui através de ações estratégicas que 
sejam capazes de garantir proteção da saúde, prevenção de agravos, 
realização de diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção 
da saúde; buscando resolver os problemas de maior frequência e 
relevância. Para melhor reflexão o trabalho interdisciplinar na área 
da Saúde que através de ações entre diferentes saberes na prática 
cotidiana desses profissionais pode contribuir para uma melhor 
compreensão no atendimento à saúde. Portanto o Serviço Social tem 
o grande desafio de superar as práticas conservadoras que ao longo 
de nossa história se instalaram numa identidade assistencialista 
por muitas décadas. Diante do que foi exposto, tornam-se de suma 
importância a inserção do Assistente Social na atenção básica e 
assim potencializar os sistemas de mediações das demandas sociais 
existentes.

Palavras-chave: Serviço Social. Humanização da Assistência. Atenção 
Básica. Saúde.

1Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: elyane_
mendes12@hotmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.
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04 ADESÃO DOS HIPERTENSOS ÀS CONSULTAS DE ROTINA NA 
ATENÇÃO BÁSICA

Ezequiel Arnaldo Dias1

Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito2

RESUMO

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são uma das maiores causas de 
óbitos no mundo, elas foram responsáveis por mais de 17 milhões de 
mortes no ano de 2008, dos quais três milhões ocorreram antes dos 
60 anos de idade, essas mortes poderiam ser evitadas. A Hipertensão 
Arterial Sistêmica é um grande problema de saúde pública no mundo e 
também no Brasil. Sua prevalência no Brasil oscila entre 22% e 44% para 
adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 
60 a 69. O Grupo dos Hipertensos é um dos que mais crescem nessa 
área de abrangência, que fica localizado em Redenção do Gurgueia 
na localidade “Brejão” Zona Rural, pessoas jovens estão se deparando 
com essa condição de saúde, por diversos fatores. Muitos desses 
clientes não são assíduos às consultas de rotina, dificultando assim a 
assistência e o tratamento. O objetivo desse trabalho é elaborar um 
plano de ação com esses usuários hipertensos a fim de elevar o índice de 
consultas mensais dos pacientes Hipertensos cadastrados nas equipes 
de atenção básica do município de redenção do Gurgueia. O plano de 
ação visa correlacionar os hipertensos cadastrados que são assíduos 
às consultas Médicas e de Enfermagem com os que não comparecem 
as consultas. Desenvolver ações educativas com os hipertensos para 
melhorar a adesão ao tratamento e diminuir complicações.

Descritores: Hipertensão. Atenção Básica. Adesão ao tratamento.

1Enfermeiro. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
ezequielarnaldo33@hotmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.

mailto:email-ezequielarnaldo33@hotmail.com
mailto:email-ezequielarnaldo33@hotmail.com
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05 INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR PARA REDUÇÃO DOS ÍNDICES 
DE GESTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: UM DESAFIO SOCIAL

Jaiara Macedo Oliveira1

Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito2 

RESUMO

Introdução: A gravidez na adolescência é um assunto bastante debatido 
em todo o mundo, devido aos altos índices de gestação não planejada 
nesta fase da vida e suas consequências. Índices preocupantes foram 
vistos na comunidade atendida pela UBS Felicia Guerra Antunes em 
Curimata-Pi ao verificar numerosas gestantes menores de 15 anos. 
Objetivo: Elaborar ações estratégicas para reduzir o número de 
adolescentes gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde Felícia 
Guerra Antunes, no município de Curimatá-PI. Métodos: elaborado 
plano operativo com ações para reverter a problematica de gravidez 
em menores de 15 anos de idade. Conclusão: O estudo demonstrou a 
necessidade de maior conhecimento sobre os dados epidemiológicos 
da comunidade, para obtenção de planejamento e intervenção em 
saúde, não só dos gestores municipais, como também das equipes de 
saúde.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Educação em saúde. Equipe 
de saúde.

1Médica. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
jaiaramacedo@hotmail.com
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.

mailto:jaiaramacedo@hotmail.com
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06 ESCASSEZ DE PROFISSIONAL NUTRICIONISTA E SUA INFLUÊNCIA 
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Josiane da Rocha Silva Ferraz1

Fabrícia Castelo Branco de Andrade2

RESUMO

A rede assistencial de prestação de serviços de saúde do município de 
Caxias-MA é extensa e dispõe de uma maternidade que se caracteriza 
no sistema de saúde como hospital de referência e excelência pela 
assistência materno-infantil. A acessibilidade aos serviços de saúde 
é um dos principais problemas relacionados à assistência e tem 
como entre outras causas, gestão ineficaz, quadro de profissionais 
deficiente, dificuldade para a marcação de consultas, filas para 
realização do agendamento, longo tempo de espera e distância das 
unidades em algumas regiões. A dificuldade de acesso aos serviços 
básicos de saúde vulnerabiliza o cidadão, expondo mais facilmente 
ao comprometimento da saúde. Nesse sentido, o plano de trabalho 
tem por objetivo elaborar um plano de ação para minimizar a escassez 
de profissional nutricionista nos serviços da Maternidade Carmosina 
Coutinho, no município de Caxias-MA, a partir da estimação do 
tempo de espera para atendimento com profissional nutricionista e 
assim justificar a necessidade de contração de mais profissionais da 
área. Assim, a partir da apresentação dos problemas que a escassez 
do número de profissionais da saúde nos serviços de saúde provoca, 
pretende-se melhorar a assistência as gestantes, puérperas e lactentes 
da maternidade, reduzir a sobrecarga de trabalho do profissional 
nutricionista e esclarecer a importância deste profissional serviços 
da maternidade para os gestores. Como metas e prazos almeja-se 
a contratação de mais 02 profissionais nutricionistas para o ano de 
2019 a partir da elaboração de relatório aos gestores demostrando 
a sobrecarga de trabalho do único profissional nutricionista para 
atender a demanda da maternidade .

Descritores: Humanização. Acolhimento. Nutricionista.

1Nutricionista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: josiane_ferraz82@hotmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora. E-mail: fabriciacba@hotmail.
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com.
07 O PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO ESTRATÉGIA DE 

CUIDADO NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: UMA PROPOSTA DE 
IMPLEMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ

Laira Vanessa de Carvalho Lima¹
Fabrícia Castelo Branco de Andrade² 

RESUMO

Partindo da compreensão de que o Projeto Terapêutico Singular é uma 
tecnologia que contribui para a integralidade do cuidado nos serviços 
de saúde, a partir de uma construção de propostas de intervenção 
interdisciplinar pra um sujeito ou coletividade, levando em conta a 
singularidade de cada processo de adoecimento e qualificando as ações 
no âmbito da saúde. Essa pesquisa-ação tem como objetivos investigar 
as possibilidades de aplicação do PTS na Atenção Básica, para dentre 
as suas funções, apresentar a contribuição para a interdisciplinaridade 
dos profissionais que compõem as equipes de saúde na AB e, assim, 
lançar uma proposta de intervenção no município de são Pedro do 
Piauí. O plano de ações para a implementação do PTS perpassa uma 
fase de elaboração do instrumento, apreciação dos gestores municipais 
de saúde, para posterior capacitação dos profissionais que compõem 
a AB, reorganização do processo de trabalho com cronogramas de 
reuniões de PTS pré-estabelecidos. Concluímos que o PTS se revela 
uma ferramenta eficaz no âmbito da atenção Básica, garantindo 
qualidade na gestão do cuidado e cumprimento dos princípios e 
diretrizes das políticas de saúde. Podem ainda surgir dificuldades em 
relação a disponibilidade e flexibilização dos profissionais de saúde a 
utilização do PTS, mas que é possível solucionar essa questão a partir 
da adaptação à nova práxis e elaboração de cronogramas com datas 
de reuniões pré-estabelecidas. Os benefícios alcançados com o uso do 
PTS validarão está proposta de implementação. 

Palavras-chave: Assistência integral à saúde. Equipe de assistência ao 
paciente. Políticas públicas de saúde.

1Psicólogoa. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
vanessacl.psic@gmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.

mailto:vanessacl.psic@gmail.com
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08 A IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO ESTRATÉGICO PARA A 
REDUÇÃO DO ALTO ÍNDICE DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO 
MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO-PI

Lourema Matos Barbosa¹
Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito²

RESUMO

A adolescência é a passagem da infância para a idade adulta, no 
qual ocorrem profundas mudanças, físicas, psíquicas e sociais, e 
normalmente é neste período que começa a iniciação sexual. Tendo 
em vista que a temática gravidez na adolescência tem tido atenção 
especial nos últimos tempos, em razão da alta prevalência desta 
ocorrência na sociedade, esta pesquisa tem como objetivo identificar 
as causas da gravidez precoce, bem como os grupos e setores 
mais vulneráveis no município de Cristino Castro-PI. Para tanto, é 
necessário sensibilizar o grupo alvo, além de pais e educadores sobre a 
necessidade de um maior diálogo para com esse grupo, demonstrando 
os impactos do problema da gravidez precoce para o indivíduo, família 
e comunidade, promovendo e valorizando as atividades de educação 
e de informações dirigidas aos adolescentes, propiciando espaços de 
discussão sobre os desafios que os adolescentes enfrentam com a 
gravidez precoce de modo a envolvê-lo com o processo decisório. Com 
isso, deve-se considerar a aplicação de metodologias que permitam 
encontrar soluções com a adoção de medidas preventivas adequadas, 
sendo necessário o enquadramento deste tema no contexto da 
saúde global do adolescente, necessitando de uma abordagem por 
uma equipe interdisciplinar e que considere o contexto e a realidade 
de cada adolescente, o que possibilita também envolver a família, 
tornando a promoção da saúde mais eficaz nessa faixa etária.

Descritores: Gravidez; Adolescência. Educação em Saúde.

¹Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
louremamatos@hotmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.
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09 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA MELHORIA DA RELAÇÃO 
MULTIPROFISSIONAL NO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO 
MUNICÍPIO DE CRISTINO CASTRO-PI

Suanny Pérsia de Farias Rodrigues Bezerra 1

Fabrícia Castelo Branco de Andrade Brito 2

RESUMO

O novo contexto de trabalho em grupo trouxe aos profissionais uma 
série de desafios que exigiram a quebra de paradigmas gerenciais, 
resultando na valorização de equipes de profissionais, tendo como foco 
principal a procura por profissionais, cujos valores pessoais estejam 
alinhados aos da organização. Neste propósito, a grande maioria dos 
profissionais tende a ser comprometidos com uma visão integrada, 
com o todo, capaz de contribuir na união de esforços para a conquista 
dessas vantagens competitivas. Este artigo busca contribuir para 
melhoria do relacionamento entre profissionais do Programa Melhor 
em Casa do Município de Cristino Castro/PI, através de estratégias 
onde estas cause impacto positivo, destacando a importância do 
responsável da equipe a cobrar a comunicação da Equipe em Programa 
Melhor em Casa do Município de Cristino Castro/PI, facilitando assim 
as reais funções de cada um da equipe.

Palavras-chave: Atenção Primária à saúde. Serviço de Assistência 
Domiciliar. Equipe de Assistência ao Paciente. 

1Nutricionista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: suannynutricionista@hotmail.com.
²Enfermeira. Mestre em Saúde da Mulher-UFPI. Tutora UNASUS. E-mail: fabriciacba@
hotmail.com.
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01 PROCESSO DE TRABALHO DA ESF DE LOURDES E O DESAFIO DA 
ATENÇÃO À DEMANDA NÃO PROGRAMADA

Ana Patrícia Silva de Oliveira1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

A saúde da família é considerada estratégia prioritária para a  
consolidação e expansão da Atenção Básica nos territórios. A partir da 
elaboração de diagnóstico situacional foi possível identificar dificuldades 
no processo de trabalho em uma das Estratégias de Saúde da Família 
do município de Campo Maior - PI, a ESF de Lourdes, especialmente 
no que se refere ao atendimento à demanda não programada. O 
objetivo desse trabalho foi apresentar uma proposta de intervenção 
no intuito de melhorar o processo de trabalho dessa equipe, no que 
diz respeito ao atendimento a essa demanda, identificando os nós 
críticos, reforçando a necessidade da corresponsabilidade de todos os 
profissionais que a compõe e criando um protocolo de atendimento 
à demanda não programada. A implantação dessa proposta de 
intervenção poderá resultar na ampliação do acesso e qualidade do 
atendimento na UBS e, por consequência, na melhoria dos indicadores 
de saúde do município. 

Palavras-chave: Processo de trabalho. Demanda não programada. 
Acolhimento.  

1Assistente Social. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E- mail: ana.patriciaftc@gmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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02 A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES DE 
SAÚDE E USUÁRIOS: A BUSCA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO

Davina Carvalho Cardoso Vitorino1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), tem grande respaldo pelo 
trabalho em equipe, faz parte do SUS e reafirma os princípios básicos 
do mesmo. A universalização, descentralização integralidade e 
participação da comunidade, alicerçam-se sobre três pilares: família, 
território e a responsabilização. Tendo sido observado como situação 
problema a falta de comunicação entre as equipes o que acarreta um 
desalinhamento entre as equipes da ESF e a população. Desta forma, 
o presente projeto de intervenção, tem como objetivo geral qualificar 
o atendimento da população pelas equipes saúde do Município 
de Amarante-PI. A presente intervenção, acontecerá nas UBS do 
município e nas localidades pertencentes a cada UBS, durante o 
decorrer do ano de 2019. Se dará através da Educação Permanente em 
Saúde, por meio de ações de Educação em Saúde, com previsão para o 
monitoramento durante todo período de intervenção. Espera-se com 
este projeto de intervenção que ocorra a qualificação dos profissionais 
a fim de melhorar a comunicação e interação entre as equipes de 
saúde e a comunidade, que as reclamações sobre as dificuldades de 
comunicação diminuam no âmbito da atenção e do cuidado para com 
os mesmos.

Palavras-chave: Educação Permanente. Educação em Saúde. 
Comunicação.

1Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: davina.vitorino@gmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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03 PROMOÇÃO DA SAÚDE NO TRÂNSITO DE NOSSA SENHORA DE 
NAZARÉ - PIAUÍ

Derivaldo Fortes Alcantara¹ 
Isabel Cristina de Paula Oliveira²

RESUMO

A saúde significa o estado de normalidade de funcionamento do 
organismo humano. Ter saúde é viver com boa disposição física 
e mental. Além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) inclui na definição de saúde, o bem-
estar social entre os indivíduos. A coletividade é responsável pelo 
desenvolvimento harmonioso entre seus membros, e através de 
ações pensadas e bem definidas se alcança resultados grandiosos. A 
educação é uma porta para que o sujeito desenvolva suas habilidades 
e capacidades no que diz respeito à sua conduta crítica sobre os 
assuntos diversos que se encontram inseridos dentro do universo. 
Por meio dela, o ser humano entra em contato com uma série de 
acontecimentos e situações que facilitarão sua vida durante todo o 
percurso de sua existência.  Diante deste fato, a educação em saúde, 
de forma permanente e continuada, se apresenta como a porta de 
entrada para a sensibilização da sociedade, no propósito de diferenciar 
o certo do errado, do que é direito e do que é dever. Diante disso, este 
projeto de intervenção tem como objetivo geral diminuir os acidentes 
de trânsito na cidade de Nossa senhora de Nazaré. 

Descritores: Acidentes de trânsito. Educação Permanente. Educação 
em Saúde.  

¹Enfermeiro. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
derivaldoalcantara@hotmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.

mailto:derivaldoalcantara@hotmail.com
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04 A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO COM A CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DO LIVRAMENTO 
ALVES DA SILVA

Elicyonet Mesquita Ribeiro1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

Este trabalho trata-se de um projeto de intervenção que visa a 
implantação do Acolhimento com Classificação de Risco na Unidade 
Básica de Saúde Maria do Livramento Alves da Silva, para escuta 
inicial de todos os usuários a fim de facilitar o acesso e avaliar a 
vulnerabilidade do atendimento. Tem como objetivos, organizar o 
processo de trabalho e romper barreiras que dificultam o acesso aos 
usuários. Além de sensibilizar todos os membros da equipe sobre a 
sua importância, onde fortalecerá vínculos e satisfação dos usuários 
aumentando os índices positivos do SUS. Espera-se que com a 
implantação do Acolhimento com a classificação de risco os usuários 
sejam atendidos de acordo com suas prioridades e não por ordem de 
chegada oferecendo humanização no atendimento e rompendo as 
barreiras que dificultam o acesso aos usuários.

