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Valdomir Marques de SOUSA 

  



  

APRESENTAÇÃO 

 

O primeiro congresso da faculdade IESM foi um evento enobrecedor e, que fez com 

que o ano 2018 se tornasse memorável para a instituição e seu  corpo técnico 

administrativo, docentes e discentes, principalmente, por marcar o ano do advento dos 15 

anos de nossa Faculdade, e que, nessa trajetória sempre realizou eventos de iniciação 

cientifica o que nos direcionou para a efetivação desse magno congresso acadêmico, 

espaço no qual se revela e se dá visibilidade à produção dos docentes, bem como da 

iniciação científica do Estado Maranhão e estados vizinhos.   

Registre-se que nesse evento,I CONIESM, inscreveram-se 323 trabalhados nas 

modalidade pôsteres, resumos simples, resumos expandidos e artigos o que fez do 

congresso um sucesso de público constituído de docentes, discentes de nossa faculdade, 

mas também de outras IES   e, pesquisadores em geral no que concerne as distintas áreas 

do conhecimento que dispunha os GTs do evento em foco.  

Pontuamos, nesse contexto, que a seleção dos trabalhos se deu pelas comissões 

responsáveis para conduzir o processo e assim, nós que fazemos a faculdade IESM, temos 

a certeza que a criação de espaços como este, contribui, sobretudo, como incentivo para o 

desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, além de oportunizar ao discente uma 

iniciação à pesquisa de modo prazeroso e ressignificador da realidade na qual encontra-se 

inserido. 

  

Valdomir Marques de Sousa 

Coordenado de Pesquisa e Extensão da Faculdade  IESM 
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INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO DE PNEUMONIA E  

INFLUENZA EM TIMON NOS ANOS DE 2010 A 2017 

  

Alderico Ferreira de Abreu JUNIOR 

Lykelmyne Rharyuce Santana e SILVA 

Simone de Freitas SILVA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO  

Prof. Me. Andreia Alves de Sena SILVA 
 

 

RESUMO:  A pneumonia viral é uma das principais causas de morbidade e mortalidade nos 

EUA e no mundo. Os organismos causadores da pneumonia variam muito entre os estudos, 

dependendo da população estudada, o método de diagnóstico usado para detectar 

patógenos e a distribuição sazonal dos vírus. Caracterizar as internações cujo procedimento 

foi tratamentos para a pneumonia e influenza de 2010 a 2017 em Timon (MA), segundo a 

faixa etária, sexo, estabelecimento, caráter de atendimento, número de óbitos e taxa de 

mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo de abordagem 

quantitativa. Utilizou a série temporal de 2010 a 2017 validadas pelo Sistema de Informação 

Hospitalar. O método de coleta ocorreu por meio da utilização de dados secundários 

utilizando um dos tabuladores oficiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o TABNET. 

As análises ocorreram por meio de técnicas descritivas simples. Foi observado no estudo 

que o maior índice de internações gerais por pneumonia e influenza foi no Hospital Alarico 

Nunes Pacheco em Timon (MA) com o total de 28.332 internações, sendo mais prevalente 

no ano de 2017 com maior número de internações por pneumonia, prevalente no sexo 

masculino com faixa etária de 1 a 4 anos tendo por caráter de atendimento a urgência, 

possuindo uma taxa de óbito de 1,69.  Evidenciou no estudo que a pneumonia causada pelo 

vírus Streptococcus pneumoniae se associada com a influenza causa uma doença grave, 

como também sendo os principais casos de internação mais comumente em crianças do 

sexo masculino. 

 

Palavras-chave: Pneumonia. Influenza. Enfermagem. 
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DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

 
Anísio Gabriel da Cunha MEDEIROS 

Ângela de Araujo TAVARES 

Raimunda da Costa Ananias LIMA 

Francisca C Almeida dos SILVA 

Prof. Me. Benedito Pereira de SOUSA NETO 

 

 
RESUMO: Até a década de 1960, a depressão era considerada uma psicopatologia 

associada especificamente á fase adulta. Somente a partir dessa data é que essa patologia 

pode ser relacionada à infância e adolescência. Durante a juventude ocorrem mudanças 

físicas, psíquicas, afetivas e sociais. Essas mudanças podem culminar com quadro 

depressivo importante, pois 75% das internações psiquiátricas na adolescência estão 

diretamente relacionadas à depressão. Esse trabalho tem como objetivo discutir a 

problemática da depressão na adolescência, com ênfase nos vínculos afetivos constituídos 

por esses jovens. Foram selecionados 5 artigos nas bases de dados Pubmed e Science 

direct que abordassem a temática proposta e publicados a partir de  2017 aos dias atuais. 

Excluiram-se publicações diferente do idioma inglês ou que não abordassem a temática em 

discussão. Utilizou-se palavras-chave como: depressão, saúde mental e adolescente  todos 

em idioma inglês. Os trabalhos mostram que a incidência de depressão na adolescência 

varia entre 5 a 12,4%, e ocorre principalmente na transição da infância para a adolescência, 

com predominância do sexo feminino. Para alguns estudos o desenvolvimento afetivo, 

cognitivo e social do sujeito está atrelado à qualidade dos vínculos afetivos que este 

estabeleceu durante a infância. A descontinuidade desses vínculos independentemente da 

causa pode favorecer o quadro depressivo na adolescência. Sendo assim, a depressão 

durante a adolescente é uma psicopatologia que merece atenção especial, principalmente 

por existir causa e efeitos específicos, que requerem compreensão específica para o 

tratamento. 

 

Palavras-chave: Depressão. Saúde mental. Adolescente.  
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ÓBITOS DE PESSOAS QUE VIVEM COM HIV POR DOENÇAS INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS OPORTUNISTAS 

 

Adriana dos Santos PANTOJA 

Giovana Ribeiro dos SANTOS 

Heloisa Maria Mendes de Souza COSTA 

adriana_lavigne15@outlook.com 

ORIENTADOR (A): Prof. Me. Andréia Alves de Sena SILVA 

 Prof. Me. Luciana Stanford BALDOÍNO  

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), causada pelo 

vírus HIV, é considerada um problema de saúde pública, atingindo pessoas 

independentemente da idade ou classe social. O número estimado de indivíduos que vivem 

com HIV/Aids soma-se a um total de 36,7 milhões ao redor do mundo. No Brasil, até o final 

de 2014, foram declarados 290.929 óbitos, apesar da diminuição da mortalidade ao longo 

dos anos. Geralmente, os pacientes vão a óbito por infecções oportunistas, por exemplo, 

pessoas com HIV são 29 vezes mais propensas a desenvolver tuberculose, além da 

crescente frequência associada à leishmaniose visceral. OBJETIVO: Descrever os óbitos 

ocorridos no Estado do Maranhão por infecções oportunistas associadas ao HIV, nos anos 

de 2012 a 2016, segundo macrorregião de saúde, sexo, faixa-etária, escolaridade, raça e 

estado civil. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, retrospectiva de 

abordagem quantitativa. Foi utilizado banco de dados do Sistema de Informação de 

Mortalidade do TabNET, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, além das bases 

Plataforma CAPES, Pubmed e Scielo para pesquisa bibliográfica. RESULTADOS 

PARCIAIS: Observou-se que no espaço temporal de 2012 a 2016, a macrorregião que teve 

mais óbitos foi São Luís (n= 988), com predominância entre a faixa etária de 30 a 39 anos e 

raça/cor parda (n= 570). Quanto ao sexo, a maior parte ocorreu no masculino (n=673). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O índice de mortalidade no Estado do Maranhão, por HIV, 

segue a tendência nacional, assim são necessárias medidas efetivas para melhoria controle 

da doença assim como a diminuição de novos casos e óbitos.   

 

Palavras-chave: Infecções por HIV. HIV. Registros de Mortalidade.  
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CONTABILIDADE APLICADA AO TERCEIRO SETOR NA CIDADE DE TIMON 

 

 

 Aline Christine de oliveira MIRANDA  

 Valdomir Marques de SOUSA  

 

RESUMO: Esta pesquisa se justifica pelo fato de ser mais acessível,principalmente em 

várias matérias da contabilidade,é um campo crescente no ramo do terceiro setor.A 

sociedade timonense possui inúmeras iniciativas privadas com serviços de caráter público 

que demanda de conhecimento profissional qualificado na área contábil, para que essas 

Instituições sejam amparadas no quesito transparência e profissionalismo.Essas qualidades 

viabilzam maior credibilidade abrindo mais portas,incentivando o investimento em recursos 

financeiros e mão-de-obra voluntária que venham contribuir positivamente para um Brasil 

melhor construindo uma sociedade menos desigual, um tema de fácil entendimento que de 

acordo com o novo manual do terceiro setor, que está em nosso dia-a-dia. Tem como 

objetivo geral Analisar a Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor na Cidade de Timon e 

como específicos: Identificar as Contribuições da Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor 

na Cidade de Timon; Caracterizar a Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor na Cidade de 

Timon; Compreender a Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor na Cidade de Timon; 

Refletir a Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor na Cidade de Timon. O problema de 

pesquisa é Como ocorre a Contabilidade Aplicada ao Terceiro Setor na Cidade de Timon? 

Terá como hipótese a contabilidade tem seu papel e deve contribuir para uma gestão de 

números confiáveis, fidelizando e dando um maior grau de transparência nas prestações de 

contas,junto ao financiadores,sociedade e governo.Essa verificação tem como intuito de 

responder as a seguinte questão;a contabilidade como instrumento de controle e estratégia 

eficaz na gestão corporativa das Entidades sem fins lucrativos. Na fundamentação teórica 

ancora-se nos. GRAZZIOLI ET.AL (2015); ORMEROD (2018) FILHO ET. AL (2014) 

SLOMSKI ET .AL (2012), COSTA.(2018) E a metodologia é a dialética que tem como base 

os autores: , MACEDO (1994), MINAYO et al (2002), SILVA (2010). DEMO (2016).  

 

Palavras-chave: Entidades. Anônimos. Sem fins Lucrativos. 
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IMPACTO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NA LUCRATIVIDADE E NOS CUSTOS DAS 

EMPRESAS NO RAMO DE AUTOPEÇAS. 

                                          

                          Ana Lucia de Sousa FERREIRA 

Valdomir Marques de SOUSA 

 

 

RESUMO: Os governos estaduais estão ampliando o mix de produtos abarcados pelas 

técnicas de tributação no ICMS, cujo funcionamento consiste no recolhimento antecipado 

por um único contribuinte, um meio de tentar diminuir a sonegação de impostos, facilidade e 

aumento de arrecadação, com isso termina por punir os contribuintes uma vez que o 

imposto termina sendo pago antes mesmo das mercadorias serem vendidas.  Este projeto 

tem como objetivo analisar o impacto da Substituição tributária do ICMS na lucratividade e 

nos custos das empresas no ramo de autopeças, tendo como objetivo geral analisar o 

impacto da Substituição tributária do ICMS na lucratividade e nos custos das empresas no 

ramo de autopeças e os objetivos específicos são: identificar o impacto da Substituição 

Tributária do ICMS na lucratividade e nos custos das empresas no ramo de autopeças; 

Caracterizar o impacto da Substituição Tributária do ICMS na lucratividade e nos custos das 

empresas no ramo de autopeças; Compreender o impacto da Substituição Tributária do 

ICMS na lucratividade e nos custos das empresas no ramo de autopeças e, refletir sobre o 

impacto da Substituição Tributária na lucratividade e nos custos das empresas do ramo de 

autopeças. O problema de estudo será descobrir qual o impacto da Substituição Tributária 

do ICMS na lucratividade e nos custos das empresas no ramo de autopeças, a 

fundamentação teórica ancora-se nos autores Oliveira (2018); Pinto (2013) entre outros. O 

método utilizado é o método dialético que segundo Demo (2016) p.86 “A dialética está 

ligada ao fenômeno da contradição ou em outros termos, do conflito. Aceita que predomine 

na realidade o conflito sobre harmonias e consensos”. Entre outros autores como Macedo 

(1994). 

 

Palavras-chaves: Substituição Tributária. ICMS. Custos Empresariais. 
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FATORES QUE INFLUENCIAM A PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS 

 

Bruno Fernando Lopes da SILVA 

 Valdomir Marque de SOUSA 

 

RESUMO: Toda empresa prestadora de serviços estabelece um preço a ser pago pelo 

cliente referente ao trabalho realizado. Esse cenário não é diferente para os escritórios de 

contabilidade, que se deparam com o problema da mensuração de seus próprios 

honorários. São comuns os casos em que, quando os honorários são mensurados, há uma 

grande dificuldade em repassá-los aos clientes. Como afirma Thomé (2001, p.101) “Fixar o 

preço correto dos serviços a serem prestados a um cliente em potencial é impossível, tantos 

são os fatores que influem na sua composição”. Investigar os fatores que influenciam a 

precificação dos serviços contábeis. Específicos: Seus objetivos específicos são identificar 

os fatores que influenciam a precificação dos serviços contábeis; caracterizar os fatores 

mais relevantes; compreender a forma como cada fator influencia e analisar a influencia dos 

fatores precificadores dos serviços contábeis. É comum vermos divergências nos valores 

cobrados pela prestação de serviços contábeis. Com o intuito de descobrir como os 

escritórios contábeis mensuram seus preços, surgiu a presente pesquisa: quais os fatores 

influenciam a precificação dos serviços contábeis? Diversos fatores devem ser observados 

antes de se determinar o preço para um produto ou serviço, tais como: concorrência, 

demanda do produto, condições de pagamento, valor percebido pelo consumidor, estratégia 

da empresa, aspectos tributários, condições de mercado, custos e despesas incorridos e 

demanda de tempo de serviço. Para Thomé (2001, p.104) os principais componentes do 

custo dos serviços contábeis prestados são os seguintes: Serviços Profissionais, 

remuneração dos sócios, Serviços Auxiliares, Gastos indiretos, fixos ou gerais e reservas. A 

pesquisa tem como objeto de estudo um escritório de contabilidade sediado na cidade de 

Timon-MA, este sendo escolhido pela facilidade de obter as informações desejadas pela 

confiança que os responsáveis têm pelo pesquisador. O propósito da pesquisa é investigar 

quais os fatores que influenciam a precificação dos serviços contábeis, em seguida, analisar 

e caracterizar cada fator e sua influência. Quanto à abordagem do problema e organização 

dos dados, este estudo se enquadra como pesquisa qualitativa e descritiva. Beuren (2003) 

“os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade 

de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. Silva (2000, p.59) diz que a 

pesquisa descritiva tem como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis. 
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A RELEVANCIA DA BIOSSEGURANÇA NA PREVENÇÃO  

DE PATOLOGIAS RADIOLOGICAS 

 

Ana Maria dos Santos NUNES 

Gudemberto Vieira da SILVA 

Fabiana Thais Almeida de MELO 

Roney Guttiery Ribeiro COSTA 

Vinicius de Sousa MARTINS  

 

RESUMO: Compreende-se a importância da biossegurança desde princípios mais antigos, 

acentuando-se na radiologia a qual é uma das profissões que atuam juntamente a uma 

tecnologia da saúde que apresenta diversos riscos para o individuo, podendo assim 

comprometer sua homeostase. (CASTRO M. A. A.; et al. , 2013) Foi criado a Portaria n° 

453, de 1 de junho de 1998 com objetivo que amplificar o processo do cuidado não só para 

o cliente mas para toda a equipe multiprofissional que atua naquele meio.(BRASIL, 1998).        

Analisar a biossegurança radiológica como processo de grande relevância na prevenção de 

patologias.   Trata-se de um estudo na base de dados LILACS e MEDLINE do tipo pesquisa 

integrativa, foram encontrados 08 artigos relacionados a termos citados e utilizados 05 por 

terem correlação com o objetivo proposto, utilizou-se serie temporal de 2010 a 2018. Foram 

observados na literatura que a biossegurança segundo sua portaria e analise em hospitais, 

possuem grande importância para segurança de todos, mas apesar disto ela é ignorada 

pelas instituições que prestam o serviço de saúde com a falta de atualizações e 

manutenções corretas de toda aparelhagem radiológica. Evidenciou através do estudo feito 

que a biossegurança radiologia nos dias atuais não é levada a serio pelas empresas que 

utilizam estes serviços, mesmo cientes dos riscos de radiodermatites e de pequenas a 

grandes mutações atômicas podendo causar agravos futuros, espera-se também que os 

profissionais de radiologia tragam uma perspectiva para biossegurança evitando possíveis 

riscos. 