Palavras-chave: Acolhimento. Acesso. Educação permanente.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). Email: 
elicyonetribeiro@gmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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05 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO NA TERCEIRA 
IDADE

Elizangela Pessoa Cabral¹ 
Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

O envelhecimento da população mundial acarreta grandes 
consequências no âmbito da esfera da saúde, dessa forma, é 
essencial que se assegurem políticas públicas, estratégias e ações 
que possam minimizar o grande impacto do envelhecimento, umas 
das ações capazes de assegurar mais qualidade de vida na terceira 
idade é a educação em saúde. É nesse sentido, que este projeto de 
intervenção busca desenvolver um novo caminho na forma como 
se enxerga o processo de saúde-doença, e na relação que o usuário 
estabelece nas Unidades Básicas de Saúde. O objetivo principal desse 
projeto é aumentar a participação de idosos nas ações de promoção e 
prevenção da saúde que fazem parte do bairro de Fátima (município 
de Campo Maior/PI). Para isso, contará com o desenvolvimento de 
ações educativas (palestras, rodas de conversas e atividades lúdicas), 
de modo em que estas possam desenvolver um processo que fortaleça 
a autonomia entre os usuários e a potencialize a integração destes 
dentro do sistema de saúde. Espera-se que com as ações desenvolvidas 
seja possível trilhar um caminho conjunto entre usuários, gestores 
e profissionais na procura da garantia de mais protagonismo e bem-
estar na terceira idade. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Envelhecimento. Participação 
Comunitária.

1Assistente Social. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: elicabralcm@live.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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06 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: O 
CAMINHO PARA O SUCESSO

Eriane Caetano Lima1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

A Constituição Federal de 1988 (CF-88), a “Saúde é direito de todos 
e dever do Estado”. Assim foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), 
garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população 
do país. A Falta de Empoderamento das Famílias da ESF do Bairro de 
Flores, quanto á promoção e prevenção de agravos á saúde, situação 
recorrente do processo de trabalho, tem se destacado como Tema 
deste projeto de intervenção. Frente a este quadro o objetivo deste 
trabalho de intervenção é diminuir os casos de agravos á Saúde das 
Famílias do bairro de flores do município de Campo Maior, através das 
ações de promoção da saúde.  Sendo desenvolvida com a participação 
de diversos profissionais alertando a comunidade sobre a importância 
do cuidado através da promoção e prevenção da saúde; orientando as 
famílias sobre a importância da participação das atividades; discutindo 
na rotina do trabalho com os demais profissionais da estratégia ações 
que possam contribuir para a assiduidade das Famílias na participação 
dos grupos. Esperamos com este projeto conseguir alcançar os 
objetivos que foram delineados, contribuindo para a melhora da 
qualidade de vida das famílias, através do aumento da prevenção e 
promoção da saúde.

Palavras-chave: Promoção. Prevenção. Empoderamento. Estratégia de 
Saúde da Família. Agravos à Saúde.

¹Fisioterapêuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: eriane_lima@hotmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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07 O DESAFIO DE MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES 
DE SAÚDE BÁSICA ESF-NASF 

Girlene Paz Santiago1

 Isabel Cristina de Paula Oliveira2 

RESUMO

O SUS pode ser considerado uma das maiores conquistas sociais 
consagradas na constituição de 1988. Seus princípios apontam para a 
democratização nas ações e nos serviços de saúde que deixam de ser 
centralizados e passam a nortear-se pela descentralização. O presente 
projeto de intervenção busca facilitar o dia a dia dos profissionais de 
saúde da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família (NASF) do município de Cocal de Telha – Piauí. A 
justificativa para esta intervenção baseia-se na importância de dar 
um suporte aos profissionais da atenção básica de saúde no que se 
refere a falta de comunicação entre as equipes de Atenção Básica e 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF, facilitando com isso a 
compreensão dos processos de trabalho do NASF junto a Estratégia de 
Saúde da Família-ESF e a execução das ações de saúde no quotidiano. 
Para tanto, pretende-se com o objetivo geral melhorar a comunicação 
entre o Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF e as equipes da 
Estratégia Saúde da Família – ESF do município de Cocal de Telha – PI.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Comunicação. Educação 
Permanente. Estratégia Saúde da Família. Núcleo de Apoio Saúde da 
Família.

1Psicóloga. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
girlenepaz@hotmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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08 PROPOSTA DE MELHOR ATENDIMENTO ATRAVÉS DA CRIAÇÃO 
DE UM PROTOCOLO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DE CAMPO MAIOR

Kelly Cristine de Sousa Moreira Siqueira1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

O programa Brasil Sorridente é um grande avanço para a saúde pública, 
com mais de doze anos de implantação, tem sido referência mundial na 
oferta de saúde pública de qualidade e vem permitindo o atendimento 
a nível secundário, tornando assim possível a integralidade para uma 
grande parcela da nossa população. No Brasil foram implantados 1119 
Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s) e apesar de receberem 
incentivo para o custeio e para a implantação, alguns possuem 
dificuldades para seu adequado funcionamento. O CEO do município 
de Campo Maior - PI, possui uma boa estrutura, porém passa por 
dificuldades de gestão. O presente projeto de intervenção, tem como 
objetivo geral: Melhorar o grau de resolutividade do atendimento em 
nível secundário no Centro de Especialidades Odontológicas de Campo 
Maior - PI, com a criação de um plano de ação onde se investigará as 
principais dificuldades e então propor ações e mudanças que venham 
melhorar o funcionamento da atenção secundária da saúde bucal do 
município. Desta forma, pretende-se efetivar um acesso universal e 
integral a saúde bucal para população do município.

Palavras-chave: Atenção Secundária à Saúde. Saúde Bucal. 
Integralidade em saúde.

1Cirurgiã-dentista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
Mestre em Clínicas Odontológicas pela São Leopoldo Mandic. – Campinas SP. E-mail: 
kelly.m.siqueira@hotmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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09 AVALIAÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E NUTRICIONAL DE 
CRIANÇAS OBESAS CADASTRADAS NO PROJETO PELOTÃO MIRIM 
DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍ

Laís Vieira Holanda de Freitas1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

Dentre as DCNT, a obesidade tem sido retratada como uma das mais 
prevalentes, podendo ser compreendida como um agravo de caráter 
multifatorial decorrente de balanço energético positivo que favorece o 
acúmulo de gordura corporal, associado a riscos para saúde devido a sua 
relação com complicações metabólicas. Diante do número assustador 
de crianças diagnosticadas com obesidade no município de Ipiranga 
do Piauí, este projeto de intervenção tem como objetivo identificar 
e agir nas principais causas desta patologia em crianças, através da 
implementação de ações que busquem mudanças nos hábitos de 
vida, como alimentação saudável, prática de atividade física, saúde 
mental e socialização, dentre outros, de forma a diminuir o número de 
crianças e adolescentes diagnosticadas com obesidade no município 
de Ipiranga – PI. Espera-se através desta intervenção, trabalhar com 
o Plano Operativo e cumprir todas as ações programadas no mesmo, 
de modo a permitir que o objetivo geral deste projeto seja alcançado 
e que as ações descritas com as parcerias identificadas e formalizadas 
no plano operativo se consiga diminuir os casos de obesidade infantil, 
e consequentemente melhoria dos indicadores epidemiológicos e 
nutricionais no município de Ipiranga do Piauí.

Palavras-chave: Obesidade. Nutrição. Alimentação saudável. Educação 
em saúde.

1Nutricionista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI).  
Especialista em nutrição clínica e funcional pela ISEPRO. E-mail: layss001@hotmail.
com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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10 FORTALECENDO VÍNCULOS COM A MELHOR IDADE

Maria Luiza da Silva¹
Isabel Cristina de Paula Oliveira²

RESUMO

A expectativa média de vida se amplia no Brasil, é necessário que se 
fortaleça e desenvolva cada vez mais os serviços que sejam capazes 
de promover a autonomia, bem-estar e qualidade de vida dos idosos. 
Alguns dos serviços direcionados para esse público e que são referências 
para o atendimento de idosos vulneráreis socioeconomicamente estão 
ancorados na Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004). 
Desse modo, a PNAS/2004 destaca que um dos serviços que devem 
ser executados está relacionado com a garantia de convivência familiar 
e comunitária. Essas ações são basicamente desenvolvidas nos CRAS 
(Centros de Referência de Assistência Social) através do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Este projeto de 
intervenção objetiva melhorar a qualidade de vida dos idosos no 
Município de Cocal de Telha que participam do SCFV. Para isso pretende 
executar determinadas ações, como criar um cronograma de ações 
especificas através de educação em saúde, oficinas de sensibilização, 
rodas de conversas, palestras e viagens em grupo. Com este projeto 
de intervenção espera-se encontrar alternativas capazes de resgatar 
vínculos e garantir um novo espaço de promoção e qualidade de vida.

Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Qualidade de Vida. Serviço de 
Convivência.

¹Licenciatura Plena em Historia pela FTC Ead (Faculdade de Tecnologias e Ciências);
Bacharel em Serviço Social pela Faculdade FACIG. Especialista em Saúde da Família e 
Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: ma.luiza.45@hotmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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11 OS DESAFIOS DA REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA EM SAÚDE 
NO MUNICÍPIO DE CAMPO MAIOR-PI

Mayara Farias Loiola¹
Isabel Cristina de Paula Oliveira²

RESUMO

Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente passa por grandes 
transformações e conquistas, acompanhadas por algumas dificuldades 
na consolidação dos seus princípios. O funcionamento do sistema de 
referência e contra referência em saúde, proposto para contribuir com 
a garantia dos princípios de integralidade, equidade e universalidade, 
é um desafio que enfrentamos. Desta forma, faz-se necessário que 
este sistema funcione de forma a promover a integração entre os 
serviços, para que em rede possam oferecer uma assistência de 
qualidade ao usuário (BRASIL, 2011). O sistema de referência e contra 
referência é um dos pontos importantes da implantação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), uma vez que é a partir da sua estruturação que 
o encaminhamento de pacientes aos diversos níveis de atenção torna-
se possível. O presente projeto de intervenção objetiva melhorar 
o sistema de referência e contra referência no município de Campo 
Maior-PI. Sendo assim, pretende-se criar um formulário para facilitar 
a comunicação intersetorial, capacitar os profissionais e garantir um 
tratamento integral à população do município. 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Comunicação. Referência e 
Contra Referência. Educação permanente.

¹Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
Especialista em gestão em saúde, supervisora do centro de saúde III no município de 
Campo Maior-PI. E-mail: mayloiola@hotmail.com.
2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
Mestranda em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância - UFRPE. E-mail: 
isabeldepaula@yahoo.com.br.
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12 SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA- REFERÊNCIA EM SAÚDE DE 
NOVA RUSSAS-CE: O PAPEL DA REDE NA ATENÇÃO BÁSICA

Robervânio Soares de Sousa1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

O tema central deste projeto de intervenção é o sistema de referência 
e contra referência no Sistema Único de Saúde (SUS) de Nova Russas/
CE, protagonizado pelo princípio da integralidade, que consiste no 
direito que as pessoas têm de serem atendidas no conjunto de suas 
necessidades nos diversos níveis de complexidade e no dever do 
Estado em oferecer serviços de saúde organizados para a população. 
Pretende-se com este projeto de intervenção criar e implantar no 
município de Nova Russas um formulário de referência e contra 
referência, para facilitar a comunicação entre as equipes da Estratégia 
Saúde da Família e a Rede de Saúde do município, como também 
diminuir o tempo de espera para atendimento com especialistas e 
melhorar a qualidade dos registros dos prontuários. Pretende-se 
ainda, valorizar educação em saúde, salientando-se a importância da 
comunicação Intersetorial para os profissionais dos diferentes serviços 
e para a população assistida, como também, incentivar a gerência a 
fiscalizar e cobrar uma comunicação efetiva entre os diferentes níveis 
de saúde. Espera-se com este projeto de intervenção melhorar a 
qualidade do acesso à informação sobre referências e contra referência 
pelos profissionais de saúde e as unidades de saúde, e a consequente 
satisfação da população.    

Palavras-chave: Referência e Contra referência. Educação Permanente 
em Saúde. Qualidade dos Serviços de Saúde.

1Enfermeiro. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
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2Graduada em Odontologia. Especialista em Saúde Coletiva e Saúde da Família. 
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13 A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO ANTES DAS RELAÇÕES SEXUAIS

Ronnycleyde De Oliveira Sousa¹
Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

As infecções Sexualmente Transmissíveis – IST’s são muito frequentes 
em todo mundo, não sendo diferente no município de Cocal de 
Telha-PI. Tais agravos representam um grande desafio para a saúde 
pública. Fazem-se necessárias intervenções em caráter de urgência 
em prol de sanar a cadeia de reprodução. Logo, com o objetivo de 
intervir nessa realidade e assim conseguir mudar a situação, surgiu a 
necessidade de trabalhar a importância da prevenção antes da relação 
sexual, colocando o preservativo como o principal e maior eficaz 
meio de prevenção, prestando informações e orientações baseadas 
em educação sexual às mulheres do município, já que o trabalho 
interventivo partirá de um órgão chamado Coordenadoria de Políticas 
Públicas para Mulheres, por isso o público principal será as mulheres. 
O presente trabalho também visa chamar a atenção do poder público 
para abraçar essa causa e assim obter positividade nas ações, as quais 
serão monitorados e avaliadas pelo órgão supracitado e desenvolvido 
em parceria com os órgãos públicos. 

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST. Mulheres. 
Prevenção. Educação Sexual. 
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14 EXERCÍCIO FÍSICO COMO TRATAMENTO NÃO FARMACOLÓGICO 
NO CONTROLE DO ÍNDICE DE HIPERTENSOS EM UMA UNIDADE 
DE SAÚDE EM PIRIPIRI – PI

Sabrina da Silva Barbosa1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

Dentre as doenças crônicas, a mais comum vem sendo a hipertensão 
onde encontram-se os maiores índices de agravos, como acidentes 
vasculares e infarto que podem ser adiados, melhorando as condições 
de saúde, adotando hábitos de vida saudáveis: o tratamento não 
farmacológico. Este projeto de intervenção traz como situação-
problema o alto índice de hipertensos resistentes ao tratamento não 
farmacológico e baixa adesão ao exercício físico. O objetivo geral 
é diminuir o índice de hipertensos resistentes ao tratamento não 
farmacológico e aumentar a adesão ao grupo de exercícios físicos 
existente na Unidade Básica de Saúde 21 - Paciência no município 
de Piripiri-PI. Foi usado como metodologia: visitas domiciliares aos 
pacientes hipertensos, avaliação das condições de saúde, utilizando 
educação em saúde: como palestra, roda de conversas e reuniões com 
a população. Assim como, reuniões técnicas entre os profissionais de 
saúde envolvidos e gestores do município.

Palavras-chave: Hipertensão. Exercício físico. Tratamento não 
farmacológico. Educação em saúde.

1Licenciatura Plena em Educação Física. Especialista em Saúde da Família e Comunidade 
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15 EDUCAÇÃO EM SAÚDE: CAMINHO PARA REDUZIR A CONDIÇÃO 
DE OBESIDADE E SOBREPESO NA ACADEMIA POPULAR DA UBS 
FLORES, CAMPO MAIOR/PI

Tonaide Regna Carvalho Lima Mendonça1

Isabel Cristina de Paula Oliveira2

RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) refere-se a todo o conjunto de ações e 
serviços de saúde que são ofertados no território nacional. O principal 
objetivo desse sistema é garantir a promoção, proteção e recuperação da 
saúde para todos os sujeitos. Dentre as estratégias de ações vinculadas 
ao SUS destaca-se a garantia da Atenção Básica, considerada como a 
porta de acesso para os todos os serviços de proteção e manutenção 
da saúde. Em vista disso, um grave problema de saúde pública que 
passa cada vez mais a atingir dados alarmantes relaciona-se com a 
obesidade, uma doença crônica não-transmissível e um problema que 
levará até 2020 ao total de cinco milhões de óbitos. Mediante essa 
problemática, o objetivo geral desse projeto de intervenção é diminuir 
o número de pessoas com casos de obesidade no bairro de Flores no 
município de Campo Maior/PI. O plano operativo do projeto abrange 
o desenvolvimento de atividades de educação em saúde (rodas de 
conversas e palestras) no grupo de sobrepesos da Academia Popular 
de Saúde. Dessa forma, almeja-se com estas ações a possibilidade de 
se provocar mudanças concretas na vida dos participantes, auxiliando-
os na redução de peso e na adoção de hábitos mais saudáveis.