 

Palavras-chave: Utilização. Prevenção & Controle. Radioterapia. 
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IMPACTOS ENFRENTADOS PELOS IDOSOS  

COM A INFECÇÃO DO HIV/AIDS 

 

Lânia da Silva CARDOSO 

Edinete Sousa de Melo RAMALHO 

Marta Serafim SILVA 

Maisa Viana GOMES 

Renata das Chagas dos Santos BORGES 

Izabel Luiza Rodrigues de Sousa VIANA 

 

RESUMO:  Identificar os impactos enfrentados pelos idosos com a infecção do HIV/AIDS e 

verificar aspectos da qualidade de vida desses idosos. Consiste em revisão integrativa de 

literatura científica, em base de dados LILACS, MEDLINE e BDENF, recorte temporal de 

2011 a 2017. A busca foi realizada com os Descritores em Ciências da Saúde: saúde do 

idoso, síndrome da imunodeficiência adquirida e qualidade de vida. Foram encontrados 127 

artigos, aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão restaram 18 artigos. Os estudos 

apontaram que o idoso tem menos conhecimento sobre o HIV/AIDS e menor preocupação 

quando se compara aos jovens. O preconceito, aliado à falta de informação e atitudes 

comportamentais exacerbam a vulnerabilidade do idoso para as Infecções Sexualmente 

Transmissíveis e, entre estas, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. As dificuldades 

enfrentadas são o acesso, má qualidade e pouca adesão ao tratamento, aumentando o risco 

de transmissão da doença e, consequentemente redução da qualidade de vida. Destaca-se 

em alguns artigos, na visão dos profissionais, que a atenção para o impacto do anúncio do 

diagnóstico ao paciente requer um suporte multiprofissional para apoiar o idoso e a família. 

Tendo em vista a gravidade da doença e a sua rápida disseminação, em virtude do aumento 

do numero de idosos infectados, julga-se necessário à efetivação das políticas públicas. 

Para tanto, é preciso educação permanente e profissional capacitado para lidar com esse 

grupo de maneira integral, tratando com equidade cada individuo, minimizando assim 

impactos em sua vida. 

 

Palavras-chave: Saúde do Idoso. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. Qualidade de 

Vida. 
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A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMPRESA 

 

                                                                                             Cícera Maria Rodrigues ROCHA  

Valdomir Marques de SOUSA 

 

 

RESUMO: A auditoria pode ser conceituada, como um processo de exame sistemático 

sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa, a auditoria e uma revisão das 

demonstrações financeira, sistema financeiro registros, transações e operações das 

empresas, realizada por profissional, esse processo de auditoria e proposto a todos os 

seguimentos do mercado e a todos os setores da empresa, analisar, a auditoria interna e 

usada no controle interno e usado no controle administrativo e financeiro da empresa, 

identificar a importância da auditoria interna como instrumento de controle administrativo e 

financeiro da empresa, caracterizar a importância da auditoria interna como instrumento de 

controle administrativo e financeiro da empresa, compreender a importância da auditoria 

interna como instrumento de controle administrativo e financeiro da empresa, refletir sobre a 

importância da auditoria interna como instrumento de controle administrativo e financeiro da 

empresa. Para analisar a auditoria interna no âmbito das operações administrativas e 

financeiro da empresa, tanto no controle interno como nas as atividades desenvolvidas da 

empresa, As organizações buscar um auditor interno sempre para verificar os registros 

contábeis da empresa, porque os auditores são capazes de determinar sua verdadeira 

situação financeira, fazendo um cruzamento de dados para comprovar que a prestação de 

contas esta correta e que o negocio esta sendo bem administrado ou não, os resultados são 

disponibilizado por quem busco o trabalho, com isso a demanda cada dia vem aumentando 

a busca desse profissional dentro da empresa, A analise da pesquisa pelo o método 

dialético para melhor conhecimento e objetivo da pesquisa, que será a auditoria interna terá 

uma boa forma de controlar o administrativo e financeiro da empresa, auditoria interna e 

aquela em que os serviços e praticado por contadores empregados da sociedade e 

fundação que os contrata, A pesquisa foi definida como pesquisa de campo, porque será 

mas participativa e coerente com o que busco pesquisar, que são os métodos que o auditor 

usa para soluciona problema da empresa no financeiro e no administrativo, O conhecimento 

de instrumentos e técnicas  de auditoria o coloca apto   para concorre o mercado. A 

auditoria interna envolve vários aspectos que vão desde a função de assessoramento ate a 

forma e as atribuições que lhe competem. Afirma se em MELO (2012), HOOG (2012), 

ALMEIDA (2003), RIBEIRO (2013), CREPALDI (2013). MINAYO, (2002), DEMO, (2016), 

SILVA, (2010), MACEDO (1994). 

 

Palavra-chave:  Auditoria. Ferramenta de analise. Controle. 
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OS CASOS DE CÂNCER DE PÊNIS NA REGIÃO NORDESTE 

 

                                                                 Adriana dos Santos PANTOJA 

Cleonilde Alves da Silva COSTA 

Giovana Ribeiro dos SANTOS 

Lânia da Silva CARDOSO 

Izabel Luiza Rodrigues de Sousa VIANA 

 

 

RESUMO: Introdução: O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em 

homens a partir dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Objetivo: 

Identificar o número de casos de câncer de pênis na região nordeste, bem como a 

dificuldade de detecção precoce. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico 

retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa. Utilizou a série temporal de 2010 a 

2015. Para coleta de dados foi utilizado como tabulador, o TabNET. Resultados e 

Discussão: No Atlas On-line de Mortalidade a maioria dos óbitos por câncer de ocorreu na 

região Sudeste com 326 óbitos na faixa etária de 20 a 59 anos, em seguida o Nordeste com 

309 óbitos na faixa etária pesquisada. No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos 

os tipos de câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e 

Nordeste sendo que 63% dos cânceres de pênis são atribuíveis à infecção pelo HPV, 

principalmente pelo subtipo 16. O Estado do Maranhão contabilizou 60 mortes, no período 

estudado, em primeira posição está a Bahia, com 81. Conclusão: observa-se a 

necessidade de intensificação das ações programáticas de incentivo do homem como 

protagonista do cuidado a saúde. 

 

Palavras-chave: Câncer de Pênis. Saúde do Homem. Neoplasia. Vigilância Epidemiológica.  
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RESUMO: O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a temática 

da família no seu campo de atuação no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS 

e a importância da família como centralidade das Políticas Públicas. Visa assim, possibilitar 

ao aluno discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço Social na 

abordagem com famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das famílias 

assistidas na área da assistência social, em especial no CRAS de Timon-MA.  Analisar os 

principais elementos teóricos para a apreensão da categoria família na área da assistência 

social, em especialmente no CRAS na perspectiva do  Assistente Social.  O trabalho foi 

realizado através de visitas técnica à instituição CRAS na cidade de Timon-MA sendo 

aplicado roteiro de perguntas pré-estabelicido à profissional Assistente Social enfatizando 

seu trabalho junto às famílias. Constatou-se através das visitas institucionais que o 

Assistente Social no seu exercício profissional percebe a família como sendo uma estrutura 

importante e centralizada nas políticas públicas. O Centro de Referencia da Assistência 

Social – CRAS  age como uma medida protetiva, onde trabalha na garantia dos direitos 

básicos e no fortalecimento dos vínculos familiares, compreendendo a família na sua 

totalidade social, no contexto que a mesma está ingerida. Para o Assistente Social a família 

assume um papel de importância em seu trabalho, visto que esta é o centro da política 

pública hoje, pois a família é essencial e sem a sua participação não há como desenvolver o 

trabalho no CRAS. Assim, a família tem um papel muito importante e é por isso que o CRAS 

foca na prevenção, para que os vínculos familiares não sejam rompidos e sim, fortalecidos. 

Quando questionadas sobre os recursos oferecidos pelo Estado às famílias assistidas, as 

profissionais relataram que entre os benefícios estão: Eventuais entregas de cestas básicas 

às famílias em situação de vulnerabilidade social, enxovais para as gestantes, além de 

cursos em parceria com o SENAI e o SENAC e as oficinas para que essas pessoas 

consigam aprender um oficio e terem condições de adquirirem uma renda. Quanto ao perfil 

das famílias assistidas às assistentes sociais mencionaram que são em geral pessoas de 

baixa renda, beneficiarias dos programas sociais do governo federal como: Bolsa Família, 

Beneficio de Prestação Continuada, sendo este um beneficio destinado a idosos e a 

pessoas com deficiências. Desse modo, as a famílias, são em geral sem uma atividade 

laborativa definida, famílias em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou de extrema 
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pobreza, pessoas cadastradas no NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL- NIS. O CRAS 

conta com um grupo de excelentes profissionais sendo que duas são assistentes sociais na 

qual uma é a coordenadora e são responsáveis por 30 localidades sendo 22 na Zona Rural 

e 8 na zona urbana. A investigação mostrou que o Assistente Social na área da Proteção 

Básica tem na família seu principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente 

dos serviços oferecidos pela instituição. A família apareceu como sendo a principal 

responsável pelo cuidado e promotora da socialização das crianças e jovens.  Nessa e em 

outras áreas a família assume um papel de protagonista, pois é devido a elas, que todas as 

atividades de políticas públicas são voltadas. Conclui-se através da visita realizada, que as 

famílias que procuram o  CRAS, estão sendo assistidas pelos projetos disponibilizados pela 

instituição via  governo nas 3 esferas  e pelos profissionais que ali trabalham. 

 

Palavras-chave: 
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RESUMO: A gastroenterite é considerada um importante problema de saúde publica que 

acomete principalmente bebês, crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico 

baixo, em que a morbidade e a mortalidade ainda são um problema de saúde nos países em 

desenvolvimento. Caracterizar os óbitos ocorridos por doença diarréica no Brasil por região, 

faixa-etária e escolaridade. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, descritiva, 

retrospectiva com coleta de dados por meio de tabulador disponibilizado pelo Ministério da 

Saúde – TABNET, retirando informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade dos 

anos de 2012 a 2016. No Brasil, essas doenças acometem principalmente as regiões Norte 

e Nordeste do país, com recorrência durante o verão. Ocorrem em especial nos que 

possuem menos escolaridade (n= 4.304 casos entre os que possuem de um a três anos de 

estudo), e  ocorre na faixa etária de idosos,(n=7620 entre 80 a mais anos de idade ),região e 

ano mais acometidos (n=7746 entre 2012 a 2016 por região e ano),a região nordeste se 

obtem maior número de casos.  Foi observado que essa doença evidencia óbito na maioria 

em bebês com menos de 1 ano de vida, a baixa escolaridade predomina, e os estados que 

mais são afetados por essa doença são os que possuem menor baixa renda do país, região 

Norte e Nordeste.  

 

Palavras-chave: Gastronterite. Diarréia. Indicadores de Morbi-Mortalidade. Sistemas de 

Informação.  
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RESUMO: A hanseníase é uma doença curável com rotina terapêutica bem estabelecida 

por meio da poli quimioterapia. As reações hansênicas podem evoluir de acordo com a 

gravidade e há necessidade de cuidados hospitalares. É importante mencionar que a 

hanseníase causa várias complicações com possíveis internações. Vale salientar que está 

patologia pode ser tratada a nível ambulatorial e geralmente é passível de cura, pois, 

apresenta baixos níveis de mortalidade. Nesse contexto, as internações por hanseníase 

geralmente evoluem para alta por cura e outros casos deixam incapacidades. Apresentar os 

casos de internações por hanseníase dos últimos 5 anos no estado do Maranhão, segundo 

macrorregião de saúde, sexo, faixa-etária, cor/raça, l regime de internação e taxa de 

mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, retrospectivo e de 

abordagem quantitativo realizado no período de 2013 a 2017 validadas no Sistema de 

Informação Hospitalar (SIH). A coleta de dados foi realizada por meio do TABNET, 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde. O estudo mostrou que os casos de internação por 

hanseníase no estado do Maranhão nos últimos 5 anos parecem seguir o padrão 

epidemiológico da hanseníase no Brasil, sendo mais comum entre homens. No entanto, a 

ocorrência de internações compreende a faixa etária de 20 a 29 anos, sendo a cor/raça 

parda com o maior número de casos, pois representa a exposição precoce ao agente 

causador da doença Mycobacterium leprae. Evidenciou no estudo a maior chance de 

desenvolver incapacidades, necessitando, portanto, da elaboração de medidas preventivas 

voltadas para este público. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Internações. Hanseníase. Saúde. 
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RESUMO: As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos e de 

transmissões diferenciadas. Caracterizar os óbitos ocorridos por hepatites virais no estado 

do Maranhão de 2011 a 2016, segundo faixa etária, escolaridade, sexo e local de 

ocorrência. Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo de abordagem 

quantitativa realizado no período de 2011 a 2016 validadas do Sistema de informação de 

Mortalidade (SIM). A coleta de dados foi realizada por meio do TABNET disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde. No período estudado, ocorreram ao total 340 óbitos por hepatites. As 

hepatites virais acometem todas as faixas etárias, aumentando com a idade, chega aos 

(81%) nos que possuem 69 anos e mais. O maior número de óbitos foi no sexo masculino 

(n=218 óbitos), ocorrendo com mais frequência em ambientes hospitalares (n=263 óbitos), 

representando (77,3%).  A taxa de mortalidade por hepatite crônica (33,53%) possui um 

índice maior quando comparado com a aguda (22,94%). Quanto à classificação etiológica, a 

maior proporção de óbito foi do vírus B (20%) e a menor do vírus A (6%). Segundo a 

escolaridade quanto menor o tempo de escolarização maior o índice de mortalidade.  As 

mortes por hepatites virais tiveram uma tendência de crescimento no decorrer dos anos, 

com maior índice por hepatites virais crônicas. É necessário que os serviços de saúde 

estejam atentos para a problemática, traçando medidas de prevenção, diagnóstico precoce 

e tratamento oportuno.   

 

Palavras-chave: Hepatite. Hepatite Crônica. Epidemiologia 
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Resumo: O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a temática 

da família no seu campo de atuação no Centro de Atenção Psico- Social – CAPS II e a  

importância da família como centralidade  das Políticas Públicas. Visa assim, possibilitar ao 

discente  discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço Social na 

abordagem com famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das famílias 

assistidas na área da saúde mental, em especial no CAPS II de Timon-MA. Em consonância 

com Mioto (2004) neste estudo a família será compreendida como um grupo social, numa 

perspectiva histórica nas suas diferentes configurações e relações sociais.  Analisar os 

principais elementos teóricos para a apreensão da categoria família  na área da Saúde 

Mental, em  especialmente no CAPS–II na perspectiva do  Assistente Social. O trabalho foi 

realizado através de visita técnica à instituição CAPS II na cidade de Timon-MA sendo 

aplicado roteiro de perguntas pré-estabelecido à profissional Assistente Social enfatizando 

seu trabalho junto às famílias dos pacientes assistidos pela Instituição. Nos termos de Mioto 

(2004) historicamente os assistentes sociais vem trabalhando com  família em seus espaços 

institucionais.  Constatou-se através da visita institucional no CAPS II de Timon que o 

Assistente Social  no seu exercício profissional percebe a família  como sendo uma estrutura 

importante, porém algumas vezes percebem que falta nas famílias um maior  compromisso 

com os pacientes que estão em processo de tratamento no CAPS II. Dessa forma, a 

profissional expressou que algumas vezes chega a pensar,  que as famílias esperam que a 

Instituição CAPS resolva “TUDO” para elas. Ou seja, que o CAPS solucione os mais 

variados problemas que afligem as famílias assistidas.  Relatou a profissional que a 

Instituição CAPS  espera que a família ande lado a lado somando com Instituição. Assim, 

entendem que deve ser Paciente+CAPS+Familia= Melhor Resultado no tratamento. Nessa 

perspectiva, para o Assistente Social a família assume um papel de importância em seu 

trabalho, quando a família soma com a instituição facilita o trabalho desenvolvido pela 

mesma, facilitando-se assim o bem-estar do paciente visto que o mesmo aumenta sua auto- 

estima, a família é de total importância sendo a base e o local onde o paciente  precisa se 

sentir protegido, acolhido e entender que alguém  se importa com ele. Atualmente   a 

categoria família é o centro da Política Pública, pois a maioria dos recursos sociais do 

governo são voltados a família, como exemplo podemos citar: Programa Bolsa Família  

(PBF), Programa Minha Casa Minha Vida, Centros Assistenciais (CRAS, CREAS) que 

oferecem inúmeros recursos voltados a família dos assistidos. Quanto ao perfil das famílias 

assistidas no CAPS, foi mencionado pela profissional que são os mais variados tipos de 

famílias.  Mas em geral são pessoas de baixa renda, beneficiarias dos programas sociais do 

governo federal, residentes nos diversos bairros e zonas da cidade de Timon, visto que o 

município só dispõe de 1 CAPS nesta modalidade para atender pessoas adultas com 

transtorno mental grave e recorrente. Essas famílias  necessitam e buscam os serviços de 
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saúde mental da rede pública municipal, visto que certamente não possuem recursos para 

usar a rede privada. Ademais, a presença do transtorno mental requer  das famílias atenção 

e cuidado contínuo. Assim, através do CAPS  a família poderá adquirir apoio para lidar com 

a paciente, visando o melhor convívio familiar e social com seu ente querido acometido pelo 

transtorno mental. A investigação mostrou que o Assistente Social na área da Saúde Mental  

tem na família seu principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente do 

processo de tratamento. A família apareceu como sendo a principal responsável pelo 

cuidado e promotora da socialização do paciente assistido. Nessa e em outras áreas a 

família assume um papel de protagonista, restando agora a conscientização da importância 

da mesma, para que juntos Instituição + Família possam obter cada vez mais resultados 

melhores no tratamento dos pacientes assistidos pelo CAPS II de Timon-Ma. 

 

Palavras-chave: Assistente social. Familia. CAPs 
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A INFLUÊNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL NAS TOMADAS DE DECISÕES DAS 

MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DE TIMON 
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RESUMO: A contabilidade dispõe de ferramentas importantes na operacionalidade de uma 

empesa, a fim de auxiliar o gestor, o contador e seus usuários com informações seguras da 

real situação da empresa. O estudo da pesquisa apresentada tem como intuito analisar a 

influência da contabilidade gerencial para tomada de decisão nas micros e pequenas 

empresas de Timon/MA. O objetivo geral da pesquisa é analisar a influência da 

contabilidade gerencial nas tomada de decisões nas micros e pequenas empresas de 

Timon. Com objetivos específicos de identificar a influência da contabilidade gerencial nas 

tomada de decisões nas micros e pequenas empresas de Timon; Caracterizar a influência 

da contabilidade gerencial nas tomada de decisões nas micros e pequenas empresas de 

Timon; Compreender a influência da contabilidade gerencial nas tomada de decisões nas 

micros e pequenas empresas de Timon; Refletir sobre a influência da contabilidade 

gerencial nas tomada de decisões nas micros e pequenas empresas de Timon. Embasado 

no problema de pesquisa de como a contabilidade gerencial influência na tomada de 

decisão das micros e pequenas empresas de Timon? A fundamentação teórica ancora-se 

em Marion (2012, p.26); Bernadi (2017, p.248); Dornelas (2016, p.208); Crepaldi (2006, 

p.29); Martins (2010, p.22). A metodologia da pesquisa apresentada será de forma dialética, 

que segundo DEMO (2008, p.93), sobretudo, é preciso ver que a dialética, quanto mais 

segura e dogmática, menos dialética será. Sua superioridade, segundo cremos, está na 

sensibilidade mais aguda que lhe permite conviver com maior desenvoltura com a típica 

insegurança da realidade social, ou seja, de elaborar instrumentais mais processuais para 

capitar uma realidade processual. Não é panaceia, nem receita. É sobretudo pesquisa! 

Entre outros autores, como: Minayo (2002, p.43); Silva (2010, p.29); Oliveira (2000, p.117); 

Macedo (1996, p.55). 

 

Palavras-chave: Influência. Contabilidade gerencial. Tomada de decisão.  
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RESUMO:   O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a 

temática da família no seu campo de atuação Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD 

de Timon - MA e a  importância da família como centralidade  das Políticas Públicas. Visa 

assim, possibilitar ao aluno discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço 

Social na abordagem com famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das 

famílias assistidas na área da saúde mental, em especial no CAPS AD. Vale destacar 

segundo Rosa (2003) que os CAPS são instituições abertas e comunitárias que oferecem 

atenção psicossocial às pessoas com transtorno mentais graves e recorrentes. No caso do 

CAPS ad, este se volta a atender aos casos de transtornos mentais decorrente do uso de 

drogas e álcool. São dispositivos da reforma psiquiátrica que oferecem serviços  de saúde 

mental, atuando como retaguarda da internação psiquiátrica.  Analisar os principais 

elementos teóricos para a apreensão da categoria família  na área da saúde mental, 

especialmente no CAPS ad na perspectiva do  Assistente Social. O trabalho foi realizado 

através de visitas técnica à instituição CAPS ad na cidade de Timon - MA sendo aplicado 

roteiro de perguntas pré-estabelecidas à profissional Assistente Social enfatizando seu 

trabalho junto às famílias.  Constatou-se através das visitas institucionais que a Assistente 

Social  no seu exercício profissional percebe a família  como sendo uma estrutura de 

fundamental importância. Nessa direção, afirma Mioto (2004) que a família historicamente 

vem sendo para a categoria dos Assistentes Sociais objeto de intervenção. Assim, também 

no âmbito do CAPS ad  de Timon - MA a família aparece assumindo um papel de 

importância no trabalho  desta categoria profissional, visto que esta (a família) é o centro da 

Política Pública hoje.  Quando questionadas sobre os recursos oferecidos pelo Estado às 

famílias assistidas, as profissionais relataram que as famílias  lançam mão dos recursos 

básicos oferecidos pela de serviços municipal e estadual, tais como: CRAS, CREAS na área 

da assistência social,  SISTEMA SOCIO-JURIDICO, os demais serviços de saúde – 

Programa Saúde da Família, Conselho Tutelar, ONGs, dentre outras instituições existentes 

no municípios de Timon - MA. Quanto ao perfil das famílias  assistidas mencionaram que 

são em geral pessoas de baixa renda, beneficiarias dos programas sociais do governo 

federal como. Bolsa Família, Beneficio de Prestação Continuada, sem um atividade 

laborativa definida. Outras, quando recebem salários são em media 2 salários mínimos. Em 

síntese, a Família aparece como de fundamental importância no processo de tratamento do 

usuário ao Caps AD. Nessa direção, as famílias são convidadas para participar de reuniões 

de pais e /ou responsável visto que esta acaba sendo um grupo de apoio para o paciente. 

Enfim, são diversas as formas de participação da família no  tratamento  oferecido pelo 

CAPS AD visando resgatar seus entes queridos das drogas, das substancias psicoativas. 
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Para isso, procuram motivá-los a frequentar às atividades oferecidas   pela a instituição. A 

investigação mostrou que o Assistente Social na área da saúde mental tem na família seu 

principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente do processo de 

tratamento. A família apareceu como sendo a principal responsável pelo cuidado e 

promotora da socialização.  Nessa e em outras áreas a família assume um papel de 

protagonista. Assim, a  Família é primordial  e essencial para eles verem que tem o apoio  e 

suporte no entendimento da profissional a família ocupa o principal lugar para a recuperação 

do paciente por isso ela é fator chave.  

 

Palavras-chave: Assistente social. Familia. CAPs 
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RESUMO: O Balanced Scorecard pode ser aplicado a qualquer empresa, para este projeto 

será abordado a aplicabilidade do Balanced Scorecard nas microempresas e as empresas 

de pequeno porte em Timon-MA. O BSC é um dos sistemas de gestão utilizados por 

algumas empresas hoje, que serve como ferramenta estratégica de apoio para medir o 

desempenho da organização, auxiliando nas tomadas de decisão, acompanhando as metas 

e os objetivos traçados através do planejamento estratégico, avançando dos resultados, 

muda as medidas de curto e longo prazo de acordo com a necessidade da empresa. Para 

análise do BSC avalia medidas financeiras e não financeiras, as perspectivas identifica os 

indicadores que será trabalhado para atingir a estratégia, que precisa ser clara para 

compreensão dos colaboradores. O Balanced Scorecard é vinculado a quatro perspectiva 

básica: Perspectiva financeira considera o risco e retorno, ou seja, crescimento do lucro, 

retorno do investimento balanceando o risco para empresa; Perspectiva clientes 

identificando o segmento dos clientes, mercado onde querem competir, alinhando as 

medidas relacionadas a satisfação, fidelidade, retenção, captação e lucratividade; 

perspectiva processo interno identificar ineficiência e ineficácia na produção dos processos 

como retrabalho, desperdício, a perda; perspectiva aprendizagem e crescimento alcançar o 

futuro com sucesso, gerenciando a relação funcionários da empresa, estruturando a 

organização em termo de investimento futuro e capacitação profissional. O Balanced 

Scorecard tem a vantagem na junção da variável financeira e operacional em um único 

modelo de gestão, permitindo a otimização do ativo que é a informação, medindo a gestão 

estratégica de forma equilibrada e planejada. 

 

Palavras chaves: Balanced Scorecard. Gestão. Planejamento Estrategico. Perspectiva. 
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PH DO LEITE IN NATURA DE PEQUENAS PROPRIEDADES  

NA REGIÃO MEIO NORTE DO BRASIL 

 

Eliaquim Alves dos Santos MELO 

Daiana Nascimento CARVALHO 

João Vitor Barbosa SCHMIDT 

Ihago Assunção da SILVA 

Nilton Andrade MAGALHÃES 

Francisco Arthur ARRÉ 

Raniel Lustosa de MOURA 

Profa. Me. Maria Dulce Pessoa LIMA 
                                                                                     

 

RESUMO:  O leite é um dos alimentos mais completos da natureza por apresentar elevado 

valor nutritivo. Entretanto, é um produto altamente perecível, pois apresenta condições 

ideais para a multiplicação de micro-organismos que podem alterar características 

organolépticas para consumo, o que se dá principalmente devido à manipulação inadequada 

no campo e na indústria. Analisar o pH do leite in natura produzido em pequenas 

propriedades. Para o presente trabalho foram realizadas duas coletas de leite in natura no 

momento da ordenha em cinco propriedades localizadas nas adjacências dos municípios de 

Demerval Lobão-PI, Timon-MA e Tuntum-MA. No total, foram adquiridas 64 amostras, que 

foram acondicionadas logo em seguida. A análise foi feita de acordo com os valores de 

referência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e conduzidas seguindo as 

normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Os resultados foram analisados com base 

na Instrução Normativa 62 e a Portaria nº 53, onde o pH deve estar entre 6,60 a 6,80. Das 

amostras analisadas, apenas 11% foram classificadas como normal, ou seja, estão dentro 

do valor recomendado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, enquanto 

89% ficaram fora do padrão. Concluiu-se que houve uma diferença significativa das 

amostras que não atenderam os padrões exigidos em relação as que foram classificadas 

como normal. Essa diferença pode estar associada a uma série de fatores como condições 

higiênico-sanitárias, manejo e alimentação. 

 

Palavras-chave: Leite. Bovinocultura. Química. Análise. 
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MORBIDADE HOSPITALAR POR CAUSAS EXTERNAS NA REGIÃO  

NORDESTE NOS ANOS DE 2013 A 2017  

 

Everton Carvalho COSTA  

Luciana de Morais Costa BARROS 

Franciane Alves LIMA 

Prof. Me. Andreia Alves de Sena SILVA  

Prof. Me. Luciana Stanford  BALDOINO 

 

RESUMO: As causas externas estão entre os maiores motivos de óbitos do mundo, dentro 

do quadro estão: os acidentes, as intoxicações, as quedas e as queimaduras. OBJETIVO: 

Descrever a morbidade hospitalar por causas externas na região Nordeste, segundo sexo e 

faixa-etária, expondo os custos. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e 

descritivo de abordagem quantitativa. Utilizou a série temporal de 2013 a 2017, validadas 

pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade. O método de coleta ocorreu por meio da 

utilização de dados secundários utilizando um dos tabuladores oficiais disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde, o TABNET. As análises ocorreram através de técnicas descritivas 

simples. No ano de 2017 os homens lideraram os números de internações por morbidade 

com o total de 204.245 e as mulheres de 84.574 casos. É pertinente enfocar que o número 

de homens acometidos nos últimos 5 anos é de 1.106.573 e as mulheres 439.836. Nesse 

contexto, a Bahia é o estado com o maior número de internações totalizando 341.548 e 

Alagoas é o estado que mais obteve gastos com morbidade externas totalizando 

69.868.961,28. Dessa forma, o estado da Bahia lidera o ranking de acidentes em crianças 

menores de 1 ano com 2.085 casos e o estado do Ceará lidera com os idosos entre 70 a 79 

anos com 12.062 de internações. Constatou-se que nos últimos 5 anos os casos 

aumentaram devido características sociais, acesso fácil a motocicletas como também a falta 

de fiscalização contribui para os casos em menores de idade acometidos e os meios 

estressores como base a eventuais discussões, agressões e quedas.  

 

Palavras-chave: Morbidade. Causas Externas. Saúde. 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES AUTOMOBILITÍSCOS ATENDINDOS NO 

APH DO SAMU NO MUNICÍPIO DE TIMON-MA 

 

Everton Carvalho COSTA 

Francisca Maria Pereira da CRUZ 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 

 

RESUMO: Os acidentes de trânsito configuram-se como um crescente problema de saúde 

pública, ultrapassando a marca de um milhão de óbitos a cada ano no mundo assim, faz-se 

necessário uma sensibilização da população acerca desses problemas. Vale salientar que 

esses crescentes casos de acidentes no Brasil são eventos não intencionais com 

consequências importantes, traduzidas em alta morbimortalidade, alto custo para a 

sociedade e que consistem em um dos fatores negativos de transição epidemiológica 

ocorrida no Brasil. Avaliar os acidentes automobilísticos atendidos por meio das fichas de 

ocorrências do APH preenchidas pelos profissionais do APH que trabalham na Unidade de 

Suporte Avançada (USA) no município de Timon-MA. Trata-se de uma pesquisa campo, 

descritiva, exploratória e retrospectiva como abordagem quantitativa. A pesquisa será 

realizada em uma instituição Pública que realiza atendimentos de urgência e emergência no 

APH no município de Timon-MA. Os critérios de inclusão: serão os registros dos 

atendimentos prestados pelos funcionários do APH pela USA. Critérios de exclusão: serão 

todos os casos de registros das ocorrências que estiverem assistência prestada pelos 

profissionais da saúde da Motolância ou da Unidade de Suporte Básico no município de 

Timon-MA. Espera-se que o estudo tenha um resultado positivo em relação ao objetivo para 

amplo conhecimento dos fatos. Projeto segue em fase de andamento. Porém, estamos 

aguardo a liberação do Comitê de Ética de Pesquisa do Hospital Getúlio Vargas para 

darmos prosseguimento à coleta de dados nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Trânsito. Acidente. SAMU. 
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE RENAL DIALÍTICO 

 

Francisco José Pereira FILHO,  

Anísio Gabriel da Cunha MEDEIROS  

Karla FILGUEIRAS  

Ana Lina dos SANTOS 

 Orientador: Me. Benedito Pereira de SOUSA NETO 

 

RESUMO: A hemodiálise é uma das formas de tratamento para pacientes que estão no 

último estágio da doença renal crônica (DRC). Cerca de um milhão e duzentas mil pessoas 

fazem tratamento dialítico no mundo. No Brasil, estudos epidemiológicos demonstram que o 

número de pacientes em programa de diálise aumentou significativamente nos últimos oito 

anos. A DRC afeta tanto as dimensões pessoais quanto familiares e sociais. Sendo assim, é 

importante a participação do enfermeiro nas sessões de hemodiálise coordenando a equipe 

e identificando a necessidade individual dos pacientes. O objetivo desse trabalho é avaliar 

os cuidados de enfermagem prestados aos pacientes renais crônicos em hemodiálise. 

Foram selecionados 5 artigos nas bases de dados Pubmed e Science direct, que 

abordassem a temática proposta e publicados a partir de  2017 aos dias atuais. Excluíram-

se publicações diferentes do idioma inglês ou que não abordassem a temática em 

discussão. Utilizou-se palavras-chave como: cuidados de enfermagem, hemodiálise, 

insuficiência renal crônica, todos em idioma inglês. A literatura demonstra a importância do 

profissional enfermeiro durante realização da hemodiálise, o mesmo é responsável para 

promover o ambiente confortável e adequado para a realização do procedimento e ainda a 

monitorização dos sinais vitais, deve transmitir segurança, tranquilidade e conforto dos 

pacientes. Constatou-se a partir da leitura que o enfermeiro é um profissional indispensável 

durante a hemodiálise, pois, pode prevenir infecções, promove o autocuidado, faz a 

orientação dos familiares e até mesmo o controle da dieta do paciente. Com esses cuidados 

o enfermeiro torna-se indispensável aos pacientes com DRC em tratamento hemodialítico.  

 

Palavras-chave: Cuidados de enfermagem. Hemodiálise. Insuficiência renal crônica. 
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EXAMES RADIÓLOCOS PARA DIAGNÓSTICO DE TUMORES DO PULMÃO 

 

Francisco Ronan Morais Freitas 

Jordana Campos da Silva Costa 

Pedro Miranda da Silva Lima 

Prof. Vinícius Martins  

 

RESUMO: Os exames radiológicos são muito importantes para o diagnóstico de algumas 

doenças e servem para confirmar uma suspeita clínica (RAMOS; SANTOS; TAVARES-

NETO, 1999). Além disso, podem ser úteis em tratamentos específicos e também 

determinam como está a resposta do tratamento (PORTO, 2001). Neste sentido, diferentes 

modalidades de imagem têm sido utilizadas no diagnóstico e estágio de tumores malignos 

(câncer) e benignos de pulmão, tais como: radiografia simples, tomografia linear, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética (ALVES, SILVA, 2008). Conhecer os principais 

exames radiológicos utilizados para o diagnóstico de tumores do pulmão. Trata-se de uma 

pesquisa integrativa de abordagem qualitativa (BAUER; GASKELL, 2002). Os dados foram 

obtidos por meio de quatro artigos publicados no banco de dados Scielo em 2017 e 2018, 

onde investigou os exames radiológicos utilizados no diagnóstico dos tumores.  Verificou-se 

por meio da análise dos artigos publicados que os principais exames radiológicos 

requisitados para o diagnóstico de tumores de pulmão foram:  raios-X (RX) do tórax e 

tomografia computadorizada (TC) do tórax (ROSSI; PICKA, 2017; VIEIRA et al., 2017; 

PELANDRÉ et al., 2018; SILVA et al., 2018). Ressalta-se que os tumores de pulmão são os 

que se desenvolve com maior frequência e mortalidade em todo o mundo (JUERGENS et 

al., 2017), apresentando menor taxa de cura, devido à dificuldade para o estabelecimento do 

diagnóstico precoce e à resistência à terapêutica (INCA, 2016).  Os exames radiológicos são 

fundamentais para a detecção dos tumores de pulmão, uma vez que geralmente 

apresentam-se assintomáticos, dificultando o diagnóstico e tratamento. 