Descritores: Atenção Básica. Obesidade. Sobrepeso. Educação em 
Saúde. 
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01 INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO E PROMOÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAÚDAVEL, ÀS CRIANÇAS DE 
ZERO A DOIS ANOS DE IDADE NA UBS MUTIRÃO DO MUNICÍPIO 
DE COCAL-PI

Ana Christina Carvalho dos Santos1

Flávia Fernandes Araújo Cardoso²

RESUMO

O município de Cocal-PI tem uma população estimada em 27.725 
habitantes. De acordo com os indicadores de saúde observou-se que a 
TMB não mudou no período de 2015 a 2016, já a taxa de mortalidade 
infantil teve um aumento significativo. A TMNP teve um aumento 
menos significativo que a TMI. A TMPN saiu de zero em 2015 para oito 
óbitos em 2016. A taxa de mortalidade de menores de cinco anos teve 
um aumento significativo no mesmo período, no ano de 2015 foram 
17 óbitos e em 2016 28. O aleitamento materno se destaca como 
uma das bases fundamentais para a promoção e proteção da saúde 
das crianças em todo o mundo. O projeto será apresentado a equipe 
pela nutricionista autora do projeto, os ACS farão o levantamento das 
crianças de 0 a 2 anos da área, serão ainda, capacitados para realizar 
as medidas antropométricas das crianças. Os convites serão entregues 
as mães pelos ACS, a partir do primeiro encontro, as mães participarão 
de palestras, rodas de conversa, atividade lúdica, peça teatral, oficinas 
e visitas domiciliar, atividades realizadas por todos os profissionais da 
equipe, recebendo assim o suporte necessário. A realização do Projeto 
de intervenção possibilitará dar o suporte necessário a nutriz durante 
o aleitamento materno e a introdução da alimentação complementar 
saudável na área de abrangência da ESF Mutirão.

Descritores: Aleitamento materno. Alimentação complementar 
saudável.

1Nutricionista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
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02 O AMBIENTE ESCOLAR E SEU PAPEL DE EDUCAR NA PREVENÇÃO 
DE DROGAS ABUSIVAS: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO

Christiana Maria Reis Barroso Soares¹
Flávia Fernandes Araújo Cardoso²

RESUMO

A violência relacionada ao consumo de drogas abusivas por 
adolescentes tem aumentado nos últimos anos. A partir do diagnóstico 
situacional foi possível observar os principais problemas vivenciados 
na comunidade escolar do município de Colônia do Piauí. Observou-se 
aumento da violência nas escolas e grande número de adolescentes 
envolvidos com drogas abusivas. Diante dessa problemática, o 
presente estudo tem por objetivo elaborar um projeto de intervenção 
que promova ações positivas que auxiliem na prevenção do uso 
indevido de drogas abusivas e suas consequências, bem como intervir 
frente a violência no ambiente escolar, como consequência do uso de 
drogas. O plano operativo expôs estratégias a serem desenvolvidas 
por profissionais de saúde em prazos determinados. Com isso, espera-
se que haja uma redução da violência urbana e no ambiente escolar, 
como consequência do uso de drogas, bem como melhorar a adesão 
dos adolescentes a programas de prevenção e promoção da saúde, no 
que diz respeito ao uso de drogas abusivas. 

Descritores: Drogas. Prevenção. Violência.

¹ Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
Mestra em Engenharia Biomédica. E-mail: christianabarroso@hotmail.com.
2Especialização em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário Internacional-
UNINTER (2013), Especialização em Gestão em Saúde(2015), Especialização em 
Enfermagem Obstétrica pela IESM (2017). E-mail: flavinhacardoso123@hotmail.com.
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03 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ADESÃO AO TRATAMENTO 
MEDICAMENTOSO E NÃO MEDICAMENTOSO DE PACIENTES COM 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA

Eveline Magalhães Barbosa Veloso1

Flávia Fernandes Araújo Cardoso²

RESUMO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica que 
normalmente acomete a população idosa, mas com a mudança do 
estilo de vida, hábitos alimentares, evoluções tecnológicas e o dia 
a dia da sociedade vêm avançando nas demais categorias de idade. 
Nesse contexto o objetivo deste trabalho é discorrer sobre HAS, seus 
fatores ocasionais e analisar as dificuldades de adesão ao tratamento 
medicamentoso e não medicamentoso de pacientes com Hipertensão 
Arterial Sistêmica. A HAS em idades tenras é frequentemente 
assintomática e facilmente despercebida até mesmo por profissionais 
de saúde. Normalmente o tratamento não medicamentoso é o 
primeiro a ser aplicado, além de mudança de hábitos, há implantação 
de atividades físicas regulares no dia a dia, dieta rica em fibras, dieta 
pobres em carboidratos, sódio (sal) e lipídios, aumento da ingestão de 
frutas, legumes e quando necessário deve ocorrer à perda de peso. 
Podemos chegar a conclusão que diversos fatores influenciam para a 
evasão do tratamento seja ele medicamentoso ou não devendo existir 
um comprometimento de ambas as partes (paciente e equipe de 
saúde) para que se prendam os que fazem o tratamento de forma que 
eles se comprometam com seu bem estar.

Descritores: Hipertensão arterial. Tratamento. Hábitos.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
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2Especialização em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário Internacional-
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04 AÇÕES PARA INCENTIVO DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO NA 
ATENÇÃO BÁSICA

Fernanda de Sousa Mascarenhas Cavalcante1

Flávia Fernandes Araújo Cardoso²

RESUMO

Durante a gestação, a mulher passa por uma série de mudanças em 
seu organismo, inclusive na cavidade bucal, justificando, portanto, 
a importância do pré-natal odontológico. O acompanhamento com 
o cirurgião-dentista é essencial para uma gestação saudável. Este 
trabalho tem como objetivo conscientizar as gestantes atendidas na 
Unidade de Saúde Hamilton Pacheco Cavalcante, no município de 
Corrente, sobre a importância do pré-natal odontológico na Atenção 
Básica de Saúde. 

Descritores: Gestante. Pré-natal odontológico. Saúde bucal.

1Cirurgiã-dentista. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: fernandacavalcante_2007@hotmail.com.
2Especialização em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário Internacional-
UNINTER (2013), Especialização em Gestão em Saúde(2015), Especialização em 
Enfermagem Obstétrica pela IESM (2017). E-mail: flavinhacardoso123@hotmail.com.
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05 A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À HIPERTENSÃO ARTERIAL 
SISTÊMICA

Iricelma pereira da silva1, 

Flávia Fernandes Araújo Cardoso²

RESUMO

A atenção primaria à saúde configura-se como o eixo principal de 
acolhida dos usuários de saúde, sendo o ambiente ideal de prevenção 
de doenças crônicas, como a Hipertensão. A partir do diagnóstico 
situacional foi possível elencar os principais problemas vivenciados 
na unidade básica de saúde alvo do estudo. Observou-se um grande 
número de hipertensos sem conhecimentos acerca da patologia 
e da importância da tomada correta da medicação. Diante dessa 
problemática o presente estudo objetivou elaborar um projeto de 
intervenção que ajude no controle dos níveis pressóricos dos pacientes 
portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica da Estratégia de saúde 
da Família José Camilo Ferreira. O plano de operativo expôs cinco 
problemas, onde se apresentou objetivos e ações a serem executadas 
por determinados profissionais seguindo prazos estabelecidos. Com 
isso, espera-se que haja a redução considerável dos níveis pressóricos 
pela atuação incessante da equipe, trazendo uma melhoria da qualidade 
de vida e diminuindo a morbimortalidade. Portanto, a execução do 
plano operativo vem a contribuir na organização da unidade de saúde 
em questão.

Descritores: Hipertensão. Controle. Enfermagem.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI).   E-mail: 
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06 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE DO DIABETES 
MELLITUS NA ATENÇÃO BÁSICA

Júlia Maria de Assis1

Flavia Fernandes de Araújo Cardoso2

RESUMO

Nos dias atuais o estilo de vida tornou-se mais frenético, com essa 
mudança percebemos reflexos no comportamento social, na saúde 
e na alimentação das pessoas; isso é um fator preocupante para os 
serviços de saúde, visto que essas variações, principalmente no tocante 
aos hábitos alimentares inadequados, e sedentarismo, agravam a 
saúde provocando o surgimento de doenças como a diabetes mellitus. 
O objetivo deste trabalho é elaborar e apresentar um plano de 
intervenção que visa a prevenção, tratamento e acompanhamento das 
pessoas com diabetes no município de Corrente-PI. É necessário fazer 
um acompanhamento educativo pautado na alimentação adequada, 
atividade física, controle de obesidade e índices glicêmicos, para os 
portadores ou candidatos ao desenvolvimento dessa comorbidade. 
Abordando uma temática educativa comportamental sobre a doença, 
como forma de projeto interventivo, com informações e ações para os 
diabéticos e população assistida, visando a melhoria no atendimento, 
sob o olhar atento dos profissionais de saúde, engajando toda à 
comunidade.

Palavras-chave: Diabetes. Glicêmicos. Insulina. Autocuidado.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
juliassis09@gmail.com.
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07 PROJETO DE INTERVENÇÃO COM OS PACEINTES QUE ABANDONAM 
O TRATAMENTO DE HIPETENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA - HAS NA 
UBS SÃO JOSÉ EM GILBUÉS, PIAUÍ

Juliana Aparecida Zareli Pepino1

Flavia Fernandes de Araújo Cardoso2

RESUMO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica de elevada 
prevalência na população brasileira e considerada um problema grave 
da saúde pública. O fator maior encontrado pela equipe foi a falta de 
conhecimento e o saber da importância de um tratamento adequado e 
bem feito, para que a pressão arterial elevada não venha trazer outras 
doenças mais graves como cardiopatia isquêmica, AVC, doença arterial 
periférica. Com tudo, foi proposta de intervenção educativa, promoção 
e prevenção em relação a HAS e assim os pacientes terem um maior 
conhecimento sobre a doença da qual precisam de tratamento.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Serviços de Saúde. Atenção 
Primária à Saúde.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
juzareli@gmail.com.
2Especialização em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário Internacional-
UNINTER (2013), Especialização em Gestão em Saúde(2015), Especialização em 
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08 A IMPORTÂNCIA DA CONSULTA ODONTOLÓGICA PARA 
PRESERVAÇÃO DOS DENTES NA BOCA

Márcia Dourado Cunha Nogueira1

Flavia Fernandes de Araújo Cardoso2

RESUMO

A saúde bucal está conectada diretamente à saúde geral. Os dentes 
são muito importantes durante toda a vida. A falta de dentes afeta a 
aparência e a saúde como um todo. O presente trabalho foi desenvolvido 
com o objetivo de conscientizar os usuários quanto à importância de se 
consultar com o cirurgião dentista, visando à preservação dos dentes 
em vez da perda. Para tanto, foi proposta a busca ativa dos pacientes 
considerando a importância da visita ao dentista de pacientes que 
não estejam sentindo dor, rodas de conversas e grupos de discussão 
de casos clínicos de pacientes com problemas decorrentes da perda 
dentária. No presente trabalho, foi concluído que a importância da 
consulta odontológica provoca diferença significativa na preservação 
dos dentes na boca e que a visita periódica ao dentista é de suma 
importância. A preservação dos dentes na boca é fundamental para 
uma boa saúde bucal e a perda dos dentes, trás consequências graves 
e irreparáveis.

Palavras-chave: Dente. Consulta odontológica. Preservação. Dentista. 
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09 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 
DAS GESTANTES PELA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO PRÉ-NATAL 
ODONTOLÓGICO

Maria Eugênia de Almeida Carvalho1

Flavia Fernandes de Araújo Cardoso2

RESUMO 

O objetivo deste projeto de intervenção é aumentar a presença das 
gestantes nas consultas de pré-natal odontológico na Estratégia Saúde 
da Família “Tia Ariquinha” no povoado Orfãos no município de Duque 
Bacelar - MA. A metodologia utilizada será, através de reuniões para 
sensibilização de toda a Equipe de Saúde da Família e atividades 
educativas através de palestras e formação de grupos, na UBS no dia 
de atendimento da gestante e reforçada, sempre, no atendimento 
clínico odontológico dela. O método utilizado será através de exposição 
interativa, macromodelos, cartazes e álbum seriado. A avaliação da 
intervenção será através da avaliação do conhecimento das gestantes 
por meio de um questionário sobre a atenção odontológica na gravidez 
e os cuidados com o bebê, na consulta subsequente, e da comparação da 
quantidade de tratamentos iniciados e da quantidade de tratamentos 
concluídos antes e depois das atividades educativas, como também 
da quantidade de gestantes que realizam o pré-natal com médico/
enfermeira e da quantidade que realizam pré-natal odontológico. 
Espera-se uma mudança de hábitos comportamentais da gestante em 
relação a sua higiene bucal e dieta, bem como cuidados com o bebê; 
uma maior adesão das gestantes ao tratamento odontológico e um 
período gestacional com melhores condições de saúde. 

Palavras-chave: Odontologia. Saúde Bucal. Gestantes. Educação.
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10 CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E 
ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE 
VIDA DOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

Rayla Fernanda Veras Lima Gomes da Silva¹
Flavia Fernandes de Araújo Cardoso2

RESUMO

A hipertensão arterial e o Diabetes ainda são consideradas um grande 
problema de saúde pública, bastante prevalente e de difícil controle. 
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 
cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no mundo. 
O que motivou a trabalhar com esse público foi o conhecimento da 
realidade da Unidade Básica “Gerardo Magela”, onde é percebida a 
carência de um melhor atendimento ao objeto de estudo que são 
os hipertensos e diabéticos. Como objetivo geral tem-se de criar 
um cronograma de acompanhamento e atividades educativas para 
melhoria da qualidade de vida dos hipertensos e diabéticos. Como 
ações a serem desenvolvidas são propostas: grupo de hiperdia, 
palestras sobre alimentação saudável e prática de atividade física, 
grupo contenção de dor e consultas compartilhadas com toda 
a equipe para acompanhamento e avaliação. Essas ações foram 
sugeridas devido as seguintes situações–problema: sedentarismo, 
alimentação inadequada e dor. Para o acompanhamento contínuo 
das ações planejadas e dos resultados alcançados, serão utilizados 
indicadores qualitativos para medir o grau de cumprimento das ações 
e dos resultados. Os resultados esperados são: acompanhamento 
satisfatório desse grupo com a melhoria da sua qualidade de vida, 
através das atividades a serem realizadas.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial. Diabetes Mellitus. Qualidade de 
Vida.
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11 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA MELHORAR A ADESÃO DOS 
PACIENTES DIABÉTICOS AO TRATAMENTO

Riomar Lima de Area Leao Junior1

Flavia Fernandes de Araújo Cardoso2

RESUMO

As dificuldades no tratamento da diabetes e seu o controle são 
considerados um problema de saúde pública. O diabetes e alterações 
em relação da tolerância a glicose são comuns na população adulta. 
Os pacientes em sua grande maioria necessitam de acompanhamento 
profissional, essencialmente o controle da glicemia é importante 
para evitar complicações. O plano de intervenção será elaborar e 
desenvolver estratégias de intervenção com intuito de melhorar 
a adesão dos pacientes diabéticos ao tratamento. Com ações e 
estratégias como atendimento individualizado, buscar pacientes 
faltosos em consultas, realização de palestras, manter informações dos 
pacientes atualizadas, acompanhar e avaliar pacientes com risco de 
complicações cardiovascular. De acordo com o exposto, esperar ampliar 
a adesão dos usuários portadores de diabetes mellitus no município de 
Cristalândia do Piauí, ajuda no enfretamento em relação essa doença. 
Para a realização é fundamental a participação dos profissionais 
envolvidos no projeto, sendo assim melhores serão resultados. O 
controle glicêmico é possível através de medidas educativas e adesão 
adequada do tratamento. Acreditar que o envolvimento do público 
alvo esse agravo de saúde seja melhorado, prevenindo riscos por 
complicações e aumentado adesão ao tratamento. 

Descritores: Diabetes. Adesão. Tratamento.
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12 AÇÕES DE INCENTIVO À ADESÃO AO PRÉ-NATAL NA EQUIPE 04 DO 
MUNICÍPIO DE GILBUÉS - PI

Samantha Kíssila dos Santos Sousa1

Flávia Araújo Cardoso Procópio2

RESUMO

Este estudo teve por objetivo elaborar uma proposta de intervenção na 
problemática da baixa adesão das gestantes no período do pré-natal 
na equipe 04 do município de Gilbués–PI. Trata-se de uma pesquisa 
de natureza quantitativa com delineamento transversal. Realizado na 
Unidade Básica de Saúde com a equipe 04 no município de Gilbués-PI, 
no qual aplicou-se um plano de intervenção para a problemática da 
baixa adesão ao pré-natal, com a equipe ESF e do NASF. A amostra foi 
composta por 24 gestantes que compõem a área adscrita, coletado os 
dados nas fichas do SISPRENATAL, prontuário e cartão das gestantes, 
no período de março à setembro de 2018, durante os atendimentos as 
gestantes. Após a coleta e conferência dos dados, estes foram digitados 
em uma planilha do programa Excel, no qual foram apresentados por 
meio de gráficos. Os resultados demonstraram que a intervenção 
acarretou num grande impacto no pré-natal das gestantes da unidade, 
propiciando a ampliação da cobertura da assistência as gestantes com 
a melhoria dos registros e a qualificação dos serviços prestados, além 
de ter capacitado os profissionais para seguirem as recomendações 
do Ministério da Saúde relativas ao acompanhamento pré-natal. 
Portanto, uma assistência pré-natal de qualidade, contribui para que 
as gestantes mantenham vínculo com o serviço de saúde durante 
todo o período gestacional, reduzindo consideravelmente os riscos de 
intercorrências obstétricas.