 

Palavras-chave: Raios-x. Tomografia. Câncer. 
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A RELEVÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA NOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 

 

Frankielson de S. dos SANTOS 

José Gabriel de S. SANTOS 

Ckyelson.santtos@gmail.com 

ORIENTADORES: Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO e Prof. Esp. Vinicius de Sousa 

MARTINS 

isbaldoino@hotmail.com / vinicius.smartins@yahoo.com.br 

 

RESUMO:  Em ambientes que englobam vários perigos, como os serviços na área de 

radiologia, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) é de extrema importância. 

Vale salientar que a existência de radiação ionizante nos equipamentos de diagnósticos por 

imagem e de substâncias radioativas usadas na realização de exames, expõe os 

profissionais que atuam nesse setor de risco. Essas características podem fazer com que os 

profissionais da área de radiologia negligenciem os riscos. Analisar os perigos em clinicas e 

hospitais na área de radiologia, visando um olhar critica sobre biossegurança dos 

profissionais. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa, foi 

realizado estudos em artigos na base de dados: LILACS, SCEILO, PUBmed, produzidos no 

ano de 2012 a 2018, onde foram encontrados; 15 artigos e destes foram selecionados; 05 

na pesquisa. Constatou-se em alguns hospitais da área de radiologia não disponibilizam 

uma proteção necessária para os profissionais da área e acompanhantes para os exames 

radiológicos e se disponibilizam não é utilizado por alguns profissionais. Porém existem 

pontos positivos e negativos, que quando disponibilizam os EPI´s os próprios profissionais 

não utilizam, por alguns por obter um baixo conhecimento específico. Percebe-se no estudo 

alguns pontos relevantes sobre a importância da biossegurança em clinicas e ambientes 

hospitalares, demonstrando a falta de utilização dos EPI`s por parte do profissional da área 

e também a negligência de algumas clinicas e hospitais por não disponibilizarem tais 

equipamentos aos profissionais e aos pacientes. 

 

Palavras-Chave: Biossegurança. Radiológica. Proteção. 
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A RELEVÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS NO 

CORPO POR MEIO DA IMAGEM DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  

 

Gudemberto Vieira da SILVA 

Roney Guttiery Ribeiro COSTA 

Reinaldo MARTINS 

Daniele da SILVA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 

 

RESUMO: INTRODUÇÃO: Uma imagem por ressonância magnética (IRM) tem como 

método de diagnóstico na identificação de diversas patologias no corpo, onde a mesma tem 

uma alta capacidade que diferenciam tecidos tendo uma importância de visualizar as 

anomalias existentes no corpo humano garantindo um resultado mais preciso e efetivo. 

OBJETIVO: Esclarecer por meio da IRM, a relevância que esse exame de imagem tem na 

identificação de uma série de alterações com técnicas de diagnóstico não invasivo, sem 

utilizar radiação ionizante. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura de abordagem qualitativa, foi realizado estudos em artigos na base de dados: 

SCIELO, produzidos no ano de 2009 a 2018, onde foram encontrados; 15 artigos e destes 

foram selecionados; 04 na pesquisa. RESULTADOS PARCIAIS: A partir dos artigos 

percebe-se que a IRM tem relevância no que tange a identificação de anomalias o mais 

precoce possível no corpo do paciente por ser mais preciso e tem por finalidade de está 

associada aos exames das partes moles do corpo com o propósito do estudo das 

patologias. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Evidenciou-se que os avanços na tecnologia das 

imagens por IRM teve uma evolução no diagnóstico por meio da melhoria que tornou 

possível realizar a imagem de um corpo humano por inteiro em um único exame, como um 

procedimento menos demorado e com vantagem de não expor o paciente a radiação 

ionizante, uma das principais inovações que garantiu uma melhor segurança a saúde do 

paciente.  

 

Palavras-chave: Anomalia. Exames. Diagnóstico. 
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ORÇAMENTO PÚBLICO COMO FERRAMENTO DE GESTÃO E  

CONTROLE SOCIAL NA CIDADE DE TIMON-MA 

 

Hérica Fabrícia Rodrigues dos SANTOS 

Prof: Valdomir Marques de SOUSA 

 

RESUMO: A Pesquisa buscou discutir o Orçamento público como ferramenta de gestão e 

controle, pois sua execução é cumprimento do que foi orçado em cada período segundo as 

leis orçamentárias; Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária (LOA). Para atender a demanda da sociedade é preciso traçar metas 

conforme necessidades, aplicando políticas públicas eficientes com a colaboração dos 

cidadãos que é o maior interessado com a utilização dos recursos públicos e quem detém o 

poder de acompanhar o andamento de todo o processo orçamentário. A colaboração de 

ambos; gestão e sociedade são importantes já que o governo Municipal precisa além de 

habilidades teóricas políticas, conhecimento técnico orçamentário e compromissos 

ancorados aos órgãos setoriais para o desenvolvimento Municipal. Devido à dimensão 

orçamentária, a compreensão da sociedade, agentes públicos e políticos na elaboração e 

execução podem comprometer o orçamento de suas reais funções e se tornar um 

documento técnico de requisitos inerentes a um preenchimento cobrado por órgãos de 

prestação de contas, como o Tribunal de Contas do Estado (TCE). A forma que o orçamento 

é elaborado e executado repercute em toda a sociedade na realidade atual, se ela está em 

crescimento ou estagnada cumprindo apenas o custeio da máquina ou se suas ações estão 

sendo eficientes conforme o que foi proposto é o que a pesquisa estudada pretende 

relacionar entre gestão e sociedade, planejamento e atuação, conhecimento e forma de 

execução. 

 

Palavras-chave: Orçamento Público. Gestão. Controle. 
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RADIOTERAPIA 

 

Isaac Nicollas Sousa SILVA 

Marcos Vinicius Vieira RODRIGUES  

João Elias Da Silveira BARROS 

Sabrina Kesley Rocha Fernandes LIMA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO  

Prof. Esp Vinicius de Sousa MARTINS   

 

RESUMO: A radioterapia em se é um tratamento que envolve o uso da radiação ionizante, 

emitida por aparelhos radioisótopos naturais, com respeito a doses, são fracionadas em 

aplicações diárias por um período variável, que pode chegar a dois meses, é onde poderiam 

ocorre essas dosagens, que ajuda em vários departamentos da ária da saúde. Avaliar o 

efeito e a eficácia da radioterapia, seja ele para tratar tumores malignos, incluindo cânceres 

de cérebro, mama, colo do útero, laringe, pulmão, pâncreas, próstata, pele, coluna, 

estômago, garganta e pescoço, colo do útero e sarcomas de partes moles. Ela também 

pode ser usada para tratar leucemias e linfoma é observa como essas pessoas enfrentam o 

câncer. Trata-se de uma pesquisa qualitativa obtida a partir de artigos científicos 

pesquisados na base de dado: Conaci, LILACS e SCIELO e MEDLINE/PUBMED, 

produzidos no ano de 2011 a 2017, onde foram encontrados; 127 artigos e destes foram 

selecionados; 05 na pesquisa. Os tumores com diâmetro inferior a 2 cm e margens 

cirúrgicas livres de comprometimento podem ser tratados pela ressecção segmentar 

seguida da radioterapia complementar Realizou-se estudo qualitativo, foram 

entrevistados 16 pacientes em tratamento radioterápico, sendo a amostra constituída por 

conveniência. Pode-se observar que os participantes, ao enfrentarem o câncer e a 

radioterapia elaboraram estratégias de enfrentamento tanto baseadas na emoção, 

como no problema. Evidenciou que a radioterapia pode ser usada nos estudos da 

sobrevivência de pacientes portadores de câncer, ou em determinada aria que se pode 

encontra uma  neoplasia.  

 

Palavras-chave: Radioterapia; Radioterapia cirurgias; Prevenção; Radiologia. 
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A IMPORTÂNCIA DA MEDICINA NUCLEAR 

 

Islorrane SILVA  

 Karmonny  CAVALCANTE 

Alice de ARAÚJO 

 Marlucia de JESUS 

 Nilton Andrade MAGALHÃES 

 

RESUMO: Avaliar a importância da medicina nuclear como métodos diagnóstico e 

terapêutico. Foi realizado levantamento bibliográfico em bases online sendo incluídos artigos 

que abordavam a temática publicada a partir do ano de 2013. A medicina nuclear é 

direcionada principalmente ao estudo de anomalias metabólicas e funcionais. A radioterapia 

originou com a utilização do elemento rádio pelo casal Curie, para destruir células 

cancerígenas sendo inicialmente conhecida  como  “Curieterapia”.  Posteriormente, outros 

radioisótopos passaram a ser usados, apresentando um maior rendimento. A utilização da 

radiação ionizante no diagnóstico e tratamento são métodos seguros, sendo utilizados de 

forma significativa na  cardiologia,  neurologia  e  oncologia. Suas aplicações terapêuticas 

vêm se destacando em relação ao tratamento do câncer obtendo-se respostas satisfatórias 

em muitos casos. Os compostos radioativos utilizados são denominados de radiofármacos. 

Entre os mais utilizados estão os  radioisótopos  Iodo-131,  em  tratamento  de  patologias  

da  tireoide  e  o  Samário-153  em  tratamento  de  dores  ósseas; Tálio-201; Gálio-67; 

Índio-111; Xénon-133;  Crípton-81m; entre outro. O diagnóstico de patologias funcionais 

representa a principal abrangência da medicina nuclear.  A medicina nuclear tornou-se não 

apenas um importante método diagnóstico, mas também importante método tratamento 

principalmente das doenças funcionais e metabólicas 

. 

Palavras-chave: Radiação. Raio-X. Raios ionizantes. 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CALCIO E MAGNESIO EM ÁGUA  

UTILIZADA NA NUTRIÇÃO ANIMAL  

 

Ismael Telles DUTRA 

Débora Karine da costa SOUSA 

Francisca Maria Ferreira de ANDRADE 

Bruna Alves da COSTA 

 Rodrigo de Oliveira SANTOS 

Nilton Reis Lima dos SANTOS 

Thalison Cleto Silva FERREIRA 

Raniel Lustosa de MOURA 

Profa. Me. Maria Dulce Pessoa LIMA 

 

RESUMO: A água é um bem indispensável para a produção animal, sendo necessário que 

esteja acessível tanto em qualidade quanto quantidade. Empregada tanto na higienização 

das instalações dos animais como também em sua nutrição. O objetivo desse trabalho foi 

analisar o teor e concentração de cálcio e magnésio presente na água ofertada aos animais 

de produção. Para o presente trabalho foram obtidas 20 amostras de água provenientes de 

propriedades que desenvolvem alguma atividade de produção animal, localizadas em Timon 

– Ma, Tuntum– Ma, Santa Luzia – Ma, Dom Pedro – Ma e Teresina – Pi, as amostras foram 

armazenadas em recipientes plástico com tampa  e analisadas no laboratório de química da 

faculdade IESM, onde foram submetidas  ao teste de dureza. As analise químicas foram 

realizadas segundo as recomendações do instituto Adolfo Lutz, 2008.  Em relação aos 

resultados obtidos observou-se que todas amostras estão dentro dos padrões aceitáveis. 

Concluiu-se que em relação a dureza não à limitação quanto ao uso dessas águas para a 

nutrição animal. 

 

Palavras-chave: Água. Dureza. Nutrição. 
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A IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA NO HOMEM 

 

Israel da Silva CUNHA 

Rodrigo Assunção NASCIMENTO 

Vanessa Araujo SILVA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO  

Prof. Esp. Vinicius de Sousa MARTINS 

 

RESUMO: O câncer de mama masculino é considerado raro, embora a semelhança 

na anatomia da mama feminina e masculina a biologia difere. No entanto, há vários 

fatores de riscos que influenciam o seu surgimento como exemplo histórico familiar, 

hormonal e genético. O câncer de mama é uma doença rara no homem e representa 

1% de todos os cânceres de mama.  Conhecer as literaturas disponíveis que 

retratem os benéficos dos exames radiológicos mais adequados na identificação do 

Câncer de mama nos homens. Trata-se de uma pesquisa integrativa de abordagem 

qualitativa. Os dados foram obtidos por meio de artigos da Revista REUOL e Revista 

Brasileira de Mastologia. A taxa de sobrevivência global é baixa em razão do 

diagnóstico tardio e com isso, o estágio é mais avançado da doença. Vale salientar 

que é mais propício aparecer nos homens na faixa – etária acima dos 50 anos. É 

relevante orientar os homens que não só as mulheres como também os próprios 

devem fazer exames de prevenção contra o câncer de mama tais como: 

mamografia, ultrassom da mama, ressonância magnética e raios-X na prevenção do 

câncer de mama. Evidenciou que o diagnóstico tardio pode levar a tratamentos mais 

agressivos ao paciente. Assim, a melhor forma de promoção a saúde é que os 

homens façam o auto-exame da mama além dos exames necessários de rotina 

como forma preventiva dessa patologia que tem levando muitas pessoas a óbito 

devido à falta de informação. 
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ÓBITOS POR TUBERCULOSE RESPIRATÓRIA NO  

BRASIL NOS ANOS DE 2012 A 2016 

 

Jaqueline Carreiro Viana de SOUSA 

Leonilde Alves da Silva COSTA 

Geane Carvalho da SILVA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO  

Prof. Me. Andreia Alves de Sena SILVA 

 

RESUMO: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta 

prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, 

a doença é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. A cada 

ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,5 mil mortes em 

decorrência da TB. Cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por TB, levando mais de 

um milhão de pessoas a óbito. Descrever os óbitos ocorridos por tuberculose respiratória no 

país, especificando pela região nordeste, por estado, segundo a faixa-etária, escolaridade e 

local de ocorrência. Trata-se de uma pesquisa epidemiológica, retrospectiva de abordagem 

quantitativa. Foi utilizado o banco de dados do Sistema de Informação de Mortalidade do 

TabNET. Observou-se que no intervalo de 2012 a 2016 a região que mais ocorreram óbitos 

foi a sudeste com 9.047 mortes. Seguido da região nordeste com a quantidade de 6.770 

óbitos, sendo que estes foram mais prevalentes em pessoas hospitalizadas, na faixa etária 

de 50 a 59 anos e que tinham de um a três anos de estudo. É pertinente salientar que ao 

comparar todos os estados do Nordeste, verificou-se que Pernambuco foi o que apresentou 

maior frequência absoluta de óbitos com 361 mortes. Evidenciou no estudo que são 

necessárias medidas efetivas para a melhoria das ações e controle da tuberculose em 

nosso país, haja visto que é uma patologia que apresenta altos índices de mortalidade. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO E  

PROMOÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL 

 

Jaqueline do Nascimento MATOS 

Anelita da Silva Moura SANTOS 

Francisca Maria Ferreira da SILVA 

Nayara Vidal de SOUSA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 
 

 

RESUMO: A obesidade infantil é uma patologia crônica caracterizada pelo excesso 

de gordura corporal que afeta negativamente a saúde da criança. Com isso, torna-se 

um problema de saúde pública desafiador, pois na infância a contenção da doença 

pode ser mais difícil do que na fase adulta visto que, está relacionado a mudanças 

de hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma falta de entendimento da criança 

quanto aos diversos danos causados pela obesidade. Conhecer as literaturas 

disponíveis para o entendimento dos profissionais apontando diretrizes para 

discussões e ações de incentivos a mudança de hábitos alimentares saudáveis nas 

crianças com objetivo de informar que a obesidade acarreta problemas de saúde. 

Trata-se de uma pesquisa integrativa com abordagem qualitativa. Os dados foram 

obtidos por meio do banco de dados: SCIELO, LILACS, MEDLINE artigos sobre o 

tema em estudo, publicado nos últimos cinco anos. Resultaram 05 artigos neste 

estudo. É fundamental que o enfermeiro acompanhe as medidas de crescimento e 

desenvolvimento da criança. O valor padrão de cada medida é exposto em gráficos 

na caderneta da criança, mas o índice de massa corporal (IMC) ainda é muito 

utilizado e está presente na maioria dos estudos. O papel do enfermeiro visa à 

prevenção e a promoção no que se refere a saúde da criança seja por meio de 

palestras educativas e práticas lúdica no ambiente, como também incentivar o 

autocuidado como ferramenta primordial na prevenção da obesidade infantil.  
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EMPREENDEDORISMO E CONTABILIDADE O COMPORTAMENTO  

EMPREENDEDOR DOS CONTABILISTAS 

 

Jayane Da Silva Conceição 

 

RESUMO: As organizações contábeis encontram-se num cenário de crescente 

competitividade, o que as obriga a buscar estratégias que permitam garantir a sua 

sobrevivência e continuidade, como o empreendedorismo tornou-se um tema extremamente 

atual e vem despertando interesse em várias áreas do conhecimento, inclusive a contábil e, 

visando responder alguns questionamentos surgidos acerca deste tema, o presente trabalho 

identifica e analisa as habilidades do contador empreendedor, não basta ter boas idéias, 

força de vontade e determinação além de tempo e dinheiro o empreendedor precisa de 

preparo, suporte e planejamento para que o negócio se fortaleça e se torne saudável, já o 

trabalho do contabilista é fundamental a contabilidade é fonte de informação indispensável 

para que o empreendimento cresça seguro afinal, os registros contábeis irão fornecer 

informações sobre custos, giro de capital dos encargos e tributos, a visão empreendedora 

propõe a busca de novas oportunidades e possibilidades com intuito de promover bens 

econômicos. Tem como objetivo O comportamento empreendedor do contabilista., 

buscando sintetizar de forma clara e concisa as posições de diversos autores, através da 

pesquisa bibliográfica sobre o tema proposto, possibilitando alcançar conclusões sobre a 

discussão e exposição dos autores.Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processos que, em conjunto, levam a transformação de idéias em oportunidades.E a perfeita 

implementação desta oportunidade leva a criação de negócios de 

sucesso.DORNELAS(2008,P.22)A contabilidade é grande instrumento que auxilia a 

administração a tomar decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, 

mensurados monetariamente , registrando-os e sumarizando-os em forma de relatório ou de 

comunicados , que contribuem dos negócios. Mede os resultados das empresas , avalia o 

desempenho dos negócios, dando diretrizes para tomada de decisões. MARION 

(2012,P.25)Tem-se neste tópicos o suporte teórico da presente pesquisa, sendo abordado o 

tema Empreendedorismo e Contabilidade: O comportamento empreendedor do contabilista, 

para facilitar na organização e na elaboração das idéias e resultados apresentados em uma 

pesquisa acadêmica, também para agilizar o aproveitamento do tempo disponível e 

necessário, e preciso decidir os métodos que serão utilizados será o dialético. Conforme 

Demo(2016) 
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TRATAMENTO DOS RESÍDUOS NA BOVINOCULTURA LEITEIRA 

 

João Vitor Barbosa SCHMIDT 

Eliaquim Alves dos Santos MELO 

Mony Daniel Barros COSTA 

Rodrigo de Oliveira SANTOS 

Antônio Rosa MARTINS 

Prof. Me. Francisco Arthur ARRÉ  

                                                                                    

RESUMO: A quantidade de dejetos produzidos diariamente por bovinos de leite é um dos 

maiores problemas enfrentados pelos produtores. A produção de esterco, fezes e urina, 

gerada diariamente corresponde a aproximadamente 10% de seu peso corporal. A indústria 

de laticínios gera resíduos sólidos, líquidos e emissões atmosféricas passíveis de impactar o 

meio ambiente. Independente do tamanho e potencial poluidor da indústria, a legislação 

ambiental exige que todas as empresas tratem e disponham de forma adequada seus 

resíduos Visitar um laticínio, duas granjas de leite e observar o destino dos resíduos 

gerados na produção. Desenvolveu-se uma pesquisa de campo utilizando um questionário 

como técnica para obtenção de dados. Também foi realizada uma pesquisa qualitativa por 

meio de revisão bibliográfica, além de pesquisas eletrônicas nas quais foram coletados 

dados da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística). Nas granjas leiteiras visitadas os dejetos produzidos 

pelo rebanho são utilizados como adubo nos piquetes de capim que servem de alimentação 

para o mesmo. No laticínio o soro do leite, que é o principal efluente poluidor, é utilizado 

para fabricação de ricota, bebida láctea e o restante é utilizado na alimentação de suínos. 

Concluiu-se que os dois produtores dão um destino viável aos dejetos produzidos pelo 

rebanho. No laticínio, os resíduos gerados no processo de fabricação dos subprodutos do 

leite também recebem um destino viável, notou-se que o proprietário tem a preocupação de 

minimizar ao máximo os danos ao meio ambiente. 
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Janaína de Fátima Silva MACHADO 

Sara Caroline dos Santos SILVA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 

RESUMO: A alergia alimentar é uma reação imunológica mediata que ocorre após 

ingestão ou contato com um determinado alimento. Vale enfocar que as reações 

alérgicas são respostas não esperadas do sistema imune, que é representada por 

uma alteração a um antígeno, onde, são classificadas em quatro grupos, os três 

primeiros são dependentes de anticorpos e o quarto é dependente de células T, a 

hipersensibilidade imediata envolvendo IgE é o tipo de reação alérgica mais comum 

e com mecanismo mais claro e compreendido. Reconhecer e estudar as principais 

reações alérgicas causadas por alimentos. Trata-se de uma pesquisa integrativa de 

abordagem qualitativa. Os dados foram obtidos por meio do banco de dados: 

SCIELO, LILACS, MEDLINE artigos sobre o tema em estudo, publicado nos últimos 

cinco anos. Resultaram 05 artigos no estudo. O risco de desenvolvimento da alergia 

alimentar depende da permeabilidade do trato gastrointestinal (GI), e de fatores 

ambientais como a exposição microbiana e a idade tem um papel fundamental no 

aparecimento e desenvolvimento de doença atópica. Baseado nos dados obtidos no 

estudo, concluímos que é essencial reconhecer e identificar os principais tipos de 

alergias causadas por alimentos, além das populações de risco e as principais 

manifestações clínicas consequentes às reações adversas como, por exemplo, as 

mais comuns que conhecemos como gastrite, enxaqueca, artrite, nefrite e alterações 

cutâneas, além disso, o eventual efeito benéfico de uma correção dietética não pode 

ser desprezado. 
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IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA DOS PROFISSIONAIS DA RADIOLOGIA NOS 

EFEITOS PROPORCINADOS PELA FALTA DA PROTEÇÃO ADEQUADA  
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Mikaelly do Nascimento Fernandes da SILVA 

 Luciana Stanford BALDOINO 

Prof. Esp. Vinicius de Sousa MARTINS 

 

RESUMO: Tendo em vista que nos ambientes hospitalares existem muitos casos de 

acidentes, podendo afetar tanto os pacientes quanto os profissionais da área devido o risco 

a saúde. É necessário ressaltar que hospitais e clínicas distribuam os Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s) para os profissionais e os pacientes. Haja vista que na radiologia 

é obrigatório seguir as normas da portaria N°453/1998, voltada para legislação e regras 

básicas de proteção radiológica. É pertinente enfocar que os hospitais e as clínicas não 

estão fornecendo a proteção para os profissionais e nem aos pacientes. Analisar as 

literaturas disponíveis que retratam a biossegurança dos profissionais na radiologia devido à 

falta da proteção adequada durante os atendimentos no serviço de saúde e hospitais.  

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura de abordagem qualitativa. Os dados foram 

obtidos por meio do banco de dados: SCIELO. Foram selecionados 04 artigos na pesquisa. 

A partir das literaturas, podemos dizer que na área radiológica a disponibilização de EPI’s 

para fins de proteção aos profissionais e acompanhantes durante os exames radiológicos e 

assim minimizar os riscos. Pois, é fundamental que os profissionais da área tenham 

conhecimento das regras de biossegurança. Percebe-se, que os profissionais da área da 

radiologia compreendam as normais de biossegurança e que tenha em seu ambiente de 

trabalho a máxima segurança tanto no manuseio dos equipamentos como também que 

utilizem os EPI´s durante os atendimentos e disponibilizem também aos pacientes. 
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A CONTABILIDADE E A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: O PROFISSIONAL 

CONTÁBIL JUNTO AS NOVAS TECNOLOGIAS 

 

Juliana de Sousa AVES 

Valdomir Marques de SOUSA 

 

RESUMO: A tecnologia tem avançado cada vez mais rápido, e vários setores profissionais 

vêm se adequando a essa nova realidade, e com a Contabilidade não foi diferente. 

Segurança, agilidade nos processos, organização de documentação e informação são 

alguns dos benefícios que a era digital proporcionou aos escritórios e aos profissionais da 

área contábil. O objetivo geral do estudo é analizar quais os fatores que demostram a 

necessidade de um profissional contábil quanto a utilização da tecnologia da informação em 

uma organização. O objetivos específocos são   Identificar o profissional contábil junto às 

novas tecnologias, caracterizar o profissional contábil junto às novas tecnologias, 

compreender o profissional contábil junto às novas tecnologias, compreender o profissional 

Contábil junto às novas tecnologias, compreender o profissional Contábil junto às novas 

tecnologias e refletir sobre  profissional Contábil junto às novas tecnologias. O problema de 

pesquisa foi como a Contabilidade vem se desenvolvendo e se aperfeiçoando ao longo do 

tempo, com isso o profissional contábil tem que está apto a se adequar a todas as 

mudanças e evoluções tecnológicas para se manter competitivo no mercado e atender às 

necessidades das organizações. A fundamentação teórica ancora-se em PRIMAK (2009), 

SANTOS(2009), FOINA(2013), OLIVEIRA(2006). A metodologia utilizada foi conforme 

DEMO (2016, pag. 86) que afirma que  “toda metodologia supõe uma concepção da 

realidade, sem o que não teria o que explicar. Isso acontece também com a dialética, que 

supõe uma visão da realidade. 
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Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 

RESUMO: Sabemos que, uma alimentação saudável associada à prática de 

exercícios físicos é importante na promoção da saúde e prevenção de enfermidades. 

No entanto, a prática de maus hábitos alimentares tem trazido complicações para a 

saúde da população. Como por exemplo: a hipertensão, a diabetes, obesidade e 

entre outras enfermidades. Vale enfocar que se aderirmos a uma boa alimentação e 

praticarmos exercícios adequadamente podem evitar complicações e viver de forma 

saudável. Conhecer artigos disponíveis que retratem os benefícios da alimentação 

saudável associada a exercícios físicos na promoção e prevenção das 

enfermidades. Trata-se de uma pesquisa integrativa com abordagem qualitativa. Os 

dados foram obtidos por meio do banco de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO. 

Tendo como critério de inclusão os artigos dos últimos cinco anos. Resultaram 04 

artigos neste estudo. Por mais que o desejo das pessoas seja ter uma vida 

saudável, muito pouco é praticado para se ter saúde e bem estar. No entanto, as 

justificativas são diversas, como falta de tempo, maior praticidade e com isso, as 

pessoas preferem optar por consumir produtos industrializados. Dessa forma, é 

pertinente conscientizar as pessoas que ao realizar exercícios físicos e consumir 

alimentos saudáveis os mesmos estão praticando saúde. Evidenciou neste estudo 

que, uma alimentação saudável associada a exercícios físicos é uma das melhores 

maneiras de garantir a qualidade de vida e com isso, o corpo funcione de forma mais 

adequada ajudando na prevenção de doenças. 
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CONTABILIDADE GERENCIAL COMO FERRAMENTA NA GESTÃO DE PESSOAS: O 

INVESTIMENTO REALIZADO NA GESTAO DE PESSOAS E A ANALISE DOS 

RECURSOS OBTIDOS EM UMA GRANDE EMPRESA 

 

Laís da Cruz OLIVEIRA 

Valdomir marques de SOUSA 

 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objeto de estudo a análise da contabilidade 

gerencial em uma empresa de grande porte localizada na cidade de Teresina – PI, focando 

na tomada de decisão e gestão de pessoas da mesma. A pesquisa tem como objetivo geral 

analisar as principais ferramentas da contabilidade gerencial, para a tomada de decisão na 

gestão de empresas dentro de uma empresa de grande porte na cidade de Teresina PI, e os 

seguintes objetivos específicos é conhecer teoricamente os processos de gestão de 

pessoas e identificar as pratica de gestão de pessoas realizada pela empresa. O estudo 

será realizado de cunho qualitativo e bibliográfico. O levantamento bibliográfico será 

realizado nas seguintes bases de dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

artigos científicos, livros e google acadêmico e a análise dos dados procederá de forma 

qualitativa, onde os questionários contendo perguntas objetivas serão organizados para que 

em seguida possa se visualizadas as possíveis interpretações apresentadas com finalidade 

de expor posteriormente os resultados, discussões e conclusão da pesquisa. 
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PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO (PCASP) NO MUNICÍPIO DE 

TIMON-MA DO EXERCÍCIO DE 2016 

 

                                                           Mariana Rodrigues de OLIVEIRA 

                                                       marianarodrigues@gmail.com 

                                                 Valdomir Marques de SOUSA 

 

 

RESUMO: A Contabilidade Pública brasileira, ao decorrer dos anos está passando por 

muitas mudanças e a globalização exige um padrão internacional da contabilidade. Para 

isso, o setor público deve atender a legislação vigente, as exigências dos agentes externos 

e suprir as necessidades dos entes federados e os usuários da informação contábil. O Plano 

De Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) sendo uma relação de contas – é por meio 

dessas contas que a contabilidade consegue desempenhar seu papel – um sistema contábil 

de identificação, mensuração, avaliação, registros, controle e evidenciação dos atos e fatos 

contábeis, na gestão do patrimônio público, que orienta e auxilia no processo de tomada de 

decisão, prestação de conta e instrumentalização do controle social, sendo portanto uma 

importante ferramenta que atende as necessidades da gestão pública de maneira 

organizada. Este Projeto de Pesquisa tem por objetivo analisar o Plano De Contas Aplicado 

ao Setor Público do Município de Timon no ano de 2016, analisando se há aplicabilidade do 

procedimento e transparência da informação, como também, a percepção do profissional de 

contabilidade em relação a importância e contribuição do Plano de contas à organização da 

contabilidade do setor público. A pesquisa é descritiva quanto ao seu objetivo, utiliza-se de 

uma abordagem qualitativa para sua análise, através de uma pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo e pesquisa documental, como instrumento de investigação. Para atingir 

este objetivo, a presente pesquisa pauta-se nos Princípios da Contabilidade, Normas 

Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e as Normas Internacionais 

Aplicada ao Setor Público (NICASP). 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DA NUTRIÇÃO INFANTIL 

 

Renata de Oliveira CASTRO 

Jéssica de Sousa CHAGAS 

Milton de Castro Fontes JUNIOR 

Prof. Me. Luciana Stanford  BALDOINO 

Prof. Dr. Nilton MAGALHÃES  

 

RESUMO: A nutrição infantil pode ser influenciada por inúmeros fatores, que podem induzir 

na vida pregressa da criança. É importante salientar que o enfermeiro tem o papel de 

orientar os cuidadores nesse processo. Avaliar a importância do papel do enfermeiro na 

orientação nutricional infantil e destacar a importância da consulta de enfermagem no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Foi realizado um levantamento 

bibliográfico em bases online sendo incluídos artigos que abordavam a temática, publicada a 

partir do ano de 2015 a 2017. A partir da analise dos artigos sobre a temática foi possível 

observar que a enfermagem exerce papel relevante no que tange a avaliação do 

desenvolvimento infantil, como também na consulta de enfermagem este profissional pode 

identificar possíveis alterações no crescimento e desenvolvimento infantil, além das falhas 

do cuidado materno e intervir com orientações sobre os cuidados necessários ao seu 

desenvolvimento prevenindo assim complicações futuras. Cabe ao profissional enfermeiro 

atuar na promoção da saúde em especial a da criança visto que os hábitos alimentares nos 

primeiros anos irão repercutir de diferentes formas ao longo de toda trajetória de vida 

desses indivíduos. Percebe-se no estudo que durante as consultas de enfermagem é 

necessário uma maior atenção referente às orientações sobre os cuidados nutricionais na 

infância, pois é uma fase decisiva na formação do hábito alimentar, e que a alimentação 

responsiva é muito importante e deve ser incentivada pelos profissionais de saúde, que 

orientarão as famílias sobre como praticá-la. 

 

Palavras-chave: Enfermeiro. Desenvolvimento Infantil. Consulta de Enfermagem. 

Promoção da Saúde. 
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PROTOCOLO SEPSE: A IMPORTÂNCIA DA RADIOGRAFIA DE TÓRAX NO 

DIAGNÓSTICO DO PACIENTE 

 

Osiel Costa de OLIVEIRA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 Prof. Esp. Vinicius de Sousa MARTINS 

 

RESUMO: O diagnóstico de infecção num paciente séptico é de fundamental importância. 