Palavras-chave: Pré-natal. Adesão. Gestantes.
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13 PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO 
NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ISAÍAS 
COELHO-PI

Vanessa Fontes de Sousa¹
Flávia Fernandes Araújo Cardoso²

RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo geral: elaborar um projeto de 
intervenção para que as gestantes que são atendidas na UBS Malhada, 
do município de Isaías Coelho-PI realizem o pré-natal odontológico 
juntamente com o pré-natal médico, proporcionando uma atenção 
multiprofissional. E como objetivos específicos: desmitificar crenças de 
que gestantes não podem realizar o tratamento dentário; incentivá-las 
a realizarem o acompanhamento de pré-natal odontológico; promover 
a educação em saúde bucal para as gestantes, destacando também 
a importância da saúde bucal do bebê e estimula-las a adquirirem 
hábitos saudáveis, e assim influenciarem seus filhos. Apresenta-se 
um plano operativo que tem como situação problema gestantes que 
não realizam o pré-natal odontológico. As metas e prazo serão de: 
Cadastrar todas as gestantes da área territorial em ficha odontológica 
especifica: mensalmente; Seguir cronograma elaborado de ações: 
mensalmente; Todos os membros das equipes participarem das 
reuniões para acompanhamento das ações: semanalmente; Todos os 
membros das equipes participarem das reuniões para discussão de 
casos: mensalmente. As ações e estratégias serão: Realizar a busca 
ativa de gestantes; Realizar o cadastro de gestantes; Realizar exame 
clínico; Elaborar plano de tratamento; Atendimento clínico individual; 
Educação em saúde bucal. Os responsáveis por estas ações serão: ACs; 
Enfermeira; Médico; ASB/ TSB, CD. 

Descritores: Pré-natal odontológico. Gestante. Saúde bucal. Estratégia 
de Saúde da Família.
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01 HIPERDIA: PROGRAMA PARA A MELHORIA DO CONTROLE DOS 
PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS 
DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO “SANTINHO I E II” EM 
BARRAS-PIAUÍ

Aldenora de Oliveira Sousa1 
Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo estimular a adesão dos 
hipertensos e diabéticos no programa do HIPERDIA da Estratégia da 
Saúde da Família - ESF Santinho I e II, bem como desenvolver atividades 
educativas sobre hábitos saudáveis, como prática de atividades física, 
alimentação saudável e outros. Com abordagem multiprofissional 
orientando e incentivando mudanças no estilo de vida da população. 
O estudo baseou-se no levantamento das consultas médicas que são 
realizadas mensalmente na UBS, onde foram detectados um número 
significante de hipertensos e diabéticos faltosos. De acordo com os 
dados do e-SUS, 7,59% da população de Barras são hipertensos e 
1,85% são diabéticos, na UBS do Santinho são atendidos mensalmente, 
250 hipertensos e 200 diabéticos de ambos os sexos. Com base nas 
consultas foi possível identificar preliminarmente a não adesão do 
usuário ao Programa do HIPERDIA, onde encontramos uma certa 
resistência por  parte dos usuários. Os profissionais de saúde tentam 
fazer com que o HIPERDIA seja mais participativo, mais muitos ainda 
não participam do programa, vimos a necessidade de implementar o 
HIPERDIA para melhor atender aos hipertensos e diabéticos do nosso 
bairro. 

Palavras-chave: Hipertensão. Diabetes. Atividade Física. Alimentação 
Saudável.

1Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
aldenora1234oliver@gmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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02 EFEITOS DA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES 
COM QUEIXAS DE DOR LOMBAR ASSISTIDOS PELO NASF DE 
ALEGRETE DO PIAUÍ

Anna Carla Leal Bezerra1

Andrea Vieira Magalhães²

RESUMO

A lombalgia é uma síndrome ou condição dolorosa e/ou rigidez 
localizada na região inferior do dorso entre o ultimo arco costal e a 
prega glútea denominada região lombar. Esta é uma condição que 
pode atingir até 65% das pessoas anualmente e até 84% das pessoas 
em algum momento da vida, apresentando uma prevalência de 
aproximadamente 11,9% na população mundial, o que causa grande 
demanda aos serviços de saúde. Dessa forma, o estudo tem como 
objetivo geral: Realizar intervenção fisioterapêutica para melhora 
do perfil osteomuscular e funcional dos indivíduos em análise, e 
como objetivos específicos: Avaliar o nível de incapacidade funcional 
por meio de um questionário semiestruturado e autoaplicável e 
um Questionário de Incapacidade - Roland-Morris (QIRM), Reduzir 
a intensidade, recidivas e incapacidades ocasionadas pelas dores 
lombares; e Sensibilizar os indivíduos sobre os principais riscos e 
fatores que predispõem, reduzindo assim prejuízos na produtividade e 
melhorando a qualidade de vida. Por fim, este trabalho propôs criar um 
plano de intervenção simples e possível de executá-lo, de maneira que 
fosse viável e trouxesse benefícios à saúde dos indivíduos reduzindo 
suas incapacidades, ganhando funcionalidade e qualidade de vida.

Palavras-chave: Lombalgia. Fisioterapia. Saúde. Incapacidade. 

1Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: anna_carla15@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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03 INTERVENÇÃO NA BAIXA ADESÃO DAS MULHERES NA PREVENÇÃO 
AO CÂNCER UTERINO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA LAGOA 
SECA EM ESPERANTINA – PIAUÍ

Gabriel de Sousa Lima1

Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO

No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de neoplasia mais 
comum entre as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos. A detecção 
precoce desse câncer através da realização do exame citológico de 
Papanicolau tem sido instrumento de confiabilidade e segurança para 
a redução dos indicadores de morbimortalidade desse câncer, já que o 
mesmo quando detectado precocemente possui garantia de até 100% 
de cura. Na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família (ESF) 
Lagoa Seca em Esperantina - PI há uma baixa cobertura da realização do 
exame citopatológico. Existem muitos obstáculos a serem enfrentados 
no rastreamento abrangente e efetivo do câncer uterino, dentre 
eles estão a baixa adesão por parte das mulheres em maior risco de 
doença, o despreparo das equipes de saúde para o enfrentamento 
do problema, a ausência de sistema de informação adequado para 
acompanhamento. Assim, o presente trabalho tem como objetivo: 
Elaborar estratégias para aumentar a adesão ao Exame Citopatológico 
do Colo do Útero das mulheres vinculadas a ESF Lagoa Seca. Portanto, 
com a implantação das ações do plano operativo proposto neste 
trabalho, espera-se um aumento da cobertura dos exames de forma 
expressiva, bem como a atuação mais ativa dos profissionais de saúde 
e da comunidade. Contudo, sabe-se que as ações devem ser contínuas 
e passar por reavaliações periódicas sobre sua eficácia e eficiência.

Descritores: Câncer de colo do útero. Atenção Primária em Saúde. 
Prevenção. Saúde da Mulher.

1Enfermeiro. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
gabriellima000@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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04 MÃE ADOLESCENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CRAS NO MUNICÍPIO DE ALEGRETE PIAUÍ E O TRABALHO 
CONTRA A EVASÃO ESCOLAR

Isabel Andréia Ramos de Sousa¹
Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO

A adolescência é um período de muitas mudanças e transformações 
na vida das pessoas, no entanto, ela ocorre de formas distintas 
conforme for o contexto em que o adolescente estiver inserido. Uma 
gravidez nessa fase pode acarretar tanto consequências positivas 
como negativas, já que, a partir do momento em que se é mãe, 
a adolescente passa a desempenhar outros papeis sociais. Desse 
modo, o trabalho tem como objetivo principal elaborar um plano de 
intervenção para evitar que as grávidas adolescentes no município 
de Alegrete do Piauí evadam da escola. Especificamente busca-se: 
Discutir gravidez na adolescência e suas implicações; Conscientizar 
da importância da adolescente grávida prosseguir com seus estudos 
e discutir ações a serem implementadas para evitar a evasão escolar 
de grávidas adolescentes. O presente trabalho foi dividido em três 
capítulos. O primeiro menciona a gravidez na adolescência e suas 
implicações, o segundo aborda a construção da identidade materna 
na adolescência, e o terceiro capítulo apresenta o plano operativo 
idealizado a fim de que as adolescentes grávidas não abandonem a 
escola e prejudiquem assim seu futuro. O estudo pode constatar que 
as adolescentes quando engravidam tendem a abandonar os estudos, 
mas que é possível adotar estratégias junto ao CRAS e a escola que 
podem ser eficazes em evitar que as adolescentes abandonem a escola 
ao engravidarem e tornarem-se mães.

Descritores: Adolescência. Evasão escolar. Implementação.

1Assistente Social. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: Isabel.andreiars@gmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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05 ESTRATÉGIAS PARA PREVENIR O USO DE DROGAS NA 
ADOLESCÊNCIA NA CIDADE DE SÃO JULIÃO - PI 

Karla Izabella de Sousa Sobrinho¹
Andrea Vieira Magalhãe Costa²

RESUMO

A proposta tem como meta fortalecer ações preventivas ao consumo 
de drogas na cidade de São Julião, assim como também, ressaltar 
sobre os efeitos e consequências do uso no âmbito da saúde. Este 
projeto tem como público alvo, adolescentes, apontando como base, 
entrega de panfletos, a realização de palestras, roda de conversas, 
dinâmicas e execução de oficinas. Além disso, leva-se a discussão no 
que diz respeito às atribuições da equipe multidisciplinar de saúde 
que ajudará na realização deste projeto desenvolvendo ações com 
o intuito de intervir de forma satisfatória na Prevenção do uso de 
drogas, evitando possíveis prejuízos no âmbito da saúde, na vida social, 
familiar, emocional e psicológica dos adolescentes. O trabalho tem 
como objetivo geral Propor estratégias para prevenir o uso de drogas 
na adolescência em São Julião - Piauí, e como objetivos específicos: 
Propiciar informações sobre as consequências do consumo de drogas; 
contribuir com a qualidade dos serviços prestados aos adolescentes 
da comunidade; Desenvolver ações de saúde para resguardar os 
direitos dos adolescentes envolvendo uma equipe multiprofissional; 
Sensibilizar os adolescentes sobre as consequências do uso das 
drogas; Produzir uma cultura de saúde mental. Também irá promover 
o acolhimento das famílias dos adolescentes que estão lidando com 
o uso abusivo de drogas, fazendo com que elas se sintam acolhidas, 
informadas e fortalecidas emocional e psicologicamente para lidar 
com o problema.

Palavras-chave: Adolescente. Drogas. Promoção da Saúde.

¹Psicológa. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
karlinha_iss@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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06 PLANO DE INTERVENÇÃO PARA AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO 
PÚBLICO MASCULINO NO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO 
CRAS DE SÃO JULIÃO-PI 

Kassia de Sousa Sobrinho1

Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO 

O presente estudo trata-se de um plano de intervenção que tem 
como objetivo a adesão do público masculino ao grupo de idosos do 
CRAS de São Julião-PI, assim como promover atividades voltadas aos 
cuidados da saúde do homem e sensibilizar a população masculina, 
através de divulgação na rádio. Para que isso aconteça serão utilizadas 
estratégias como: A divulgação em rádio e distribuição de panfletos 
que falem sobre a importância da capoterapia; a realização de 
torneios de damas e de baralhos; e atividades relacionadas à dança, 
como o forró. Torna-se importante a participação de todos os idosos 
nas atividades realizadas pelo CRAS, a fim de proporcionar a saúde 
e mais qualidade de vida ao idoso, através da prática de atividades 
físicas, pois a mesma é de benefício indispensável à saúde corporal e 
mental, principalmente na terceira idade, pois é quando a capacidade 
funcional sofre declínio e o organismo enfraquece tornando-se 
suscetível ao desenvolvimento de doenças. Sendo necessário também 
o reconhecimento por parte do público alvo, justamente para alerta-
los sobre os riscos do sedentarismo e que a prevenção é o melhor 
remédio, para que se possa alcançar a longevidade. 

Descritores: Saúde do idoso. Qualidade de Vida. Envelhecimento.

1Assistente Social. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
E-mail: kassia.sobrinho@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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07 INTERVENÇÃO NA BAIXA ADESÃO AO HIPERDIA DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA CANTO DA PALMEIRA EM ESPERANTINA – PI 

Laís Gama Ibiapina1

Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO 

A Hipertensão Arterial Sistêmica e o Diabetes Mellitus são doenças 
crônicas não degenerativas que representam um problema de saúde 
pública. Na área de abrangência da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) do Canto da Palmeira no município de Esperantina-PI, há uma 
desorganização do HIPERDIA. Sabe-se que o cumprimento correto do 
tratamento é uma das atividades essenciais para o adequado controle 
da hipertensão arterial sistêmica e do diabetes. A baixa assiduidade dos 
pacientes hipertensos e diabéticos na UBS, com o comprometimento 
do estado de saúde desses pacientes que não fazem o tratamento 
medicamentoso e não medicamentoso adequados. Alguns pacientes 
não aderem e abandonam o tratamento. Um fator que contribui 
bastante para isso é a falta de medicamentos da farmácia básica na UBS 
e por tratar-se de uma área da zona rural, a distância do centro da cidade 
ontem tem farmácias populares também representa um obstáculo 
para uma alternativa a esse problema recorrente de responsabilidade 
dos gestores. Diante disso, a aplicação deste plano se justifica pelos 
indicadores epidemiológicos e operacionais de hipertensos e diabéticos 
e pelo risco de adoecimento por essas doenças na população em geral. 
Assim, o presente trabalho tem como objetivo: elaborar uma proposta 
de intervenção na baixa adesão ao programa HIPERDIA na ESF Canto 
da Palmeira em Esperantina – PI. Portanto, o modelo de intervenção 
proposto neste trabalho, contribuirá na prática profissional ao aprimorar 
suas práticas e na qualidade dos serviços prestados. 

Descritores: Hipertensão. Diabetes Mellitus. Atenção Primária em 
Saúde. Prevenção. Estratégia Saúde da Família.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
ibiapina.gama.lais@gmail.com 
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08 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O USO ABUSIVO DE 
PSICOFÁRMACOS SEM ACOMPANHAMENTO ADEQUADO NO 
NASF DE SÃO JULIÃO-PIAUÍ

Leydiani Cláudia de Carvalho¹
Andrea Vieira Magalhães Costa²

RESUMO

É comum entre as pessoas que fazem o uso de ansiolíticos, 
antidepressivos, antipsicóticos, entre outros. A popularidade desses 
medicamentos que se apresentam como solução para o sofrimento 
psíquico faz com que eles estejam em alta procura. Entretanto, a partir 
dos relatos/informações dos profissionais da Estratégia de Saúde 
na Família (ESF) e da vivência no cotidiano de trabalho no Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) do município de São Julião foi 
constatado que tais remédios estão sendo prescritos pelos médicos 
de forma indiscriminada e sem o acompanhamento clínico adequado, 
o que pode trazer prejuízos à saúde do paciente. Assim, como 
proposta de mudança dessa realidade no município de São Julião-PI, 
busca-se a implementação de ações e estratégias, como: aprimorar 
o atendimento clínico do paciente colaborando para a avaliação e a 
orientação adequada, campanhas de conscientização e de incentivo 
aos cuidados com a saúde mental e divulgação de práticas e serviços 
de promoção à saúde mental da população. Pretende-se, dessa forma, 
diminuir o uso e a prescrição de psicofármacos, sendo feito apenas 
de forma responsável, promover o tratamento adequado, favorecer 
e estimular o cuidado integral, bem como proporcionar saúde mental 
à população. Dessa forma, pode-se também valorizar e demonstrar a 
importância do trabalho e da intervenção do profissional de psicologia 
e desmitificar preconceitos relacionados aos mesmos.

Descritores: Psicofármacos. Saúde Mental. Conscientização.

1Psicóloga. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
leydinha_carvalho@hotmail.com.
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da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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09 PLANO DE INTERVENÇAO PARA MULHERES NO CLIMATERIO: 
UMA CONTRIBUIÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
FRANCISCO MATIAS PAZ, ESPERANTINA – PI

Maria do Rosário Lima dos Santos1

Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO

O climatério é um período compreendido entre a fase reprodutiva e 
não reprodutiva da vida da mulher, com o aumento da expectativa 
de vida, um número cada vez maior de mulheres tem vivenciando 
o climatério. O objetivo deste trabalho consiste em elaborar um 
projeto de intervenção para que possa melhorar o acompanhamento 
e a qualidade de vida das mulheres na fase climatérica, na Estratégia 
de Saúde da Família Francisco Matias paz na cidade de Esperantina-
PI. Trata-se de um plano de intervenção criado no intuito de ajudar 
as mulheres a vivenciarem o climatério e melhorar o trabalho dos 
profissionais na Estratégia de Saúde da Família. Tem como objetivos 
também capacitar profissionais da Estratégia de Saúde da Família, 
aumentar o conhecimento das usuárias sobre o climatério, melhorar 
o acompanhamento da saúde da mulher na atenção primaria. Espera-
se que diante das ações implantadas na unidade básica de saúde, seja 
minimizada as dificuldades vivenciadas pelas mulheres no climatério 
assim, como também, melhor atuação dos profissionais que atuam na 
estratégia de saúde da família e núcleo de apoio a saúde da família. 