Nos primeiros socorros iniciais é solicitado raio X de tórax para avaliação e estudo da 

estrutura torácica. Avaliar a efetividade e a segurança do controle do foco infeccioso em 

pacientes com sepse grave ou choque séptico, tais como retirada de cateteres, remoção 

cirúrgica precoce e drenagem de derrame pleural. Trata-se de uma revisão integrativa da 

literatura de abordagem qualitativa. Foi realizado estudos em artigos na base de dados: 

LILACS e BVS, produzidos no ano de 2008 a 2015, onde foram encontrados; 09 artigos e 

destes foram selecionados; 03 na pesquisa. A sepse destaca-se por ser uma síndrome 

caracterizada por um conjunto de alterações graves e que tem como causa a infecção. Vale 

ressaltar, que o processo infeccioso possibilita a realização de exames específicos, como 

por exemplo; hemograma completo, antibiograma e radiografia de tórax que podem conduzir 

à identificação dos microrganismos responsáveis pela infecção no paciente. No entanto, 

está claramente evidenciado que os pacientes quando reconhecidos e tratados mais 

precocemente possível tem melhor prognóstico. Assim, a equipe de radiologia deve estar 

sempre disponível em um eventual acionamento para viabilizar, realizar e agilizar a entrega 

desses exames e consequentemente o paciente terá menos risco eminente de morte. 

Portanto, todo hospital que obedece aos parâmetros de um protocolo sepse de modo eficaz, 

as chances de complicação se tornam muito menores e com isso, diminui o número de 

óbitos em nosso país. 

 

PALAVRA-CHAVE: Infecção. Radiografia. Tempo. Vida. 
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PRINCIPAIS FATORES RELACIONADOS À INTOLERÂNCIA ALIMENTAR:  

UMA REVISÃO INTERGRATIVA  

 

  Francisco José Pereira FILHO 

  Fernanda Carvalho da SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                         Raquel Cantuária SOUSA 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 

RESUMO: A intolerância são reações adversas a certos alimentos, na qual ocorre 

uma desordem enzimática. Os sintomas são: manifestações no trato gastrointestinal 

(GI), desordem respiratória e cutânea, e são similares aos que causam a alergia. 

Reconhecer os principais tipos de intolerância causados pela ingestão de alimentos. 

Trata-se de uma revisão integrativa com abordagem qualitativa. Foi obtido por meio 

de buscas em plataformas de bases de dados: SCIELO, LILACS, MEDLINE artigos 

sobre o tema em estudo, publicado nos últimos cinco anos. É pertinente ressaltar 

que o sistema gastrointestinal (GI) é o mais comprometido diante da intolerância. 

Vale enfocar que o teste “Estudo de Intolerância Alimentar” avalia os níveis de 

imunoglobulina G específica frente a 221 alimentos diferentes, compreendendo: 

carnes, frutos do mar, laticínios e vegetais.  Assim, é importante analisar a história 

clínica, sintomas, reações mais recentes, alimentos suspeitos e a quantidade 

ingerida por estes pacientes. Evidenciou no estudo que a intolerância trata-se de  

uma deficiência enzimática onde, o principal sistema a ser afetado é o GI, e os 

sintomas costumam ser mais graves com a ingestão maior do alimento, podendo 

aparecer em meia horas após a ingestão, ou após dias. 

 

Palavras-chave: Intolerância. Alimentos. Saúde.  
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IMPACTOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR PORPORCINADO PELA  

FALTA DO USO DA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA  

 

Rayssa Carine Luz PINHO 

Milena Pinho MIRANDA 

Vilmara Pereira RODRIGUES 

Prof. Me. Luciana Stanford BALDOINO 

 Prof. Esp. Vinicius de Sousa MARTINS 

 
 

RESUMO: A importância e os benefícios do uso dos EPIs, tendo em vista os riscos da 

integridade física do profissional exposto a radiação a saúde do trabalhador. Conhecer as 

literaturas disponíveis referente à proteção radiológica com intuito de reduzir os danos á 

saúde do trabalhador sobre os benefícios da utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPI) com intuito de proteger dos acidentes e patologias proporcionados devido à 

exposição radiológica. Trata-se de uma pesquisa integrativa de abordagem qualitativa. Os 

dados foram obtidos por meio do banco de dados: SCIELO. Foram selecionados 03 artigos 

nesta pesquisa. A partir do levantamento das literaturas, percebe-se que os estudos 

realizados contribuem para reflexões e para a consciência da própria preservação do uso 

dos EPI´s pelos profissionais da área de saúde com intuito de reduzir os impactos 

proporcionados pela exposição radiológica. Percebe-se no estudo a relevância de 

esclarecer e conscientizar os profissionais da radiologia sobre os impactos proporcionados 

pela falta de utilização dos EPI´s na saúde do trabalhador devido esses equipamentos 

serem barreiras confeccionadas com materiais capazes de absorver radiações ionizantes, 

cuja função é proteger os profissionais da radiologia contra os efeitos da radiação ionizante. 

 

Palavras-chave: Benefícios. Conscientização. Equipamento de Proteção Individual. 
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A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA 

PREVENÇÃO DA PSICOSE PUERPERAL 

 

Roney Guttiery Ribeiro COSTA 

Profª. Me. Luciana Stanford Baldoino 

 

RESUMO: A enfermagem desempenha um papel de extrema relevância na obstetrícia, 

fazendo com que o parto seja seguro tanto a mãe como para seu concepto. Os cuidados 

implementados pelo enfermeiro duram em todo ciclo gravídico-puerperal até o pós-parto 

quando a mulher e o recém-nascido possuem condições de saúde adequada. Analisar as 

evidências disponíveis na literatura que retratam as implementações no cuidado pelo 

profissional de enfermagem como método preventivo da psicose puerperal, utilizando os 

diagnósticos de enfermagem (NANDA) e as suas intervenções (NIC). Trata-se de um estudo 

de revisão integrativa da literatura, por meio de consulta eletrônica nas bases de dados: 

LILACS e BDENF. Foram encontrados; 11 artigos relacionados a termos citados e 

utilizados; 04 por terem correlação com o objetivo proposto utilizou-se a série temporal de 

2016 a 2018. Através dos diagnósticos e intervenções podem-se prevenir patologias e 

psicopatologias, como a enfocada Psicose Puerperal, tais medidas são inseridas através do 

processo de enfermagem. Um dos diagnósticos da NANDA a em suspeitas de psicose 

puerperal é controle emocional instável que tem como características definidoras o choro 

incontrolável, afastamento da situação social, e no (NIC) temos a intervenção melhora do 

enfrentamento que tem como atividade avaliar o impacto da situação de vida do paciente 

sobre os papéis e as relações. Evidenciou no estudo que o processo de enfermagem tem 

fundamental importância para o processo no cuidar. Entende-se que tais métodos tem 

profundo efeito tanto na prevenção evitando assim uma desestabilização do quadro clinico 

psíquico como na psicose puerperal. 

 

Palavras-chave: Prevenção & Controle. Diagnóstico. Complicações. Terapia. 
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RISCO DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO EM ADULTOS NA  

FAIXA ETÁRIA DE 25 À 45 ANOS 

 

 Marta Serafim da SILVA 

 Lânia da Silva GOMES 

Maisa Viana CARDOSO 

Profa. Luciana Stanford BALDOINO 

 

RESUMO: Analisar quais os riscos que provocam IAM em adultos. Trata-se de uma revisão 

integrativa com caráter qualitativo, no qual manteve foco nas literaturas por meio da busca 

da base de dados: MEDLINE e COCHIRANE, atendendo os critérios de inclusão e exclusão 

nos últimos quatro anos 2014 a 2018. Pela estratégia PICO, foi realizada uma pergunta não 

clínica: Quais evidências científicas mostram que fatores de riscos coincidem para a 

evolução de IAM em adultos? Foram analisados 03 artigos de grande relevância com o tema 

em questão. Pauta-se que há preocupações de novas descobertas de fatores que provocam 

IAM e que os fatores de riscos mais frequentes que provocam o infarto, são aqueles que 

obstruem a corrente sanguínea, como: trombose venosa, diabetes mellitus, obesidade 

mórbida, hipertensão arterial sistêmica, drogas ilícitas e entre outros. A pesquisa mostra que 

adultos entre 25 a 45 anos de idade, são os que agridem mais o seu corpo, por entenderem 

que não necessitam de algum tratamento referente aos fatores abordados. Conclusão: 

Percebe-se no estudo que algumas pessoas são leigas no quesito saúde, onde se tornam 

mais vulneráveis ao infarto agudo do miocárdio devido negligenciar sua própria saúde por 

não ter hábitos alimentares adequados, falta de atividade física, sedentarismo, uso do 

tabaco, ingestão de bebidas alcoólicas, não controlarem a taxa de glicemia, a obesidade e 

não acatarem as orientações dos profissionais de saúde e com isso, fazendo parte da 

estatística de morte súbita. 

 

Palavras-chave: Angina Instável. Fatores de Risco. Populações Vulneráveis. Adulto. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: A IMPORTÂNCIA DO PROFISSIONAL DE 

ENFERMAGEM PARA GARANTIR A ADESÃO TERAPEUTICA 

 

Susã Kelly Lorena SILVA 

Rita Maria de Cássia dos SANTOS 

Loenne da Silva Santos ALVES  

Thaylla Joara Brito OLIVEIRA  

Prof. Me. Benedito Pereira de SOUSA NETO 

                                                                                                           bneto100@hotmail.com 

                                                                             

RESUMO: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é conceituada como síndrome, 

desencadeada por diversos fatores entre eles destacam-se alterações metabólicas e 

hormonais. Afeta 50 milhões de pessoas nos EUA, em 2018 pode atingir cerca de um bilhão 

de pessoas no mundo. A HAS é a principal causa de morte entre homens e mulheres, nos 

últimos anos. Pode ser tratada inicialmente com atividade física, redução do peso corporal e 

restrição do sal na dieta. Caso não seja obtido resultados satisfatórios com o tratamento 

inicial, faz se necessário uso de medicamentos anti-hipertensivos. O objetivo desse trabalho 

é avaliar a assistência de enfermagem à pacientes com HAS. Foram selecionados 5 artigos 

nas bases de dados pubmed e Science direct, que abordassem a temática proposta e 

publicados a partir de  2017 aos dias atuais. Excluíram-se publicações em idiomas 

diferentes da língua inglesa ou que não abordassem a temática em discussão. Utilizou-se 

palavras-chave como HAS, Assistência de enfermagem, Anti-hipertensivos, ou palavras 

equivalentes em inglês. Estudos realizados em 35 países mostraram uma prevalência global 

de hipertensão de 37,8% para o sexo masculino e 32,1% para o feminino. E que o 

tratamento não medicamentoso isolado na maioria dos casos não é suficiente para reverter 

a HAS, sendo necessário associação farmacológica e o acompanhamento do profissional de 

enfermagem para garantir a adesão terapêutica. Sendo assim, o profissional de 

enfermagem é de fundamental importância para promover a adesão do paciente ao 

tratamento medicamentoso, pois, esse profissional deve propor uma abordagem 

individualizada que priorize as reais necessidades dos pacientes hipertensas. 

 

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Anti-hipertensivos. Hipertensão. 
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ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA EMPRESA 

 

                                                                                             Cícera Maria Rodrigues ROCHA  

                                                                                       Prof. Valdomir Marques de SOUSA 

 

 

RESUMO: A auditoria pode ser conceituada, como um processo de exame sistemático 

sobre as atividades desenvolvidas por uma empresa, a auditoria e uma revisão das 

demonstrações financeira, sistema financeiro registros, transações e operações das 

empresas, realizada por profissional, esse processo de auditoria e proposto a todos os 

seguimentos do mercado e a todos os setores da empresa, analisar, a auditoria interna e 

usada no controle interno e usado no controle administrativo e financeiro da empresa, 

identificar a importância da auditoria interna como instrumento de controle administrativo e 

financeiro da empresa, caracterizar a importância da auditoria interna como instrumento de 

controle administrativo e financeiro da empresa, compreender a importância da auditoria 

interna como instrumento de controle administrativo e financeiro da empresa, refletir sobre a 

importância da auditoria interna como instrumento de controle administrativo e financeiro da 

empresa. Para analisar a auditoria interna no âmbito das operações administrativas e 

financeiro da empresa, tanto no controle interno como nas as atividades desenvolvidas da 

empresa, As organizações buscar um auditor interno sempre para verificar os registros 

contábeis da empresa, porque os auditores são capazes de determinar sua verdadeira 

situação financeira, fazendo um cruzamento de dados para comprovar que a prestação de 

contas esta correta e que o negocio esta sendo bem administrado ou não, os resultados são 

disponibilizado por quem busco o trabalho, com isso a demanda cada dia vem aumentando 

a busca desse profissional dentro da empresa, A analise da pesquisa pelo o método 

dialético para melhor conhecimento e objetivo da pesquisa, que será a auditoria interna terá 

uma boa forma de controlar o administrativo e financeiro da empresa, auditoria interna e 

aquela em que os serviços e praticado por contadores empregados da sociedade e 

fundação que os contrata, A pesquisa foi definida como pesquisa de campo, porque será 

mas participativa e coerente com o que busco pesquisar, que são os métodos que o auditor 

usa para soluciona problema da empresa no financeiro e no administrativo, O conhecimento 

de instrumentos e técnicas  de auditoria o coloca apto   para concorre o mercado. A 

auditoria interna envolve vários aspectos que vão desde a função de assessoramento ate a 

forma e as atribuições que lhe competem. Afirma se em MELO (2012), HOOG (2012), 

ALMEIDA (2003), RIBEIRO (2013), CREPALDI (2013). MINAYO, (2002), DEMO, (2016), 

SILVA, (2010), MACEDO (1994). 

 

Palavra-chave:  Auditoria. Ferramenta de analise. Controle. 
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TRATAMENTO E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM 

RADIODERMITE 

 

Jefferson Caralho de OLIVEIRA  

Laodicéia Lícia da SILVA 

Roney Guttierry Ribeiro COSTA 

Maria Tamires Alves FERREIRA 

 

RESUMO: Uma das consequências da radioterapia é a radiodermite, que causa grandes 

danos à qualidade vida do pacientes. Diante disso, o presente estudo de natureza descritiva, 

baseado em revisão de literatura, teve como objetivo discutir sobre o tratamento e 

intervenções de enfermagem na radiodermite. A pesquisa foi feita nas bases de dados via 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde) e BDENF (Banco de Dados de Enfermagem. Após aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, foram usados três artigos. O tratamento com modalidades 

terapêuticas e a orientação que o enfermeiro repassa e crucial para prevenção da 

radiodermite. Entretanto, observou-se que estudos sobre o tema são escassos e poucos 

abordados nas bases de dados nacionais, sendo necessária realização de mais pesquisas 

sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Radiodermatite. Tratamento. Enfermagem 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A palavra câncer vem do grego karkínos, que quer dizer caranguejo, e foi utilizada 

pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, que viveu entre 460 e 377 a.C. 

Diferentemente as células normais que crescem, se multiplicam e depois morrem de forma 

ordenada, as células cancerosas não morrem e continuam o processo de divisão formando 

novas células não normais. Esse processo de divisão pode de forma controlada ou não 

controlada, na forma controlada o efeito é reversível logo depois que o estimulo seno ele 

fisiológico ou patológico é interrompido, a forma não controlada mesmo após o fim do 

estimulo, as células anormais continuam se multiplicando, tornando-se uma massa de tecido 

anormal cada vez maior. (BRASIL, 2012). 

A estimativa mundial mostrou que em 2012, ocorreu 14,1 milhões de casos novos de 

câncer e 8,2 milhões de óbitos tendo um maior numero de casos entre homens com a 

incidência (53%) e mortalidade (57%), sendo que essa taxa de incidência não esta 

diretamente relacionada com o poder econômico ou nível social, pois os países com maior 

índice de desenvolvimento social apresentam também uma elevada taxa de incidência. 

(BRASIL, 2018).   

Segundo o INCA, boa parte do numero de morte registrado no país são casos de 

neoplasias malignas, correspondendo assim, a segunda maior causa de morte na população 

brasileira. A provisão que cerca de 20% da população brasileira desenvolvera algum tipo de 

câncer até os 75 anos de idade. No Brasil os cânceres com maior prevalência são os de 

próstata, pulmão, mama feminina, cólon e reto, apresentando ainda um número 

considerável de cânceres de colo de útero, estômago e esôfago. (JEMAL et al, 2014). 

Quando o diagnostico é confirmado é recomendado iniciar imediatamente o 

tratamento, existem diferentes tipos de tratamentos dentre as principais estão: cirurgia, 
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quimioterapia e radioterapia Este ultimo pode ser usado antes ou depois da cirurgia de 

forma complementar. Como esse tratamento usa radiação a fim de matar as células 

anormais, essa mesma radiação entra e contato diretamente com a pele que por 

consequência pode causar dor, fadiga, alterações sensitivas e cutâneas, como a 

radiodermite, e também infecções (COSAC et al, 2016). 

Uma das consequências da radioterapia é a radiodermite, que causa grandes danos 

à qualidade vida do paciente pelos sintomas físicos, alterações na imagem corporal, reações 

emocionais e risco  de infecções podendo assim levar ao isolamento social, prolongando o 

tempo de tratamento. Diante disto, o acompanhamento da equipe de enfermagem é 

indispensável pela sua experiência clinica, tendo como papel de verificar o grau da toxidade 

da pele e a disponibilidade do produto a serem usados. (ROCHA et al, 2018). 

 Segundo ROCHA et al (2018),  a equipe de enfermagem se baseia na prevenção 

por meio da higienização e hidratação da pele que será submetida a radiação, como 

continuação da assistência de enfermagem a orientação ao paciente e familiares sobre os 

cuidados com a pele e ações que possam a vir a comprometer  a integridade cutânea. Esse 

estudo visa discutir sobre o tratamento e intervenções de enfermagem na radiodermite. 

 

2 METODOLOGIA  

 

O presente estudo é de natureza descritiva baseado em revisão de literatura de 

natureza, bem como a percepção dos autores sobre a temática de maneira reflexiva, tendo 

como questão norteadora: Qual tratamento para radiodermite?  

Para realização desde estudo, seguiram-se as seguintes etapas: escolha do tema, 

estabelecimento dos critérios para inclusão e exclusão de estudos, categorização dos 

estudos, analise dos estudos, interpretação dos resultados e apresentação Foram 

consultadas as seguintes bases de dados via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e  BDENF (Banco de 

Dados Enfermagem).  

Os critérios estabelecidos para seleção dos artigos foram: artigos publicados em 

língua portuguesa durante os anos de 2013 a 2018 que retratam sobre a radiodermite em 

pacientes com câncer, tratamento e as intervenções realizadas. Para a busca ativa, foram 

utilizados os descritores: Radiodermatite, Tratamento, Enfermagem. Como critérios de 

exclusão, artigos não relacionados à temática. Utilizou-se um instrumento para ajudar na 

análise dos resultados, contendo a identificação do artigo, ano de publicação, periódico e 

resultados principais, com o intuito de responder a pergunta norteadora. 

Para a avaliação prévia dos estudos, foi realizada leitura dos artigos. Os resultados 

encontrados fora interpretados, organizados e apresentados na forma de tabelas para 

posterior discussão. 

 

3 RESULTADOS 

 

Foram obtidos 11 artigos inicialmente: (07) LILACS e (04) BDENF. Após leitura dos 

resumos, desse total, 08 não possuíam relação direta com o tema do estudo ou estavam 

indexados em mais de uma base de dados. Dessa foram, foram inclusos 03 artigos (Figura 

1) 
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Figura 01: Fluxograma representativo da seleção dos artigos. Maranhão, Brasil, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Bases de dados pesquisados, 2018. 

 

De acordo com os estudos identificados um era qualitativo, um ensaio clinico e  um 

validação semântica 

 

TÍTULO AUTORES PERIÓDICO TIPO DE ESTUDO ANO 

Uso da Calendula 
officinalis na prevenção 

e tratamento da 
radiodermatite: estudo 
clínico randomizado, 

duplo-cego e controlado 

Franciane 
Schneider, Mitzy 

Tannia 
Reichembach 
Danski, Estela 
Adami Vayego 

 

 
Revista da 
Escola de 

Enfermagem da 
USP 

 
 
 

Ensaio Clínico 

 
 
 

2015 

Validação semântica de 
instrumento para 

identificação da prática 
de enfermeiros 
no manejo das 
radiodermatites 

Marceila de 
Andrade Fuzissak, 
Claudia Benedita 
dos Santos, Ana 

Maria de Almeida, 
Thais Oliveira 

Gozzo, Maria Jose 
Clapis 

 
 

Revista 
Eletrônica de 
Enfermagem 

 
 

Validacao Semantica 

 
 
 

2016 

Prevenção e tratamento 
de radiodermatite: uma 

revisão integrativa 

Franciane 
Schneider; Edivane 

Pedrolo; Jolline 
Lind; Alessandra 

Amaral Schwanke; 
Mitzy Tannia 
Reichembach 

Danski 

 
Cogitare 

enfermagem 
 

Qualitativo 
 

2013 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Segundo FUZISSAKI et al (2016), a radioterapia é um dos métodos utilizados para o  

tratamento do câncer e com ela vem algumas efeitos adversos  que é   radiodermite. Isso 

deve se ao fato das células serem sensíveis a radiação ocasionando a perda da integridade 

da pele conforme  a progressão do  tratamento. Essas reações interferem no bem estar do 
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paciente ao causar hipersensibilidade no local, prurido e dor, bem como levando a baixa 

auto estima, isolamento social, desconforto. Sendo assim, indispensáveis intervenções e 

uma avaliação adequada pela enfermagem. 

Sobre o tratamento, para minimizar o desenvolvimento das radiodermatites, das 

intervenções realizadas para diminuir as reações causadas e grau de toxidade, há algumas 

modalidades terapêuticas com uso de plantas fitoterápicas, devido as suas ações clinica.s 

Diante disso, cabe ao enfermeiro identificar as necessidades básicas e promover ações de 

cuidados, sendo esse profissional que tem mais chances de se aproximar desses pacientes 

proporcionando bem estar e podendo evitar  complicações que possam prejudicar a 

qualidade de vida, fazendo com que o paciente se sinta bem, proporcionando um tratamento 

eficaz (SCHNEIDER et al, 2015). 

SCHNEIDER et al (2013), diz que se deve indicar cuidados para a prevenção de 

radiodematites, tais como: a ingestão  hídrica (2 a 3 litros diariamente); evitar o consumo de 

bebidas alcoólicas e fumo; evitar expor a área irradiada ao sol, calor e/ou frio; manter a pele 

no campo de tratamento seca (exceto na utilização de produtos); evitar coçar, arranhar, 

esfregar ou escovar o local de tratamento; lavar a pele do campo de tratamento com água 

morna, evitando banhos muito demorados e com a água muito quente ou muito fria; utilizar 

produtos de higiene com pH neutro ou infantil; entre outros. Ao exposto, uma boa 

higienização e avaliação é indispensável para reduzir as radiodermatites. 

A partir disso, evidenciou-se que são primordiais estudos que evidenciam os 

cuidados de enfermagem além das prevenções e do tratamento a radiodermatites. As 

intervenções feitas pelos enfermeiros são bastante eficazes e é por meio do processo de 

enfermagem que o enfermeiro busca respostas para os problemas em questão. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A radiodermite é uma reação adversa que pode ser prevenida, por meio de 

orientação e intervenções primárias aos pacientes, familiares ou acompanhantes/cuidadores 

sobre os cuidados com a pele, uma vez que esses realizam os cuidados também em 

domicílio. Os enfermeiros tem uma interação maior com esses pacientes, logo cabe oferecer 

informações amplas e específicas sobre essa complicação. A enfermagem é importante 

desde o inicio do tratamento até sua finalização.  

Outro ponto a ser considerado foi o número limitado de artigos sobre a temática, 

principalmente a dificuldade em encontrar artigos sobre tratamentos da radiodermite em 

bases de dados nacionais. Isso mostra que é um tema pouco abordado e estudado entre os 

profissionais da saúde, apesar de ser um  assunto importante, pois é uma das reações 

graves da radioterapia com incidência elevada em pacientes com câncer. Dessa forma, é 

necessário fazer mais pesquisas sobre a temática, afim de introduzir  tecnologias e produzir 

inovações que beneficiem os pacientes suscetíveis ou acometidos por esta complicação. 
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OBSTÁCULOS DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA: CONSIDERAÇOES INICIAIS 

 

Alicya Karla Valadão RODRIGUES 

Maria Eduarda Dias Barbosa de Oliveira e SOUSA 

Valdomir Marques de SOUSA 

 

RESUMO: Creia-se que todo sistema, inclusive o jurídico, não está imune a critica, 

principalmente, no que concerne às indagações dos cidadãos e cidadãs sobre o fato de não 

entender como ter acesso a esses sistemas e, a que preço e em benefício de quem estes 

sistemas de fato funcionam. Essa realidade faz emergir inquietação em toda sociedade, 

incluindo advogados, juízes e juristas.  Assim, investiga-se os entraves que a classe baixa 

tem na luta pelo enfrentamento da superação dos obstáculos em relação ao direito de 

acesso à justiça. O método dialético com abordagem qualitativa. O estudo é bibliográfico e 

culminará com uma pesquisa empírica apoiada em narrativa, utilizando como instrumento de 

coleta de dados um roteiro semi-estruturado. O estudo contribuiu para compreender como a 

classe baixa entende o que é e como é ter acesso à justiça, bem como, constatar se a 

população conhece como assegurar esse direito de acesso à justiça e como procurar esse 

sistema jurídico. Portanto, observou-se que a população teresinense não entende o conceito 

de justiça, e desconhece que tem direito de acesso à justiça garantido e assegurado na 

Constituição Federal, entendendo que o termo justiça é ligado quase que exclusivamente 

com os agentes de segurança pública, em especial a polícia. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Cidadão. Comunidade. Classe baixa. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Objetivou-se com este trabalho identificar os obstáculos que impedem a efetivação 

do direito ao acesso à justiça. Tais obstáculos estão relacionados a problemas encontrados 

atualmente na sociedade brasileira como: custas judiciais, educação e falta de 

conhecimento jurídico, morosidade da justiça, falta de ética profissional, além do mais, vale 

ressaltar que a cultura da desconfiança afeta gravemente o alcance à justiça. 

  

2  DISCUSSÃO METODOLÓGICA 

 

A metodologia usada será o método dialético, tendo assim, uma abordagem 

qualitativa com pesquisa bibliográfica apoiadas em narrativas, e pesquisas de com a com a 

comunidade teresinense sobre o direito de acesso à justiça e as dificuldades do direito de 

acesso a efetivação. 

 

3  DISCURSÃO TEÓRICA 

 

Sabe-se que muitos são os obstáculos que impedem o acesso aos serviços da 

justiça, mas afinal o que é realmente acesso? Significa o direito que o cidadão tem ao 

processo, direito as garantias processuais, julgamento justo em um tempo não muito 

extenso. Porém sabe-se que a realidade no Brasil é uma totalmente diferente. 

Um dos obstáculos são as custas judiciais. Os serviços advocatícios são de fato 

muito caros e isso afeta principalmente a população mais pobre. Por isso, acabam 
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abdicando dos seus direitos por falta de recursos financeiros. No entanto, a justiça por ser 

um direito social fundamental deveria ser um direito gratuito. 

 

Em um primeiro momento, as partes se deparam com a barreira dos altos 
custos para a realização da justiça com os quais devem arcar: custas 
judiciais, despesas com advogados e ônus de sucumbência. É que o 
Estado, indubitavelmente, para que logre êxito na prestação jurisdicional, 
tem de contratar juízes e servidores, construir prédios, equipá-los com 
tecnologia e outros recursos inerentes aos julgamentos, de modo que não 
tem como fazê-lo sem “repassar” aos litigantes os custos de tudo, ou seja: 
as custas judiciais. (CAPPELLETTI, 1988, p.18) 

 

Ademais, a justiça gratuita é de direito de todos os cidadãos visto que, todos os 

brasileiros pagam seus impostos. 

 

O acesso à justiça é um bem que a ninguém se deve negar. Trata-se, 
contudo, de um bem que tem o seu preço, que é pago pelos próprios 
interessados ou pela sociedade, através de impostos, e não se compreende 
que deva pagá-lo a sociedade se não o querem pagar os próprios 
interessados, por entenderem que não vale a pena. A banalização da justiça 
não é desejável. Produziria a intervenção do Estado em todos os aspectos 
das relações sociais. A sociedade precisa ter uma certa capacidade de auto 
absorção dos conflitos, sem interferência do juiz. [...] Não parece desejável 
que se tenha um tribunal em cada esquina. Ao pobre, que não tem o que 
comer e onde morar, devemos oferecer oportunidade de trabalho, para que 
possa ter alimento e habitação, não advogados e tribunais. (TESHEINER, 
1993, p. 57) 

 

Além do mais, a possibilidade das partes é um fator crucial que impede pessoas de 

baixa renda contestar sobre os seus direitos, por outro lado privilegia quem possui uma boa 

renda, pois possuem condições financeiras para pagar. Dessa forma, a população de baixa 

renda acaba ficando à margem da justiça. 

 

Pessoas ou organizações que possuem recursos financeiros consideráveis 
tem vantagens obvias ao propor ou defender demandas. Em primeiro lugar, 
elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do 
litigio. Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única parte das 
partes, pode ser uma arma poderosa; a ameaça de litígio torna-se tanto 
plausível quanto efetiva. De modo similar, uma das partes pode ser capaz 
de fazer gastos maiores que a outra e, como resultado, apresentar seus 
argumentos de maneira mais eficiente. (CAPPELLETTI, 1988, p.21). 

 

Cabe ressaltar a educação como outro obstáculo. Atualmente sabe-se que a 

educação brasileira não é uma das melhores, se comprada com a realidade de outros 

países latino-americanos. Mas tal problemática é relativa, pois não é a regra, que todo 

analfabeto não tenha consciência de quais são seus direitos e como tutelá-los, muitas vezes 

esses indivíduos tem mais conhecimentos em relação àqueles que possuem um alto nível 

econômico, educacional e instruções jurisdicionais. Assim a falta de informação leva ao 

cidadão a não buscar por seus direitos como afirma Souza (2013): “A realidade é que o 

cidadão desprovido de educação normalmente ignora os direitos que tem, não sabe se seus 

direitos foram violados e nem como buscar tutelá-los em caso de violação”. (SOUZA, 2013, 

p. 18).  
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A morosidade da justiça brasileira é de fato notória, visto que delongas judiciais é um 

desincentivo a aqueles que estão em busca de resoluções jurídicas. Assim abandonam-se 

as causas por não possuírem recursos financeiros para custear a efetivação de seu direito, 

até que seja solucionado esse revés. Diante disso, abdicam de seu verdadeiro direito 

aceitando acordos com valores inferiores ao devido ou conformando-se com a situação. 

Grande parte ocorre em causas relacionadas aos direitos trabalhistas, ou tratando-se entre 

pessoa jurídica e pessoa física. 

 

Atualmente a celeridade é priorizada, pois devido ao modo de vida adotado 
pelas pessoas, estas precisam de formas de decisões que as acompanhem, 
mas fatores como o imenso numero de litígios, poucos magistrados para 
julgá-los, estrutura antiquada e material deficiente dificultam a concretização 
desse objetivo. (OLIVESKI, 2013, p. 80). 

 

Outro empecilho é a falta da ética profissional no mundo jurídico, advindas de 

magistrados e defensores do Direito. Comportamentos e atitudes fora dos padrões do 

código de ética profissional praticadas por tais juristas ferem rigorosamente direitos que 

deveriam ser buscados pelos mesmos. 

Nesse contexto a, cultura da desconfiança é marcante sobre a população 

desfavorecida economicamente, pois é de fato verídico, o não cumprimento do verdadeiro 

exercício de sua profissão: defender os interesses pessoais de seus clientes, onde é 

bastante evidente em meio a defensores públicos. E para aqueles que podem subsidiar sua 

causa ocorre o fator de altos custos cobrado por advogados que fogem do padrão 

estabelecido, onde a fiscalização não cumpre seu papel de forma eficaz.  

 

O fator desconfiança não se limita aos advogados, é dizer, expande-se 
também aos agentes do poder judiciário e do ministério publico. Muitas 
pessoas simplesmente não acreditam na imparcialidade de tais agentes. 
Aqui também há um agravamento da desconfiança quando os órgãos 
encarregados de fiscalizar juízes e membros do ministério público deixam 
de punir eventuais desvios éticos e jurídicos por algum deles praticado, 
muito gravíssimo a exemplo de venda de sentenças ou pareceres para 
auferir dinheiro ou agradar aos donos do poder no objetivo de obter alguma 
vantagem. (SOUZA, 2013, p. 20). 