Descritores: Climatério. Saúde da mulher. Estratégia de Saúde da 
Família.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI).
Especialista em Obstetrícia pelo (INTA-FID). E-mail. rosário-lima1@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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10 MELHORIA DA ADESÃO AO TRATAMENTO DOS USUÁRIOS 
HIPERTENSOS E DIABÉTICOS ADSCRITOS À UBS LUÍS NORATO, 
MADEIRO/PI

Najlane Pessoa Sabóia1

Andrea Vieira Magalhães Costa2

RESUMO

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus (DM) fazem 
parte de uma classe de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
representando, de forma mútua, uma das principais causas de óbitos em 
todo o país. Objetivou-se propor a adesão dos hipertensos e diabéticos 
ao tratamento na Unidade Básica de Saúde Luís Norato do Município 
de Madeiro-PI. Trata-se de um projeto de intervenção onde antes 
de sua realização o médico, os agentes comunitários de saúde (ACS) 
e o cirurgião dentista receberão um treinamento apresentado pela 
enfermeira da equipe que teve como seguintes metas: cadastrar 80% 
dos hipertensos da área de abrangência; buscar 80% dos hipertensos 
faltosos às consultas; garantir orientação nutricional, sobre alimentação 
saudável, sobre a prática de atividade física regular e tabagismo a 
100% dos hipertensos acompanhados; Garantir acompanhamento 
odontológico a 100% do hipertensos cadastrados. A enfermeira irá 
elaborar um cronograma para as ações de promoção e prevenção da 
saúde, sendo que os responsáveis por executar essas ações serão o 
médico e a enfermeira da equipe. Também será solicitado a colaboração 
da equipe do Núcleo de Saúde da Família (NASF). Desta maneira, a equipe 
da UBS e a equipe do NASF desenvolverão palestras programadas que 
serão executadas quinzenalmente aos pacientes hipertensos. Portanto, 
espera-se que essa intervenção proporcione melhorias no atendimento 
ao hipertenso e diabético, pois estes pacientes estarão aderindo às 
recomendações médicas e de enfermagem.

Palavras-chave: Saúde da Família. Hipertensão Arterial. Diabetes 
Mellitus. Atenção Primária à Saúde.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
najlaneaguiar@hotmail.com.
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11 ESTRATÉGIA PARA MINIMIZAR AS DIFICULDADES DO PSICÓLOGO 
DO NASF DE ALEGRETE DO PIAUÍ NO ENCAMINHAMENTO DE 
PACIENTES COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS PARA UMA REDE 
PSICOSSOCIAL

Rayane Coelho de Oliveira¹
Andrea Vieira Magalhães Costa²

RESUMO

Algumas vezes o profissional de Saúde se sente inseguro, surpreso ou 
sem saber como agir assim que identificou uma demanda de saúde 
mental. Em relação à saúde do município de Alegrete do Piauí, essa 
vem avançando de forma satisfatória, buscando sempre se adequar 
as políticas públicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O 
presente trabalho tem como objetivo geral formular estratégia para 
minimizar as dificuldades do psicólogo do NASF de Alegrete do Piauí, 
no encaminhamento de pacientes com problemas psicológicos para 
uma Rede Psicossocial e as possíveis redes de Apoio à saúde mental 
mais próxima e citar as redes Psicossociais existentes, elencar as 
dificuldades no encaminhamento, elaborar uma planilha com dados 
do paciente, promover ações para criar vínculos entre NASF e Redes 
Psicossociais. Espera-se que com a implantação do projeto operativo 
no Município, se consiga alcançar os objetivos propostos e implantar 
ações para dar melhor assistência aos pacientes acompanhados pelo 
psicólogo do NASF e consequentemente minimizar as dificuldades 
encontradas pelo psicólogo no processo de encaminhamento para as 
redes de apoio psicossocial, além de aumentar o fluxo entre rede de 
apoio e NASF e qualificação aos profissionais.

Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Básica. SUS. Encaminhamento.

¹Psicóloga. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
nasfalegrete2017@gmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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12 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA DESENVOLVER ESTRATÉGIAS 
DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 
BÁSICA EM PADRE MARCOS – PI

Thuanny Mikaella Conceição Silva¹
Andrea Vieira Magalhães Costa²

RESUMO

O presente trabalho trata-se de um plano de intervenção que tem 
como objetivo desenvolver estratégias de promoção e prevenção 
em saúde mental através do Projeto Terapêutico Singular com os 
pacientes que apresentam sofrimento psíquico. Então, para começar 
é preciso compreender que saúde mental está inteiramente ligada aos 
serviços de saúde, de forma geral. Dessa forma, o projeto justifica-se 
pela necessidade de implementar ações de prevenção e assistência 
em saúde mental no âmbito da Atenção Básica. Trabalhar com tais 
questões ainda é um desafio, mas o serviço de saúde mais acessível 
à sociedade é a atenção básica, portanto, é fundamental promover 
acolhimento, escuta qualificada, cursos, palestras, roda de conversas, 
campanhas educativas para comunidade em geral. Essas estratégias 
devem ser priorizadas pela gestão municipal através da equipe 
de saúde, visando colaborar e ampliar a proposta de promoção e 
prevenção em saúde mental. Espera-se que com a implantação deste 
plano os problemas de saúde mental possam ser minimizados e que 
as pessoas tenham a oportunidade de participar de ações que possam 
fortalecer a saúde mental. 

Descritores: Saúde Mental. Atenção básica. Promoção em saúde.

1Psicóloga. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
thuannymikaella29@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestre em Saúde da Família pela Rede Nordeste de Formação em Saúde 
da Família (RENASF/FIOCRUZ/UFPI). E-mail: andreavieira_mc@hotmail.com.
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01 FATORES QUE DIFICULTAM A ADESÃO AO TRATAMENTO DA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL DOS USUÁRIOS DA ESF 220,UBS 
MARIANO MENDES - TERESINA-PI

Alexsandra Torres Nunes de Sousa1

Roberta Fortes Santiago2

RESUMO

Esse trabalho foi proposto ao se observar que apesar de várias 
campanhas educativas sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), 
seus fatores de risco e tratamento, e os esforços dos profissionais de 
saúde da equipe, vários pacientes não aderiam ao tratamento prescrito 
e sentiu-se a necessidade de descobrir a razão. O objetivo do estudo 
é elaborar um projeto de intervenção para melhorar a adesão ao 
tratamento dos pacientes portadores de HAS assistidos por uma equipe 
de Saúde da Família em uma unidade básica de Saúde de Teresina-PI. 
A equipe realizou o diagnóstico de saúde da área de atuação e em 
reuniões semanais, cada membro da equipe expunha os problemas 
mais relevantes, chegamos então a um consenso sobre a não adesão 
ao tratamento de hipertensão arterial e suas complicações; por meio 
de estimativa rápida, trabalhando com os prontuários; durante as 
consultas e observação ativa na área. A partir daí elaborou-se um plano 
de intervenção para o controle desses pacientes. A execução do plano 
será acompanhada em reuniões mensais e reuniões extras sempre 
que algum problema for detectado, permitindo um monitoramento 
contínuo do cumprimento dos prazos, observar se os membros da 
equipe estão participando ativamente do processo de implementação 
do plano, buscando garantir o sucesso do plano. Com a realização 
do projeto se espera aumentar o conhecimento da população sobre 
a doença, garantindo maior adesão ao tratamento e proporcionar a 
adoção de medidas saudáveis no estilo de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Pressão arterial. Hipertensão. Saúde da Família.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI).
Especialista em Saúde Pública. E-mail: alexsandra.nunes.an@gmail.com.
2Enfermeira, Doutora em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Professora Assistente da Universidade 
Estadual do Piauí, Teresina-PI. Email: betafortes@yahoo.com.br.



190

02 A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO: PLANO DE 
INTERVENÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL NA 
ZONA RURAL ASSENTAMENTO VEREDAS II

Emília Amélia Benvindo da Fonsêca Teixeira1

Roberta Fortes Santiago2

RESUMO

A gravidez caracteriza-se por um período de grandes transformações 
para a mulher, constituindo-se em um momento de maior 
vulnerabilidade e ao mesmo tempo propício para o desenvolvimento 
de ações preventivas, de promoção à saúde e de inclusão do parceiro. 
Crenças e mitos de que o tratamento odontológico durante a 
gestação interfere no desenvolvimento do bebê dificultam o cuidado 
com a saúde bucal nesta fase da vida da mulher. O objetivo deste 
projeto de intervenção é aumentar a adesão das gestantes ao Pré-
Natal Odontológico na Estratégia Saúde da Família da zona rural 
Assentamento Veredas II, município de Landri Sales-PI. A metodologia 
utilizada será a realização de reuniões com a Secretaria de Saúde; 
capacitação da enfermeira e dos ACS da equipe saúde da família, 
onde serão repassadas informações sobre a importância do Pré-
Natal Odontológico; além da implantação de atividades voltadas 
para melhoria da saúde bucal das gestantes que inclui: a organização 
da agenda com a inclusão das consultas odontológicas no dia das 
consultas de enfermagem e formação de um Grupo de Gestantes, 
para realização de atividades e palestras educativas envolvendo 
diversos tipos de materiais e temas. A avaliação da intervenção será 
através da comparação entre a quantidade de gestantes que realizam 
o pré-natal com a enfermeira e a quantidade que realizam o pré-natal 
odontológico.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Gestantes. Saúde Bucal.

1Especialista em Endodontia.Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-
SUS/UFPI). E-mail: ea_fonseca@hotmail.com.
2Enfermeira, Doutora em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Professora Assistente da Universidade 
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03 FALTA DE COMUNICAÇÃO E ENFRAQUECIMENTO DO 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL DOS PROFISSIONAIS QUE 
COMPÕEM A EQUIPE NASF E ESF

Lívia Alves Ferreira1

Roberta Fortes Santiago2

RESUMO

Este estudo teve como objetivo elaborar um plano de ação para 
melhorar as condições de trabalho e comunicação dos profissionais 
que compõem a equipe do Núcleo de Atenção à Saúde da Família e 
Estratégia de Saúde da Família do município de Antônio Almeida-PI. 
No diagnóstico situacional foi possível observar o distanciamento dos 
profissionais e a falta de comunicação entre os mesmos, afetando assim 
o atendimento a população. A partir de tais informações foi possível 
chegar ao problema e formular alguns nós críticos: dificuldades de 
comunicação entre profissionais da equipe do Núcleo de Atenção à 
Saúde da Família e Estratégia de Saúde da Família; enfraquecimento 
das REDES de saúde e falta de atendimento grupal. Com base nesses 
nós críticos foram propostas as seguintes ações: reuniões mensais 
com as equipes do Núcleo de Atenção à Saúde da Família e Estratégia 
de Saúde da Família; aumento de dados através de cada profissional, 
elevando o nível de informação da população e criação de grupos 
específicos voltados a maiores demandas dentro do município. 

Palavras-chave: Equipe de assistência ao paciente. Relações 
interpessoais. Comunicação. Trabalho. 
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04 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NO PROCESSO DE 
TRABALHO DA EQUIPE DE SAÚDE

Munique Luz Carvalho1

Roberta Fortes Santiago2

RESUMO

O estudo teve como objetivo de intervenção solicitar reuniões 
sistemáticas para interação das equipes do NASF e ESF para o 
planejamento das atividades do serviço, promovendo assim, a 
sensibilização do núcleo gestor da importância dos encontros com 
mais frequências entre o NASF E ESF para avaliar os resultados para 
correção das falhas que intercorrerem. A proposta de intervenção 
apresentada para a situação problema “falta de um planejamento 
e organização sistemática para os avanços do processo de trabalho 
das equipes de saúde” é composta por quatro planos de ações que 
interagem entre si em condições de dependência. Para avaliação da 
proposta de intervenção propõe-se reuniões mensais para avaliar 
está tendo o resultado do trabalho desejado e a operacionalização 
dos planos de ações e para verificação do cumprimento das metas. 
Concluiu-se que a promoção da saúde é um caminho ainda em 
construção e deve envolver todos os profissionais da saúde e gestores, 
favorecendo assim o planejamento de ações, o compartilhamento de 
decisões e a abordagem interdisciplinar, pois o processo de trabalho 
entre as equipes tem uma grande importância no andamento das 
ações da saúde. Assim, faz-se necessário um planejamento contínuo 
para traçar metas para alcançar os objetivos e metas propostas no 
trabalho em equipe. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Planejamento em Saúde. 
Estratégia Saúde da Família.
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05 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM QUANTO AÇÕES DE AUTOCIDADO 
DO PACIENTE COM PÉ DIABÉTICO

Polyana Beserra Salmento1 
Roberta Fortes Santiago2

RESUMO

O pé diabético é considerado uma complicação tardia do diabetes, 
acomete mais da metade da população diabética. Este gera grande 
impacto socioeconômico para saúde pública, representando uma 
das mais frequentes e incapacitantes complicações crônicas advindas 
do mau controle do diabetes que possui alta taxa de amputação, 
internação prolongada e custo hospitalar elevado. Objetivo: Elaborar 
um projeto de intervenção para auxiliar a assistência de enfermagem 
a pacientes com DM quanto às ações de autocuidado do paciente com 
pé diabético. Método: Trata-se de um projeto de intervenção a ser 
desenvolvido com todos os 23 usuários que apresentavam diagnóstico 
de diabetes mellitus tipo 1 e 2 cadastrados nas equipes da ESF Wilson 
Nunes Martins Filho na zona rural do município de Landri Sales Piauí 
no Brasil. Resultados:  A falta de cuidado dispensado aos pés é um 
dos maiores desafios para o estabelecimento do diagnóstico precoce 
em pessoas com DM. Outro obstáculo é a falta de exame dos pés nas 
consultas de enfermagem e médica. Conclusão: A prevenção é um fator 
importante e grande parte das amputações pode ser evitada através 
de um melhor conhecimento dos cuidados com os pés. O enfermeiro 
tem papel fundamental entre os membros da equipe de saúde, pois, 
é este profissional que, capacitado científica e tecnicamente, quem 
orienta e educa os pacientes e Familiares.

Descritores: Diabetes mellitus. Pé diabético. Assistência de 
Enfermagem.
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mailto:POLYANA.LAYNA@HOTMAIL.COM


194

06 AVALIAÇÃO DO RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA 
COMUNIDADE ASSENTAMENTO VEREDAS EM LANDRI SALES-PI

Virlene Messias da Fonseca1

Roberta Fortes Santiago2

RESUMO

Além das atribuições comuns a todos os profissionais da equipe de 
Atenção Básica, cabe aos Agentes Comunitários de Saúde realizarem 
visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento 
da equipe, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos 
do território, com especial atenção às pessoas com agravos e 
condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares. 
Neste contexto surgiu, em 2003, a escala de risco familiar proposta por 
Coelho e Savassi, que revisa os critérios de preenchimento da Ficha A 
do Sistema de Informação da Atenção Básica, com atenção especial 
às sentinelas de risco. O presente trabalho tem por objetivo elaborar 
um projeto de intervenção para avaliação do risco de vulnerabilidade 
social na Comunidade Assentamento Veredas em Landri Sales-PI. Na 
fase inicial ocorrerão rodas de conversa para esclarecimento sobre 
as condições sentinelas, conhecimento e debate sobre o tema visita 
domiciliar com enfoque no instrumento de estratificação de risco a 
ser utilizado. Na segunda etapa será feita a classificação das famílias 
cadastradas na unidade de saúde a partir da aplicação da escala em 
regime de mutirão através de grupos de trabalho compostos por ACS 
e os profissionais do Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Espera-
se que a partir do uso da escala proposta, seja possível estabelecer 
estratégias para priorizar as visitas domiciliares nas microáreas de 
maior necessidade, de uma maneira simples, fácil e clara e com os 
dados os Agentes Comunitários de Saúde possam saber priorizar as 
visitas domiciliares.

Palavras-chave: Atenção Básica. Vulnerabilidade Social. Planejamento 
em Saúde.

¹Fisioterapeuta. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). 
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2Enfermeira, Mestre e Doutora em enfermagem. Professora Assistente da Universidade 
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07 REDUÇÃO DE DANOS E PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS

Vivianne Almeida Alves Arrais 1 
Roberta Fortes Santiago 2

RESUMO

A abordagem da dependência química tem sido um desafio para a 
saúde pública, a qual atualmente segue um rumo alternativo, visando 
à redução de danos ao invés da extinção do uso. A prevenção é 
fundamental, contudo ações que possam minimizar os impactos das 
drogas nas pessoas, famílias e comunidades devem ser valorizadas. 
Neste trabalho foi elaborado um plano de ação com o objetivo de: 
identificar os fatores determinantes do uso de drogas; propor a 
sensibilização da população quanto aos riscos e agravos à saúde 
provocados pelo uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; identificar 
usuários que têm interesse em abandonar o uso de drogas e apoiá-
los neste processo; e listar formas de reduzir os agravos à saúde 
causados pelas drogas. A gestão do plano será realizada por meio de 
acompanhamento das seguintes estratégias: identificação e captação 
de dependentes químicos, capacitação dos profissionais, formação de 
grupos para apoio aos usuários de drogas e seus familiares. Conclui-
se que a redução de danos pode ser realizada a partir de políticas e 
estratégias que incluem várias práticas, como a educação sobre os 
riscos que o consumo de drogas provoca, a prevenção de overdoses, a 
orientação e a promoção da abs tinência e de estilos de vida saudável, 
os serviços de atenção médica, psicológica e social aos con sumidores 
e famílias de consumidores. A participação dos familiares nos grupos 
de apoio deve ser, portanto, estimulada pelos profissionais envolvidos 
no atendimento aos dependentes químicos. Estes grupos têm o 
papel, sobretudo, de informar e tratar a questão da dependência 
química de forma abrangente e multifatorial, apoiando o tratamento e 
estimulando a prevenção com ações na comunidade. 

Descritores: Drogas Ilícitas. Redução de Danos. Prevenção de Drogas.
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01 AÇÕES INTERVENTIVAS NO ÃMBITO ESCOLAR PARA REDUÇÃO DA 
GRAVIDEZ PRECOCE

Antonia Adayra Carlas Gomes da Silva1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

A gravidez na adolescência registra números alarmantes no Brasil. 
Dentre os muitos fatores que estão interligados a este fenômeno, a 
falta de informação associada ao perfil socioeconômico da população 
mais atingida são sinais claros que ajudam a entender melhor estes 
índices que gera impacto físico, emocional, familiar e social. A relação 
entre a gravidez e o abandono da escola, com óbvias consequências 
para o futuro destas adolescentes e de seus filhos, é verificada cada 
vez mais em nosso país e no mundo inteiro, também é considerada 
uma gravidez de risco. Em Aroazes-PI a ocorrência da gravidez 
precoce entre adolescentes em está crescendo a cada dia, e sempre 
em adolescentes mais jovens, revelando a necessidade em intervir 
nesse público alvo. O presente artigo tem como objetivo propor um 
projeto de intervenção para sensibilizar a comunidade escolar sobre os 
motivos e consequências da gravidez na adolescência e dos problemas 
sociais gerado na sociedade. A população de estudo será composta 
por adolescentes entre os 12 e os 18 anos. As palestras e oficinas serão 
realizadas também para os pais e todo o corpo docente das escolas. O 
plano de intervenção será realizado em um período de 03 meses, com 
o desarrolho de palestras e dinâmicas de grupo uma vez por semana, 
com o desenvolvimento das atividades previstas, espera-se elevar o 
conhecimento das adolescentes e seus familiares, e a população em 
geral.

Palavras-chave: Gravidez na adolescência. Saúde na Escola. Educação 
em Saúde.

1Assistente Social, Aroazes PI, E-mail: adayracarla@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
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02 AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Cristiano Crisanto Lelis1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

Objetivou-se analisar as condições de saúde bucal de crianças de 0 
a 5 anos na atenção básica. Foi elaborado plano operativo para ser 
desenvolvido pelos profissionais: cirurgião dentista, técnico em saúde 
bucal, agente comunitário de saúde e enfermeiro da equipe, com os 
usuários da atenção básica, mais especificamente pais/responsáveis e 
cuidadores das crianças. Desenvolvendo a educação e promoção da 
saúde bucal no município, com orientação a respeito da importância 
da escovação e alimentação saudável para a prevenção de cárie 
dentária. Assim, perante o conhecimento sobre os riscos que levam ao 
desenvolvimento e gradação da cárie prematura na infância é necessário 
fortalecer os laços entre o cirurgião dentista, familiares/cuidadores e 
serviços de saúde, para que possa haver o desenvolvimento de ações 
odontológicas focadas na prevenção dos agravos à saúde bucal com 
a possibilidade de desenvolvimento de ações preventivas em saúde 
bucal levam ao um âmbito mais favorável da promoção da saúde dos 
usuários. 

Palavras-chave: Cárie dentária. Odontologia coletiva. Saúde coletiva.

1Dentista Especialista em Periodontia pela CIODONTO; Especialista em Ortodontia pela 
APCD/PI. E-mail: criscrislelis@gmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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03 O AUMENTO DA INCIDÊNCIA DOS CASOS DE HANSENÍASE DO 
MUNICIPIO SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Francisca Aline de Sousa Araújo1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

No município São Miguel do Tapuio o numero de casos notificadosde 
hanseníase em 2016 foi 03 casos e no ano de 2017 obteve 17 casos, 
houve um aumento de 367% dos casos de hanseníase, apresentando 
situação heperendêmica. Considerando o alto índice dos números de 
casos de hanseníase no município, o presente artigo tem como objetivo 
analisaratravés da analise da literatura atual como o Enfermeiro 
da ESF pode intervir na incidência da Hanseníase no município São 
Miguel do Tapuio. Apresenta com objeto de intervenção: O aumento 
da incidência dos casos de hanseníase no Município São Miguel do 
Tapuio, retratando as seguintes intervenções: Identificar os principais 
fatores de risco da Hanseníase; Apontar as possíveis estratégias que 
possam ser realizadas para reduzir a incidência de Hanseníase; Realizar 
atividades educativas com a comunidade, orientando sobre a doença e 
os principais fatores de riscos; Atualizar o processo de trabalho das ESF 
sobre a hanseníase. Percebeu-se através desse estudo a necessidade 
de redobrar a atenção aos fatores de risco da hanseníase, a fim de 
prestar assistência de enfermagem individualizada às necessidades 
apresentadas por cada indivíduo, visando à manutenção da sua 
independência, da melhor qualidade de vida e redução de agravos e 
complicações.

Descritores: Hanseníase. Mycobacterium leprae. Sistemas de 
Informação em Saúde.

1Bacharela em Enfermagem pela Faculdade CEUT, especializanda em saúde da Família 
e Comunidade pela Unasus- UFPI, e-mail: alinearaujo92@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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04 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO A SAÚDE DO HOMEM: UMA 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA O AUMENTO DA PROCURA 
MASCULINA POR ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Gisele Dayane da Silva Lima1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO
O Ministério da Saúde lançou uma política voltada para a atenção à 
saúde masculina (PNAISH), com os princípios e diretrizes de atenção 
integral à saúde do homem. O objetivo desta proposta de intervenção 
é promover um plano de ação para incentivar a procura da população 
masculina por assistência à saúde, possibilitando melhoria na qualidade 
de vida e ampliação do acesso a saúde dos usuários da Unidade Básica 
de Saúde do bairro Areias, município de Amarante-PI. A motivação 
desse estudo surgiu a partir do diagnóstico realizado que constatou 
as necessidades de acompanhar esse público pouco assistido. Embora 
haja avanços na área da saúde, os homens acreditam que a UBS é um 
local para mulheres, crianças ou idosos, de modo que a presença deles 
não é constante, sempre apresentam justificativas para ausência na 
busca do cuidado a saúde. A realização desta proposta de intervenção 
terá como aquisição resultados positivos para os profissionais e 
sujeitos envolvidos no processo. Esta ação pode ser desenvolvida em 
outras unidades de saúde pertencentes ao município de Amarante-PI.

Descritores: Saúde do homem. Inserção masculina. Educação em 
saúde.

1Pós-graduanda em Saúde da Família. Universidade Federal do Piauí – UFPI. E-mail: 
gisele.dayane@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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05 FORTALECENDO LAÇOS: A FAMÍLIA COMO POSSIBILITADORA DAS 
TRANSFORMAÇÕES E CUIDADOS NA VIDA DE PACIENTES DO CAPS 
EM JAICÓS – PI

Giselly da Luz Carvalho1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

Este trabalho aborda o cuidado das pessoas em sofrimento psíquico 
decorrentes do uso abusivo de drogas no âmbito familiar. Traçou como 
objetivo geral fortalecer os vínculos entre paciente (usuários de álcool 
e outras drogas) e família do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) no 
município de Jaicós-PI. Foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo 
exploratória referente a reforma psiquiátrica, a dependência química e 
suas consequências bem como o papel da família enquanto cuidadora, 
sendo abordado ainda as principais dificuldades e impactos desta no 
que se refere a participação efetiva no Centro de Atenção Psicossocial. 
Os resultados encontrados indicam a família como a possibilidade de 
mudanças e cuidados na vida dos usuários deste dispositivo. Conclui-
se que o trabalho do CAPS, enquanto rede de apoio aos indivíduos 
em sofrimento psíquico em detrimento do uso de drogas, é permeado 
de desafios, dificultando ainda mais quando há fragilidade e/ou 
rompimento dos vínculos familiares.

Palavras-chave: Cuidado. Família. Dependência química. Saúde 
mental.

1Assistente Social. E-mail: gisellyluzc@hotmail.com.br.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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06 SENSIBILIZAÇÃO DE PACIENTES EM SALA DE ESPERA: UM PROJETO 
DE INTERVENÇÃO

Juliana Aquino Teixeira1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

A sala de espera das UBS’s é um espaço com potencial para ser 
transformado em um local lúdico, dinâmico, de educação em saúde, 
e de relaxamento, o que possibilita formas de atenção, prevenção 
e sensibilização dos usuários de aspectos relacionados à saúde e 
deixando o tempo de espera com potencial aprendizado. Em síntese, 
o processo de educação em saúde permite aos sujeitos informação 
e ferramentas para a tomada de decisões conscientes, contribuindo 
para a promoção destes, além da criação de espaços de diálogos e 
de debates proporcionarem o estreitamento das relações entre 
o usuário e o serviço de saúde e contribuírem para a proximidade 
entre profissional e usuário. As ações por meio de roda de conversa, 
dinâmicas, folders informativo, entre outras, serão estratégias 
utilizadas para atingir o objetivo de tal trabalho, onde anseia-se 
contribuir de forma positiva a promoção e prevenção de saúde 
através da orientação em sala de espera de uma UBS.

Palavras-chave: Sala de espera. Educação em saúde. Promoção da 
Saúde. Prevenção.

1Psicóloga, e-mail: julianateixeira18@yahoo.com.br.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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07 O PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE 
MONSENHOR HIPÓLITO / PI

Jussara Isabel dos Anjos1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

O SUS foi criado em 1988 sendo formado pelo conjunto de ações e 
serviços de saúde prestados por órgão e instituições públicas e tem 
como objetivo melhorar a qualidade de vida da população. Para o 
desenvolvimento dos princípios do SUS sentiu-se a necessidade de 
desenvolver um plano de ação no processo de trabalho da atenção 
primária de Monsenhor Hipólito que está localizado no estado do 
Piauí. Sua população segundo o IBGE (2010) era de 7.391 habitantes. 
A Rede de Atenção a Saúde do SUS deste município consiste de 6 
centros de saúde, 4 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), 
4 equipes de Saúde Bucal e 1 polo de Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família NASF 2, além de possuir o Programas Mais Médicos. Mediante 
análise de alguns indicadores, percebe-se que esses índices podem ser 
melhorados com a implantação de protocolos, bem como, qualificação 
dos profissionais da saúde. A percepção dessa necessidade motivou 
a construção do presente projeto de intervenção com objetivo de 
organizar o processo de trabalho na saúde do município para que 
haja mais interação e planejamento de ações. Para a elaboração do 
plano operativo foi realizada uma análise da situação dos problemas 
da assistência à saúde e a pesquisa teve como objeto de intervenção a 
organização do processo de trabalho na Atenção Básica de Monsenhor 
Hipólito/PI. Foi concluído que o trabalho em saúde é um processo 
complexo necessitando de um envolvimento maior dos profissionais 
de saúde na gestão dos seus processos de trabalho.

Descritores: Sistema Único de Saúde. Atenção Básica. Processo de 
Trabalho.

1Nutricionista. NASF. Monsenhor Hipólito. E-mail: Jussara_i@yahoo.com.br.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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08 INTERVENÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO 
DE EQUIPES DE SAÚDE: PLANEJAR PARA MELHORAR INDICADORES

Lucicleide Josefa Bezerra1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO 

Na Atenção Básica devem ser operacionalizados os princípios da 
universalidade, equidade e integralidade. Assim, pensando na 
realidade do território que envolve a UBS do Bairro Junco de Picos, 
Piauí, foi elaborado um projeto de intervenção que contempla ações e 
metas no âmbito do planejamento, organização do fluxo, acolhimento, 
capacitações e aquisição de insumos. Foi realizado também um 
levantamento bibliográfico sobre planejamento e processo de trabalho 
na Atenção Básica por meio de pesquisa em livros e nos sites BIREME, 
scielo, LILACS e BVS.  Espera-se com a aplicação deste projeto aumentar 
a resolutividade e humanização no serviço de saúde.

Descritores: Planejamento. Atenção básica. Processo de trabalho.

1Graduada em Licenciatura Plena em Letras e em Bacharelado em Nutrição. E-mail: 
lucicleidemh@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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09 INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA PARA A REDUÇÃO DA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM PACIENTES IDOSOS ATENDIDOS 
PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Márcio José Oliveira de Moura1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO 

O crescimento populacional de idosos no mundo inteiro tem sido 
observado na população atual e que vem marcado principalmente 
pela necessidade de mudanças no estilo de vida em função de 
comorbidades comuns nessa faixa etária. Diante de tais condições, os 
idosos estão propensos a apresentar diversas patologias, dentre elas, a 
hipertensão arterial, que se tornou um grave problema de saúde pública 
no Brasil e no mundo, ocasionando várias sequelas ao acometido, 
sendo desencadeadora de outras doenças oportunas, podendo levar 
o indivíduo ao óbito. Sabe-se também que atualmente a fisioterapia 
no município de Aroazes-PI encontra-se vinculada exclusivamente 
à reabilitação e à recuperação dos indivíduos, onde em sua grande 
maioria os atendimentos apresentam-se gessados, impossibilitando 
fazer com que o profissional (fisioterapeuta) atue também como 
educador e promovedor de ideias e ações que contribuam para 
práticas em atividades físicas. O presente artigo tem como objetivo a 
criação de um projeto de intervenção com ações para a construção de 
grupos de saúde voltados para os idosos que apresentam hipertensão 
arterial e estejam focados para diminuição da pressão arterial com a 
prática de atividades físicas em todos os níveis de atenção à saúde. 
Com esse projeto espera-se contribuir para que os idosos tenham uma 
vida social mais ativa, controlando doenças, além de promover seu 
bem-estar físico e mental. 

Palavras-chave: Idoso. Hipertensão. Atividade Física. Fisioterapia.

1Fisioterapeuta. E-mail: marcimjuse@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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10 PROMOÇÃO DA SAÚDE E PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NA 
ATENÇÃO BÁSICA

Maria Luiza Soares de Amorim1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

A atenção básica é a porta de entrada da população aos serviços de 
saúde e com isso nela devem ser estimuladas a realização de atividades 
para promoção da saúde. Esse projeto de intervenção tem o objetivo 
de intensificar e fortalecer a participação dos usuários nas ações de 
promoção da saúde. O projeto de intervenção pretende ampliar o 
conhecimento da população sobre a importância das atividades em 
saúde no processo saúde doença para prevenir doenças e recuperação 
da saúde, além de fortalecer o vínculo com a equipe de saúde. Serão 
desenvolvidas ações no Município de Aroazes pelas equipes da 
estratégia saúde da família, para melhorar os indicadores que são 
sensíveis as práticas de promoção da saúde. Coloca-se o enfermeiro 
como agente principal nessas atividades, posto que este possui maior 
conexão com a população, não esquecendo que ele deve estar apto 
para desenvolver as estratégias e liderar a equipe em todo o processo.

Palavras-chave: Promoção da saúde. Enfermagem. Atenção Primária à 
Saúde. Educação em Saúde. Prevenção de doenças.

1Enfermeira Obstetra pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: marialuiza_sa@
hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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11 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA AUMENTAR A PROCURA DO 
EXAME CITOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO NO POSTO DE SAÚDE 
SALINAS

Raitônio Gonçalves Cortez1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

Projeto de intervenção que teve como objetivo propor ações com vistas 
a aumentar a realização de exames citopatológicos de colo do útero no 
Posto de Saúde Salina, Zona Rural de Santa Cruz do Piauí. Para isso, 
foi proposto um Plano Operativo onde se propôs implantar protocolos 
de agendamento para atendimento de mulheres para organizar o 
fluxo das pacientes na unidade, capacitar os Agentes Comunitários 
de Saúde para uma abordagem adequada das mulheres durante as 
visitas domiciliares, abordando a importância do exame preventivo do 
colo do útero, realizar educação em saúde com a população feminina 
sobre a prevenção do câncer de colo do útero através do exame 
Papanicolau, realizar o levantamento das mulheres que estão com o 
exame atrasado e diminuir o preconceito por parte das mulheres em 
realizar o exame com profissionais do sexo masculino. Assim, percebe-
se a necessidade de realizar este projeto de intervenção, pois somente 
a procura do exame por parte das mulheres não é suficiente para 
aumentar a taxa de cobertura do exame, bem como essas mesmas 
mulheres estão correndo risco de terem lesões graves em seu colo do 
útero. Isso demanda ainda a realização de busca ativa daquelas que 
não realizaram o exame como preconizado pelo Ministério da Saúde.

Descritores: Rastreamento. Neoplasias do Colo do Útero. Teste de 
Papanicolau.

1Enfermeiro. Especialista em Saúde do Escolar – IFPI, E-mail: raitonio18@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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12 GRUPO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA DIABÉTICOS: ATUANDO 
NA PROMOÇÃO DA SAÚDE E NA GERAÇÃO DO AUTOCUIDADO

Ramiro Marx Alves Cortez1

Marluce Pereira Damasceno2

RESUMO

Na contemporaneidade, as doenças mais prevalentes estão fortemente 
associadas à alimentação e ao estilo de vida das populações, uma dessas 
é o Diabetes Mellitus tipo 2, que associado a outros agravos elevam 
o risco cardiovascular de quem o porta. Objetiva-se desenvolver um 
grupo de educação em saúde para diabéticos do município de Santa 
Cruz do Piauí-PI que são acompanhados pela ESF. O plano operativo 
foi proposto para o desenvolvimento de um grupo de educação em 
saúde para diabéticos de duração de 12 meses, que oferecerá aos 
participantes instruções e práticas para uma vida saudável e que 
promova o autocuidado entre os participantes, com encontro mensal, 
carga horária de 2 horas aula, e, além disso, o grupo se renovará a 
cada ano, com a possibilidade de ingresso de novos participantes, 
com um total máximo de 20 participantes por grupo. Encontros 
mensais, em local apropriado para o desenvolvimento das ações. Por 
tanto, pretende-se desenvolver esta estratégia a fim de que a cada 
ano pessoas que são atendidas pela ESF possam ser acompanhadas 
desenvolvendo autocuidado e empoderamento quanto à doença 
e prevenção de complicações. Embora seja desafiador, acredita-se 
que há possibilidade dessas pessoas desenvolverem ou estimularem 
a capacidade de se autocuidarem a partir de conceitos e práticas 
saudáveis e estilo de vida que poderão proporcionar saúde a esses 
indivíduos e, sobretudo empoderamento. 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Diabetes Mellitus. Promoção da 
saúde. Autocuidado. 

1Enfermeiro e Químico. Mestre em Ciências e Saúde/UFPI. E-mail: conexaoramiro@
gmail.com. 
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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13 PROPOSTA PARA ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIOS QUE 
NECESSITAM DE CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO 
DE BARRA D’ALCÂNTARA-PI

Renata Maria Leal Santos1

Marluce Pereira Damasceno Lima2

RESUMO

O presente projeto tem por objetivo Promover estratégias de 
acolhimento que contribuam para a prática da saúde mental na 
atenção básica do município de Barra D’Alcântara-PI. Considerando o 
crescimento da prevalência de transtornos mentais menos graves no 
país, de forma que uma parcela da população necessita de cuidados 
contínuos, observa-se que a demanda em relação à saúde mental 
está cada vez mais presente na Atenção Básica. E entendendo que o 
processo de adoecimento psíquico e emocional vem se desenvolvendo 
no município, a saúde mental necessita de estratégias de acolhimento 
em rede, tendo como método o matriciamento para facilitar o 
direcionamento dos fluxos na rede. Assim, o projeto se justifica pela 
identificação da deficiência no acompanhamento dos usuários que 
fazem uso de medicamentos controlados por parte das Equipes 
de Estratégia de Saúde da Família – ESF. Pretende-se sensibilizar os 
profissionais quanto à importância de se trabalhar de forma contínua 
com as pessoas com transtorno mental leve na atenção básica, 
através de grupos com encontros quinzenais, buscando a redução de 
demandas ao psiquiatra.

Palavras-chave: Saúde Mental. Atenção Básica. Acolhimento.

1Assistente Social. E-mail: renataleal.s@hotmail.com.
2Bióloga. Mestre em Fitotecnia - CPCE/UFPI; Doutoranda em Biotecnologia – 
RENORBIO/UFPI. E-mail: marlucelimabj@hotmail.com.
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01 RESSIGNIFICANDO PRÁTICAS DE CUIDADO EM GRUPOS PARA 
HIPERTENSOS E DIABÉTICOS EM UMA EQUIPE DA ESF DE 
CARNAUBAL/CE

Alane de Sousa Nascimento1

Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2

RESUMO

A Hipertensão arterial ou pressão alta, como é popularmente 
conhecida, é uma situação clínica causada por múltiplos fatores. 
Tem como característica principal o aumento contínuo dos níveis 
pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Comumente se agrega a distúrbios 
metabólicos, modificações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, 
sendo acentuada pela aparência de outras condições de risco, como 
dislipidemia, excesso de gordura abdominal, intolerância à glicose e 
diabetes melito. A educação em saúde tem sido compreendida como 
repasse de conhecimentos e orientações, vislumbrando ao equilíbrio 
da HAS e das condições de risco, tanto no manejo clínico individual 
como nas reuniões grupais. Nesse sentido, o conhecimento adequado 
associado ao esforço do paciente (sua constância, desejo e aderência) 
procederia em hábitos adequados contínuos. Diante do diagnóstico de 
saúde do município, verifica-se a necessidade de intervir no território 
a fim de minimizar agravos relacionados a HAS e DM. O objetivo do 
presente estudo é reformular práticas de cuidado em saúde em 
grupo para hipertensos e diabéticos em uma equipe da Estratégia 
Saúde da Família de Carnaubal/CE. Espera-se realizar um plano de 
ação/intervenção, identificar fatores que interferem na efetivação do 
cuidado e incentivar os profissionais da ESF a participarem dos grupos 
juntamente com a equipe do NASF. 

Palavras-chave: Diabetes. Hipertensão. Atenção Básica. Grupos.

1 Centro Universitário INTA – UNINTA. Especialista residente em saúde da família. 
E-mail: alanny-18@hotmail.com.
2 Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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02 PROJETO DE INTERVENÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 
(ZONA URBANA) DA CIDADE DE COCAL DE TELHA – PI JUNTO A 
PACIENTES HIPERTENSOS

Amanda Louise Neves Alcântara1 

Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2

RESUMO

Tida como um dos principais fatores de risco modificáveis, a 
Hipertensão Arterial chega a prevalências alarmantes em várias 
nações, configurando-se como um dos mais relevantes problemas 
de saúde pública. Apresenta elevada predominância e baixas taxas 
de controle. É ainda o principal fator de risco para complicações 
mais frequentes como: doenças cardiovasculares, Acidente Vascular 
Cerebral e Insuficiência Renal Crônica. Este trabalho tem o objetivo 
geral de colocar em prática o projeto de intervenção para o devido 
acompanhamento, tanto medicamentoso como não, de pacientes 
hipertensos cadastrados na área de abrangência da Estratégia Saúde 
da Família da zona urbana da cidade de Cocal de Telha – PI. Para 
tal, elaborou-se a proposta de atividades a serem realizadas com 
vistas a solucionar dois nós críticos (problemas) existentes a serem 
solucionados, que são: hábitos de vida não adequados e má adesão ao 
tratamento medicamentoso. 

Palavras-chave: Estratégia Saúde da Família. Hipertensão arterial. 
Atenção Primária à Saúde.

1Graduada em Fisioterapia. E-mail: amandalouise0601@outlook.com
2 Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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03 VALORIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

Daiana Cardoso de Menezes1

Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2

RESUMO

O presente projeto de ação com o tema a “Valorização e qualidade 
de vida na terceira idade” justifica-se pela importância dos serviços 
socioassitenciais para os idosos e a oferta do PAIF na instituição. 
Tendo como objetivo geral: Realizar ações de saúde voltadas para 
terceira idade, por meio da criação de um grupo de convivência e 
fortalecimento de vínculos para idosos, assim contribuindo para uma 
melhoria significativa na qualidade de vida e na saúde da pessoa idosa. 
E como objetivos específicos: Criar um grupo de idosos envolvendo 
a intersetorilidade (educação, saúde e assistência social); Garantir a 
informação e o acesso aos direitos sociais, benefícios, programas 
e projetos voltados à saúde e educação; Promover a saúde e o 
bem estar da pessoa idosa; Estabelecer a importância dos Serviços 
de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) e o Serviço de 
Proteção Integral à família (PAIF); Intensificar a rotina dos idosos 
através de encontros realizados mensalmente e Possibilitar atividades 
socioeducativas, através de lazer, ludicidade, esporte e saúde. Como 
metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e de campo, com 
análise das condições de vida e saúde do público alvo, observando 
suas condições socioeconômicas, hábitos de vida, acessibilidade aos 
direitos sociais e condições demográficas. Como resultado, espera-se 
atingir todos objetivos propostos e garantir uma aproximação a cerca 
da realidade vivenciada pelo assistente social junto à pessoa idosa e 
o quanto é importante à participação nos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos para a qualidade de vida na terceira idade. 

Palavras-chave: CRAS. Terceira idade. Qualidade de vida. Direitos 
sociais.

1Graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí-
UESPI. Bacharel em Serviço Social pela Universidade Norte do Paraná- UNOPAR. 
Especialista em Docência do Ensino Superior. E-mail: daiamenesess@gmail.com
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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04 QUALIFICANDO FAMILIARES NA FUNÇÃO DE CUIDADOR

Iolanda dos Santos Avelino. 
ElkeTaline Alencar Cavalcante Oliveira.

RESUMO

Introdução: Cuidador informal é um membro da família ou não, que 
tem a função de assumir a tarefa de cuidar de alguém que necessite que 
tenha alguma doença ou deficiência. Objetivo: Qualificar familiares na 
função de cuidadores, atendidos na área de abrangência do NASF-AB, 
em um município do interior do Piauí. Plano operativo: Trata-se de um 
plano de intervenção que será realizado no NASF-AB no município, com 
familiares de pacientes atendidos por profissionais fisioterapeutas. As 
estratégias utilizadas para o processo de implantação na qualificação 
de familiares na função de cuidador serão realizadas através da 
criação dos grupos de treinamentos, encontros quinzenais, com 
equipes multiprofissionais e familiares para que se tenha o alcance 
dos objetivos propostos. Conclusão: A partir do trabalho, este dará 
aos familiares oportunidade de conhecimento e ainda de qualificação 
correta sobre o papel do cuidador. E contribuirá com benefícios para 
a equipe de saúde da família e Nasf-AB em caráter educativo, com 
estratégias para diminuição de agravos, com menos pacientes com 
lesões por pressão, comprometimentos funcionais e prevenção contra 
síndrome do imobilismo que afeta em pacientes em longos períodos 
acamados.  

Descritores: Cuidadores. Qualidade de Vida. Educação em Saúde.

1Pós-graduanda em Saúde da Família. Universidade Federal do Piauí – UFPI. E-mail: 
iolanda_avelino@hotmail.com
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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05 INTERVENÇÃO PREVENTIVA SOBRE O DIABETES NA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DE BOA HORA - PI

Jéssica Stéphanie Martins Carvalho1

Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2

RESUMO

Diabetes mellitus tornou-se um problema de saúde em todo o mundo 
por sua crescente incidência, prevalência e associação à elevada 
morbidade e mortalidade devido às complicações que comprometem 
a qualidade de vida e a sobrevivência dos pacientes acometidos. Uma 
das principais causas de mau controle da doença é a não adesão ao 
tratamento farmacológico e não farmacológico por parte do paciente. 
A partir da observação de diversos casos de abandono ao tratamento e 
níveis metabólicos alterados na Unidade de Saúde da Família (UBS) de 
Boa Hora – PI, área de atuação da autora, surgiu a necessidade da criação 
de um plano de intervenção direcionado aos diabéticos pertencentes a 
esta UBS com o objetivo de analisar os fatores associados à adesão ao 
tratamento e assim obter bom controle metabólico e diminuição das 
taxas de complicações. 

Descritores: Diabetes Mellitus; Adesão à medicação; Tratamento; 

1Nutricionista. E-mail: jessicasmcarvalho@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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06 FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE 
SOCIAL DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-
PI

Mayanna Flávya de Freitas Carvalho1

Elke Taline Cavalcante Oliveira2

RESUMO

A participação popular e o controle social são importantes conquistas 
dos movimentos sociais da década de 80. Esta pesquisa objetiva 
averiguar o controle social na Estratégia Saúde da Família-ESF no 
município de Piripiri-PI. O controle social é caracterizado como uma 
estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio dele a sociedade 
participa do planejamento das políticas públicas, da organização e 
avalia a atuação dos funcionários da saúde. Para a coleta de dados 
observou-se a participação dos usuários do Munícipio de Piripiri-PI 
por meio da análise de atas e agendas das reuniões realizadas junto 
aos trabalhadores de saúde no período de 2017 à 2018. Utilizou-se 
como metodologia artigos científicos publicados na biblioteca virtual 
de saúde (BVS) e produções do Ministério da Saúde. Percebe-se que a 
participação popular tem o poder de transformar as ações de saúde ao 
ser integrada as políticas públicas, assim como, é insatisfatório que o 
controle social esteja apenas na lei.

Palavras-chave: Controle Social. Participação Popular. Piripiri-PI.

1Graduada em Fisioterapia pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI. E-mail: 
mayanninhaff@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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07 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PREVENTIVAS E CURATIVAS 
PARA MELHOR ABORDAGEM DA CÁRIE DENTÁRIA NA DENTIÇÃO 
DECÍDUA

Nyvea Maria Santos Lima Verde Arruda1 
Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2

RESUMO

A cárie dentária é uma doença multifatorial, de alta prevalência, 
com interação entre fatores biológicos e sociais, sendo um problema 
de saúde pública. Dentre os fatores causadores temos presença de 
Streptococcus mutans, substrato (preferencialmente sacarose) e o 
fator tempo, dentre outros. É a principal causa da perda de dentes 
decíduos. Sendo uma patologia prevenível é de suma importância 
que se adote programas preventivos e de promoção de saúde, além 
de protocolos reabilitadores. O presente trabalho tem objetivo de 
melhorar a qualidade da saúde bucal, melhorando as condições de 
higiene bucal e aumentando a conservação dos dentes decíduos, das 
crianças de 0 a 10 anos, na unidade básica de saúde 09, bairro Floresta, 
município de Piripiri, atuando também na educação em saúde e criação 
de um programa preventivo para gestantes e bebês. A educação em 
saúde é essencial, pois podemos observar que a informação através 
de educação provoca impactos positivos na saúde bucal e a prevenção 
reduz os índices de cárie. 

Palavras-chave: Cárie dentária. Prevenção. Crianças.

1Graduada em Odontologia pela UFPI. E-mail: nyvealimaverde@hotmail.com
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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08 INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM PACIENTES HIPERTENSOS DE UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- LAGOA DE SÃO FRANCISCO – PI

Renata Luíza da Silva Lima1

Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2 

RESUMO

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) afeta mais de 30 milhões de 
brasileiros e é o mais importante fator de risco para o desenvolvimento 
das doenças cardiovasculares, com destaque para o AVC e o infarto 
do miocárdio, é uma condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA), (PA ≥ 140 x 90 
mmHg). Etnia, idade, sexo e predisposição genética são fatores não 
modificáveis. E fatores ambientais e socioeconômicos são de difícil 
modificação, logo a atenção do profissional com relação aos mesmos 
deve ser diferenciada. O sal, o álcool, a obesidade e o sedentarismo 
são passíveis de modificação. O plano de ação tem como objetivo a 
implementação de estratégias de intervenção educativas de prevenção 
e promoção, focadas nos pacientes portadores de HAS, pertencentes à 
UBS. Optou-se pelo método observacional, e pesquisa intencional em 
prontuários e cadastros, a finalização do projeto chamará dia “D” onde 
além de atividades educativas multidisciplinar, haverá oficina sobre 
alimentação saudável. Espera-se aumentar a adesão ao grupo de 
HIPERDIA, elevar o nível de informação dos pacientes sobre a doença, 
cuidado e o qual o melhor tratamento, elevar o nível de conhecimentos 
da equipe de saúde, desmistificar as dúvidas, trazer a mudanças dos 
hábitos e garantir orientação nutricional sobre alimentação saudável 
a todos os pacientes.

Palavras-chave: Hipertensão. Promoção da saúde. Atenção Básica. 

1Bacharel em Nutrição pela CEUT, E-mail: renatalima_nutri@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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09 PLANEJAMENTO FAMILIAR PARA ADOLESCENTES NA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Rita de Cássia Gomes Santos1 
Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira2 

RESUMO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua a adolescência 
como período compreendido entre os 10 e 19 anos de idade, sendo 
caracterizada por sucessivas transformações de crescimento e de 
desenvolvimento biopsicossocial. O tema planejamento familiar 
em adolescentes, ainda é um desafio para as instituições de saúde 
assim como para os profissionais. O objetivo principal é orientar os 
adolescentes e mulheres jovens acerca de seus direitos sexuais e 
reprodutivos. Observa-se a importância da discussão no campo de 
prevenção de doenças e de ampliação desta abordagem incluindo 
vivência da sexualidade de forma saudável. A partir disso, a informação 
torna-se um recurso necessário para prevenção e promoção da saúde. 
Este acompanhamento será realizado na Unidade de Saúde, escolas, 
sindicato da comunidade, com toda equipe da Estratégia Saúde da 
Família, com o apoio do NASF, através de psicólogo e assistente social. 
Para isso teremos rodas de conversas nos espaços da comunidade, 
escola, consultórios, panfletos, grupo de whatsap, visitas domiciliares, 
entre outras. A equipe da Estratégia da Saúde da Família possui papel 
essencial neste aspecto, visto que por conta da proximidade com 
a comunidade é mais efetivo a abordagem da educação sexual aos 
adolescentes, com o intuito de reduzir a ocorrência da gravidez na 
adolescência, uma vez que, eliminar tal problema é quase impossível. 

Palavras-chave: Planejamento Familiar. Atenção Primária à Saúde. 
Adolescente.

1Graduada em Enfermagem pela Faculdade Integral Diferencial-FACID.Especialista em 
Terapia Intensiva-UNINOVAFAPI. Email:ritinhagsantos@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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10 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE 
INFANTIL EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO MARANHÃO

Vera Alice Oliveira Viana¹ 
Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira²

RESUMO

A taxa de mortalidade infantil avalia os níveis de saúde e de 
desenvolvimento econômico de uma população. Historicamente, o 
Brasil vem assumindo compromissos e estratégias para melhorar seus 
indicadores de saúde e é uma das nações que têm se destacado por 
reduzir a mortalidade infantil e na infância.  Entretanto, observa-se 
que apesar dessa redução ainda há estados em situação preocupante, 
principalmente os estados das regiões Norte e Nordeste. O Maranhão 
é uma das unidades federativas com maior índice de mortalidade 
infantil. O município de Conceição do Lago Açu, localizado no estado 
do Maranhão, está entre os 30 municípios com menor índice de 
desenvolvimento humano (IDH) do estado e possui altas taxas de 
mortalidade infantil. Dessa maneira, a proposta de intervenção almeja 
reduzir os óbitos por causas evitáveis e garantir uma gravidez, parto e 
nascimento saudáveis. Entre outras ações e estratégias, pretende-se 
parametrizar, estratificar e classificar todas as crianças do município, 
para dessa maneira realizar o acompanhamento mais adequado. As 
ações serão em parceria entre a equipe Fesma (estado) e as equipes 
locais (município). A redução dos óbitos infantis é um compromisso 
mundial, há décadas. Ressalta-se que a melhoria deste indicador de 
saúde causa impacto positivo nas condições de vida e saúde de uma 
população, principalmente em um município do interior.

Descritores: Mortalidade Infantil. Saúde da Família. Indicadores 
Básicos de Saúde.

¹Especialista em Enfermagem em Centro Cirúrgico (UNIPÓS-PI), E-mail: veraalice75@
hotmail.com.
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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11 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PERÍODO GESTACIONAL DURANTE 
REALIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO ANTI-HIV 

Vizandra Letícia Oliveira Santos1

Elke Taline Alencar Cavalcante Oliveira²

RESUMO

O período pré-natal constitui um dos momentos imprescindíveis para a 
implementação de ações de promoção à saúde e prevenção no âmbito 
da saúde materno-infantil. Nesse sentido o profissional de Enfermagem 
tem fundamental importância no acompanhamento desse período. 
Este trabalho possui como objetivo geral avaliar a importância da 
implantação de testes rápidos, realizados nas UBS do município de 
União-PI durante a consulta gestacional. E como objetivos específicos 
se tem elaborar e implantar políticas públicas que permitam incorporar 
em todos os níveis de atenção, as ações de prevenção e assistência 
em IST/HIV/Aids durante a consulta da gestante; promover a adoção 
de práticas e atitudes seguras para as gestantes, sobre a incidência de 
IST/HIV/Aids e reduzir a morbi-mortalidade materna, fetal e infantil 
no município. Entende-se que a melhoria da qualidade da assistência, 
depende principalmente no que diz respeito ao correto diagnóstico e 
tratamento dos pacientes, associada ao encaminhamento e adoção 
das medidas de controle indicadas em tempo hábil, desempenham 
importante papel na redução de uma série de doenças infecciosas 
e parasitárias. Este estudo mostrou a importância do Enfermeiro 
nas Unidades de Saúde na prestação da assistência em testes rádios 
anti-HIV em gestantes, especialmente por seu cuidado humanizado, 
com escuta qualificada, o que leva a gestante a ter mais confiança e 
segurança durante essa fase tão marcante e singular em sua vida. 

Palavras-chave: AIDS. Enfermagem. Pré-Natal. Teste Rápido. Unidades 
de Saúde.

1Enfermeira. Especialista em Saúde da Família e Comunidade (UNA-SUS/UFPI). E-mail: 
vizandra-leticia@hotmail.com.
2Enfermeira. Mestranda em Saúde da Mulher-UFPI. E-mail: elketaline@hotmail.com.
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01 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE HOMEM COM FOCO NO 
CÂNCER DE PRÓSTATA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

Jorge Henrique Alves da Rocha1

José Couras da Silva Filho2

RESUMO

Buscando elaborar um plano de intervenção para promoção da 
saúde do homem no município de Benedito Leite – MA, através da 
sensibilização do público masculino sobre o câncer de próstata e os 
métodos de diagnóstico, rastreamento de câncer de próstata em 
homens com mais de 50 anos e desenvolvimento de ações para 
aumentar a adesão dos homens aos exames preventivos. Para isso serão 
desenvolvidas capacitações para a equipe voltadas para o acolhimento 
e assuntos pertinentes a saúde do homem, através da discussão da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), 
organização de um dia especifico para divulgar os exames preventivos 
do câncer de próstata, inclusão na agenda atendimentos a população 
masculina, assim como planejar e realizar atividades envolvendo os 
mesmos, abordar e promover discussões na sala de espera da UBS, 
distribuição de panfletos informativos sobre a saúde do homem e o 
câncer de próstata para famílias na USB, orientação sobre os hábitos 
de vida saudável e incentivo a procura pelo serviço de saúde durante 
as visitas das ACS. Espera-se que este projeto aumente a adesão dos 
homens na realização do rastreamento desta neoplasia e que práticas 
voltadas a saúde do homem sejam cada vez mais estimuladas.

Descritores: Câncer de Próstata. Saúde do Homem. Promoção da 
Saúde.

1Enfermeiro. Graduado pela Universidade Federal do Piauí, campus Amílcar Ferreira 
Sobral (UFPI/CAFS). E-mail: jhrocha91@gmail.com.br.
2Farmacêutico Bioquímico. Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia, 
Doutor em Biotecnologia da Saúde. E-mail: zecouras@hotmail.com.
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02 ORGANIZAR O SISTEMA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO 
BURITI – PI

Jovelina Rodrigues dos Santos Arrais Neta¹
José Couras da Silva Filho2

RESUMO

O presente projeto de intervenção tem como objetivo aumentar 
a adesão das Equipes da Estratégia Saúde da Família atuantes no 
município de Canto do Buriti – PI ao sistema de referência e contra 
referência. Para isso será aplicado um questionário com questões 
sobre o processo de referência e contrareferência para todos os 
profissionais e em seguida será organizada uma roda de conversa para 
discussão das dificuldades observadas nesse processo, adicionalmente 
serão realizadas palestras para mostrar como o processo deve 
acontecer, em seguida será organizado junto com os profissionais um 
fluxograma de referência e contrareferência, que será divulgado para 
os usuários da UBS e serão realizadas palestras para os usuários para 
mostra a importância do sistema de referência e contrareferência. 
O acompanhamento do projeto será através de reuniões com 
os profissionais responsáveis pela execução das atividades, para 
avaliação dos resultados, após um ano serão escolhidos 5 profissionais 
que responderão a uma pesquisa sobre o processo de referencia e 
contrareferência, e ainda será realizada uma pesquisa na comunidade 
para avaliação do conhecimento do sistema. Espera-se com este plano 
de intervenção melhorar a assistência aos usuários que residem no 
território da Equipe, além de reduzir o número de pacientes que fazem 
uso inadequado do serviço de referencia/contra referência, através da 
garantia do fluxo adequado de atendimento.

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Acesso Universal a Serviços 
de Saúde. Assistência Integral à Saúde.

1Enfermeira, especialista em urgência e emergência adulta e pediátrica. E-mail: 
jovelina17cdb@hotmail.com.
2Farmacêutico Bioquímico. Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia, 
Doutor em Biotecnologia da Saúde. E-mail: zecouras@hotmail.com.



231

03 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA REDUZIR A PREVALENCIA DE 
SOBREPESO E OBESIDADE NO MUNICÍPIO LAGOA DO BARRO DO 
PIAUÍ – PI

Maria de Sousa Gonçalves1

José Couras da Silva Filho2

RESUMO

A proposta do trabalho consiste na redução do índice de sobrepeso 
e obesidade em adultos do município de Lagoa do Barro do Piauí, 
avaliando a prevalência de sobrepeso e obesidade dos usuários 
cadastrados na Unidade Básica de Saúde Etelvina Mendes de Sousa, 
organizar um roteiro de acompanhamento de usuários com sobrepeso 
e obesidade e diminuir as complicações relacionadas à obesidade no 
município. Para isso serão necessárias avaliar índice de massa corporal 
e do estilo de vida dos usuários, organizar o acompanhamentos dos 
usuários identificados com sobrepeso e obesidade e desenvolver de 
ações educativas para controle do sobrepeso e obesidade. É importante 
ressaltar que o controle da obesidade e do sobrepeso influência 
diretamente no controle e prevenção de várias doenças crônicas. Com 
a execução do projeto espera-se reduzir a prevalência de sobrepeso 
e obesidade no município além de conscientizar a população sobre a 
importância de hábitos saudáveis. 

Palavras-chave: Obesidade. Sobrepeso. Adultos. Estado Nutricional.

1 Nutricionista. E-mail: maria.soussa16@gmail.com.
2Farmacêutico Bioquímico. Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia, 
Doutor em Biotecnologia da Saúde. E-mail: zecouras@hotmail.com. 
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04 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA AMPLIAR AS AÇÕES DE 
DETECÇÃO E CONTROLE DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO PIAUÍ

Mayara de Brito Couto1

José Couras da Silva Filho2

RESUMO

A Hanseníase é uma doença infeciosa crônica causada pelo 
Mycobacterium Leprae. A predileção pela pele e nervos periféricos 
confere características peculiares desta doença, tornando seu 
diagnóstico simples. Nos últimos anos o munícipio de São João do 
Piauí-Pi tem diagnosticado muitos casos de Hanseníase nas Unidades 
Básicas de Saúde. Em 2016, foram diagnosticados 8,6 casos para cada 
10 mil habitantes na faixa etária de 15 ou mais. Em menores de 15 anos 
em 2017 foram diagnosticados 2,5 casos para cada 10 mil habitantes. 
Quando a prevalência se mantém baixa (menor que 1), a hanseníase 
não é considerada um problema de saúde pública. Trata-se de uma 
proposta de intervenção para diagnosticar novos casos de hanseníase 
na área de abrangência da ESF I no município de São João do Piauí- 
PI, por ser o principal problema de saúde identificado ao discutir o 
diagnóstico de saúde com a equipe. Para identificação dos problemas, 
a equipe elaborou um roteiro de entrevista para os usuários, sendo 
realizado por cada agente de saúde em sua micro-área. Consideraram-
se que as causas que devem ser enfrentadas foram o nível de 
informação, estruturas do serviço de saúde e processo de trabalho da 
equipe de saúde. A proposta contempla treinamento dos profissionais 
de saúde; educação em saúde para a população adscrita e realização 
de busca ativa de casos suspeitos de hanseníase visando facilitar o 
diagnóstico e o tratamento dos casos detectados.

Palavras-chave: Hanseníase. Mycobacterium leprae. Cuidados 
primários em saúde. 

1Enfermeira. E-mail: mayaracoutosjp@hotmail.com.
2Farmacêutico Bioquímico. Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia, 
Doutor em Biotecnologia da Saúde. E-mail: zecouras@hotmail.com. 
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05 DESENVOLVER O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CANTO DO BURITI – PI

Minéia da Costa Figueiredo1

José Couras da Silva Filho2 

RESUMO

A proposta de trabalho tem como objetivo melhorar o cuidado em 
Saúde Mental na Estratégia da Saúde da Família do município Canto 
do Buriti - PI, por meio da avaliação das dificuldades encontradas 
no cuidado em saúde mental e dos processos de referência e contra 
referência da Estratégia Saúde da Família e os demais serviços da Rede 
de Atenção Psicossocial, além da capacitação da equipe para inserção 
dos cuidados em saúde mental na rotina da Estratégia Saúde da 
Família. Para isso serão realizadas rodas de conversa para identificação 
e discussão de dificuldades, oficinas de matriciamento, momentos 
de interação entre os profissionais, classificação e organização das 
demandas, de acordo com a necessidade de acompanhamento, além 
da elaboração de um fluxograma para a referência e contra referência 
de transtornos mentais, somado a realização de capacitação de Saúde 
Mental para os profissionais da Atenção Básica do município, através 
de palestras e reuniões para discussão de casos e troca de experiências. 
Após a implantação do plano operativo a expectativa é de que os 
profissionais de toda a Rede de Atenção Psicossocial e o Secretário 
Municipal de Saúde percebam a importância de melhorar a assistência 
em Saúde Mental e sejam atores nesse processo de reformulação do 
cuidado. 

Palavras-chave: Saúde mental. Assistência. Estratégia Saúde da Família. 

1Enfermeira. Especialista em Saúde Mental. E-mail: mineiacostaf@gmail.com.
2Farmacêutico Bioquímico. Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia, 
Doutor em Biotecnologia da Saúde. E-mail: zecouras@hotmail.com. 
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06 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA AUMENTAR A ADESÃO 
DOS HIPERTENSOS AO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
ACOMPANHADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZECA FEITOSA 
NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO – PI

Nayana Torres dos Santos1

José Couras da Silva Filho2

RESUMO

A proposta do projeto incide em aumentar, melhorar a adesão 
terapêutica medicamentosa dos pacientes hipertensos da Unidade 
Básica de Saúde Zeca Feitosa no município de Campo Alegre do 
Fidalgo-Piauí. Realizando busca ativa para identificar pacientes com 
hipertensão arterial, sem adesão ao tratamento e monitorar esses 
pacientes através da aferição da Pressão Arterial durante as consultas 
e as visitas domiciliares realizadas pela equipe de saúde.  Diante disso, 
faz-se necessário estimular pacientes e a família quanto a adesão 
terapêutica medicamentosa prescrita aos hipertensos, e desenvolver 
de ações educativas de conscientização sobre a hipertensão arterial 
sistêmica voltadas para os fatores de risco modificáveis e não 
modificáveis aos hipertensos atendidos na Unidade Básica de Saúde 
Zeca Feitosa. Com a execução do projeto pretende-se aumentar 
a adesão ao tratamento medicamentoso e reduzir o índice de 
hipertensão arterial nas comunidades e estimular toda a população a 
adotar estilos de vida e hábitos alimentares mais saudáveis, a fim de 
que estes possam ter maior qualidade de vida e bem-estar.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial Sistêmica. Hiperdia. Estilo de 
Vida.

1Fisioterapeuta. E-mail: nayttor@hotmail.com.
2Farmacêutico Bioquímico. Especialista em Análises Clínicas, Mestre em Farmacologia, 
Doutor em Biotecnologia da Saúde. E-mail: zecouras@hotmail.com. 
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