  
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo influenciou na compreensão sobre como as classes baixas entendem sobre 

o que é justiça, e quais a dificuldade para ter o direito de acesso à justiça assegurado, bem 

como compreender que essa problemática é complexa e enfatizou-se as justificativas que 

levam a população a não ter conhecimento dos seus direitos e ao mesmo tempo informou-

se como buscar. 
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PROJETO E RELATÓRIO DE PESQUISA JOVEM ANTENADO: EDUCAÇÃO EM 

SAÚDE NA PREVENÇÃO DO SUICIDIO, GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E 

CYBERBULLYNG EM ESCOLA PUBLICA  
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1  INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta, 

marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. A 

Organização Mundial da Saúde circunscreve a adolescência à segunda década da vida de 

10 a 19 anos. (BRASIL, 2014)  

A educação e saúde no Brasil tem sofrido uma serie de transformação de cunho 

político e social, onde a Constituição Federal programou a saúde como direito de todos e 

dever do estado, antes oferecido pelo estado para quem tinha trabalho com carteira 

assinada e outros apenas como um favor. Com a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), todos os cidadãos passam a ter acesso a atendimento básico de saúde, partindo do 

principio de universalidade, equidade, integralidade, hierarquização e controle social, 

apresentando uma característica de atuação inter e multidisciplinar. (OLIVEIRA, et al., 2015) 

Historicamente, a escola é reconhecida como ambiente para inserir questões sobre a 

saúde, problematizadas no cotidiano. No Brasil, diversos modelos foram utilizados, desde 

aqueles que visam à domesticação, à orientação clínico-assistencial e, mais recentemente, 

a propostas que estimulem a capacidade crítica e a autonomia dos sujeitos em sintonia com 

a promoção da saúde. (SILVA E BODSTEIN, 2016) 

Observam-se lacunas de cuidados destinados aos adolescentes e dificuldades de 

inserir ações de promoção da saúde no planejamento institucional, seja na educação, seja 

na saúde. Estudo mostra que os adolescentes evidenciaram dificuldades na escuta, nas 

ações de promoção da saúde que os apoiem no desenvolvimento de relações sociais e 

hábitos saudáveis. (COSTA, 2015) 

O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da 

educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população 

brasileira. O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por 

meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento 

das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da 

rede pública de ensino. (MEC, 2015) 

Fica  evidenciada,  portanto,  a  importância  do  tema,  visto  que  a  Educação  em  

Saúde pode contribuir na formação de consciência crítica do educando, culminando na 

aquisição de práticas  que  visem  à  promoção  de  sua  própria  saúde  e  da  comunidade  

na  qual  encontra-se inserido. (COSTA, 2012) 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

Contribuir para a criação de um espaço de reflexão e discussão dos temas 

abordados, estimulando a autonomia e responsabilidade dos adolescentes, a fim de 

favorecer a redução de suicídio, gravidez na adolescência e cyberbullyng. 
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Específicos: Promover educação em saúde na escola; orientar os adolescentes e analisar 

a percepção dos mesmos sobre as temáticas do projeto , contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento da educação 

 

3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

         Adolescentes constituem um grupo populacional que necessita novos modos de 

produzir saúde. Os agravos em saúde dessa população são decorrentes de seus hábitos e 

comportamentos que os tornam vulneráveis. As concepções construídas sobre adolescência 

mostram as formas e maneiras na qual estão e são no mundo na sociedade e através 

destas concepções são elaborados parâmetros para o cuidado e a proteção nos ciclos da 

vida, que influenciam direitos e deveres, ações sociais e políticas públicas, reivindicadas por 

eles ou por grupos que defendem os direitos de adolescentes. (Ministério da Saúde, 2017) 

 De acordo com o contexto abordado foram escolhidos os seguintes temas: 

Cyberbuling, Suicídio e Gravidez na adolescência. 

 

3.1 Gravidez na adolescência  

      

  O adolescente se encontra em fase de desenvolvimento, sendo estudado em sua 

expressão circunstancial de caráter geográfico, sociocultural, econômico e histórico com 

características biopsíquicas, intelectuais e emocionais específicas enfrentando todas as 

adversidades de uma sociedade em rápido processo de transformação. Sendo considerada 

a etapa entre infância e idade adulta, marcada por transformações biológicas, psíquicas e 

sociais, a adolescência é um período de suma importância para o crescimento e 

desenvolvimento que culmina todo o processo de amadurecimento biopsicossocial dessa 

população. (DAVIM, 2016) 

       Em 1989, o Ministério da Saúde oficializou o Programa Saúde do Adolescente 

(PROSAD), destinado a normatizar as ações de saúde voltadas para a faixa etária de 10 a 

19 anos de idade.3 Esse programa foi um dos desdobramentos da 42ª Assembleia Mundial 

de Saúde, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O PROSAD foi o primeiro 

programa a se preocupar de forma específica com a saúde dos adolescentes, o que 

representou um avanço em termos de saúde pública destinada a essa população; contudo, 

alguns aspectos do Programa foram se mostrando contraditórios em relação às diretrizes e 

focos de ação do Sistema Único de Saúde (SUS). (JAGER et al., 2014) 

       O Brasil conseguiu reduzir em 30% o número de partos em adolescentes na faixa etária 

de 15 a 19 anos na última década; no entanto, a faixa etária de 10 a 14 anos permanece 

inalterada, apresentando o número de 27 mil partos a cada ano, o que representa 1% (um 

por cento) do total de partos no Brasil. (MINISTERIO DA SAUDE, 2015) 

       Quando uma menina fica grávida, seu presente e futuro se alteram radicalmente, e 

raramente para melhor. Sua educação pode ser interrompida, suas perspectivas de 

emprego desaparecem e suas vulnerabilidades à pobreza, à exclusão e à dependência se 

multiplicam. (FPNU, 2015)  

 

3.2 Cyberbuling 

 

        É extremamente comum em todo o mundo vermos manchetes nos meios de 

comunicação sobre diversos tipos de violência no âmbito escolar com grandes 
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consequências. Mesmo com os esforços no campo da educação, e a preocupação com os 

direitos humanos, as sociedades contemporâneas ainda não conseguiram erradicar a 

violência e, hoje, suas novas formas, que, em parte, resultam do progresso tecnológico 

alcançado. O bullying é um tipo manifestações de agressão e de violência entre pares, com 

especial incidência em meio escolar. Trata-se, de atos sistemáticos de violência física, 

vexame emocional ou exclusão social. (SCHREIBER et al. 2015) 

        Mesmo com a conscientização sobre bullying e a tentativa de preveni-lo e combatê-lo, 

o problema só aumenta e surgem novas práticas e evoluindo por meio de uso e abuso das 

novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Atualmente pode se falar de duas 

categorias de bullying: o bullying face a face, também designado como presencial ou 

tradicional e o cyberbullying ou bullying eletrônico. (CAETANO, et al., 2016) 

        O cyberbullying é uma agressão muitas vezes mais insidiosa que o bullying tradicional. 

A tecnologia faz com que as relações e os ambientes sociais sejam mais complexos, devido 

à expansão do espaço e do tempo, e isso faz com que a desigualdade de poder entre 

vítimas e perpetradores seja incomparavelmente maior. (FREIRE, et al., 2015) 

 

3.3 Suicidio na Adolescência 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (World Health Organization - WHO, 

2016), o suicídio constitui-se, atualmente, em um problema de saúde pública mundial, pois 

está, em muitos países, entre as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 19 

anos e é a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. 

(MINISTÉRIO DA SAUDE, 2016)  

O suicídio refere-se ao desejo consciente de morrer e à noção clara do que o ato 

executado pode gerar (ARAÚJO et al., 2015). O comportamento suicida pode ser dividido 

em três categorias: ideação suicida (pensamentos, ideias, planejamento e desejo de se 

matar), tentativa de suicídio e suicídio consumado. A ideação suicida é um importante 

preditor de risco para o suicídio, sendo considerada o primeiro “passo” para sua efetivação 

(WERLANG et al., 2015). 

Verificaram a presença de várias experiências adversas ou estressoras durante o 

desenvolvimento de indivíduos que tentam o suicídio, dentre elas: situações de violência 

física, sexual, negligência e rejeição na infância e na adolescência. Também foi constatada 

a presença de mudanças frequentes nas condições devida destes indivíduos, como, por 

exemplo, o divórcio dos pais e a perda de pessoas significativas. (PIETRO E 

TAVARES,2015) 

 

4 METODOLOGIA 
 

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo, onde foram abordados 

temas relacionados a problemas de saúde na adolescência.  Foram utilizados como 

descritores “Adolescentes” “Suicídio” e “Cyberbuling”, disponíveis no DeCs (Descritores em 

Ciência da Saúde).  

O projeto seguiu as seguintes etapas: Planejamento, Execução e Relatório.  

O planejamento ocorreu com a escolha de uma escola do Município de Timon-MA, 

para a realização das palestras, logo após, houve a entrega de um oficio para a direção da 

escola no qual o (a) responsável assinou e a outra lauda do oficio retornou para a 

Faculdade. Nessa etapa também foram abordados três temas, os quais um foi escolhido 

pelos alunos através de um questionário, um pela direção da escola e o outro pelas 
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acadêmicas palestrantes. Após a escolha dos temas, foram elaboradas as aulas, essa 

elaboração foi supervisionada pela professora responsável pelo projeto, através de 

encontros semanais para revisão, só depois do parecer da professora que nos dirigimos pra 

escola para a execução das palestras.  

Na execução ocorreram palestras que foram ministradas nos dias escolhidos pela 

professora e de acordo com as temáticas propostas anteriormente, cada palestra teve 

dinâmicas para estimular os alunos e facilitar a percepção sobre o tema.  

No relatório contem informações sobre a elaboração do Projeto Jovem Antenado, os 

resultados alcançados e a percepção e aprendizagem dos alunos através de questionários 

que foram entregues após cada palestra.  

A coleta de dados foi realizada no ano de 2018 em uma escola do Município de 

Timon/MA, com os alunos da escola, tendo em vista os que estudam do 6º ao 9º ano que 

estiveram em sala de aula nos dias destinados ao projeto.  

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com os temas e a programação definidos, foi possível dá início às palestras na 

Unidade Escolar da cidade de Timon-MA, para alunos do 1° ano. No total foram 60% 

meninas e 40% meninos, as palestras foram realizadas no turno da tarde.  

A primeira palestra ministrada no 1º ano, abordamos o tema gravidez na 

adolescência, tema escolhido pelas acadêmicas de enfermagem da Faculdade IESM, por 

ser um motivo de preocupação em função das consequências que pode causar tanto para a 

criança, quanto para os pais adolescentes. A palestra teve como objetivo a contribuição para 

o conhecimento dos alunos sobre os riscos, e complicações da gravidez na adolescência, 

assim como tomar conhecimento sobre os métodos contraceptivos e a forma correta de 

utilizá-los. 

Os alunos mostraram-se interessados sobre o tema, com participação e perguntas, 

relatos de experiências vivenciados por familiares e amigos. Observamos falta de 

conhecimento dos mesmos sobre o tema, sexualidade e principalmente sobre os métodos 

contraceptivos, pois apenas conheciam a camisinha. 

A turma era de uma faixa etária de 13 a 19 anos de idade, sendo 55% meninas e 

45% meninos. No final da palestra foi feita uma dinâmica para a interação e conscientização 

sobre gravidez.  

Na segunda palestra ministrada foi abordando o tema gravidez na adolescência 

escolhido pelas alunas palestrantes, por ser um problema crescente e cada vez mais 

precoce, Tendo como objetivo a contribuição para conscientização e reflexão sobre o uso 

dos métodos para a prevenção da gravidez na adolescência.  

A palestra foi ministrada na turma do 1° ano vespertino, na qual a faixa etária era de 

13 a 18 anos, e 70% eram meninos e 30% meninas. 

Durante a apresentação os alunos mostraram interesse, com participação, 

perguntas, e relatos de experiências que já vivenciaram com familiares, e amigos. Ao final 

da palestra foi passado um vídeo de conscientização sobre a temática abordada, e um 

questionário para que pudessem avaliar a aula ministrada. Desse questionaram foram 

distribuídas 46 cópias. Através do mesmo tivemos um resultado positivo, com a participação 

de todos os alunos 

A terceira palestra foi ministrada no 1º ano, com o tema Suicídio, escolhido pelas 

acadêmicas de enfermagem da Faculdade IESM, por ser a segunda principal causa de 

morte entre os indivíduos de 10 a 24 anos, segundo a (OMS). A palestra teve como objetivo 
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informar sobre os aspectos relacionados ao suicídio na adolescência, fatores de riscos e 

características de adolescentes que tentam suicídio, destacando a questão de gênero e 

fatores psicológicos. 

Não houve nenhuma dificuldade na apresentação da palestra, pois os mesmos 

mostraram-se atentos e interessados sobre o tema, foram participativos fazendo perguntas 

e tirando suas dúvidas. Antes de começarmos a palestra pedimos para que eles 

comentassem um pouco sobre o que achavam de suicídio. A turma possui a faixa etária de 

13 a 19 anos, na qual 60% menino e 40% meninos. 

Ao final da palestra realizamos uma dinâmica, na qual teve a participação de todos 

os alunos, a mesma teve como objetivo que eles observassem o comportamento do colega 

no dia a dia, para que assim pudessem identificar quando estiver errado, e assim possam 

oferecer ajuda. Foi entregue um questionário com questões sobre o tema para que os 

mesmos respondessem e expressassem sua opnião. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do contexto apresentado, o presente trabalho ressaltou a importância de 

abordar a educação em saúde entre adolescentes na escola, tendo em vista que essa 

representa um espaço mais amplo para promover discussão e reflexão, além de ser um 

local em que os adolescentes passam a maior parte de seu tempo e podem se integrar com 

outras instituições como a Unidade de Saúde e os familiares, oferecendo a oportunidade de 

educar e orientar, através de construção de diferentes saberes. Por tanto percebe-se que 

explorar o ambiente escolar para trabalhar educação em saúde sobre  a sexualidade e 

demais temáticas, se mostra como uma boa estratégia de ampliar o conhecimento dos 

adolescentes, os inserindo como sujeitos ativos das ações, além de favorecer a 

aproximação da equipe de saúde e os adolescentes, orientando que outros projetos 

similares sejam criados. 

Conclui-se que é de grande importância inserir práticas educativas sobre educação 

sexual, bullying através da internet e suicídio. Pois nota-se uma escassez de recursos 

didáticos nas escolas que informem sobre a vulnerabilidade desses adolescentes aos 

assuntos abordados. 

Evidenciamos como a presença do enfermeiro é fundamental no ambiente escolar, 

visto que é durante este período da vida que há a formação física e intelectual do 

adolescente e a falta de informações podem gerar prejuízos futuros a estes indivíduos em 

formação. Desta forma, a presença do enfermeiro torna-se indispensável no que tange a 

saúde escolar, na busca de prevenir doenças e principalmente promover saúde. 
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SOLUÇÕES DO PROBLEMA DO DIREITO AO ACESSO EFETIVO À JUSTÍÇA 
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RESUMO: Este trabalho busca fazer compreender os fundamentos do acesso à justiça, 

explicar os aspectos históricos por meio da evolução da justiça no Brasil e relacionar com 

elementos de jurisdição buscando formas alternativas de justiça proporcionando uma visão 

crítica acerca da realização da justiça no estado democrático de direito. Inicialmente será 

abordado os fundamentos da justiça relacionando com a cidadania e a formação histórica do 

estado democrático de direito. Ademais, será colocado como principal alternativa do acesso 

efetivo à justiça o acesso à jurisdição com uma concepção fundamentada do processo e da 

formação de inclusão social da jurisdição, com a finalidade de buscar formas alternativas de 

jurisdição. 

 

Palavras-Chave: Cidadania. Jurisdição. Aspectos Históricos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Objetiva-se neste resumo, apresentar uma visão geral sobre o direito fundamental do 

acesso à justiça com o seu conceito relacionado ao ângulo das funções jurisdicionais, 

apresentando estudos sobre a razoabilidade como expressão do princípio da justiça. Com 

uma visão crítica é analisado as questões acerca do poder judiciário e suas limitações e 

também a efetividade do processo em busca da realização da cidadania. A partir dos 

conhecimentos teóricos abordados pela autora é possível absorver ferramentas aptas à 

análise da atuação da magistratura, do ministério público, e dos órgãos responsáveis por 

garantir o acesso à justiça tanto com à viabilização quanto à assistência judiciaria, como 

forma de concretizar tal direito.  

Portanto, é abordado no resumo a análise do poder judiciário que está estabelecido 

no estado democrático de direito com relação a eficácia da justiça e sua legitimidade 

visando a identificação das crises do judiciário no levantamento de soluções práticas e 

alternativas para a efetivação do acesso à justiça e o exercício da cidadania. 

 

2 OBJETIVO GERAL 

 

 Pesquisar as Soluções do Problema do Direito ao Acesso Efetivo à Justiça, sob o viés da 

obrigatoriedade do Estado em garantir ao cidadão de classe desfavorecida, esse direito. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os limites e possibilidade enfrentados pelo cidadão pobre em relação ao direito 

de ter acesso à justiça garantida pelo Estado; Caracterizar o direito de acesso à justiça 

experienciado pelo cidadão pobre. Compreender o direito de acesso à justiça garantido na 

constituição, no tocante às necessidades do cidadão pobre.  
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3 METODOLOGIA 

 

 Consiste em uma pesquisa bibliográfica e de campo. A bibliográfica é fundada em teóricos 

sobre o tema do direito de acesso à justiça, como Cappelletti (1988); Basseletto (2016); 

Gersztein (2013) entre outros. Havera uma pesquisa de campo, que permite um cotato 

direto com os sujeitos onde ocorre o fenômeno estudado e tem ancoragem em Silva (2010) 

método dialético que permite uma ligação do fenômeno com da contradição Demo (2008). 

 

4 DISCUSSÃO E REULTADOS: A CONSTITUIÇÃO E O ESTADO DEMOCRATICO DE 

DIREITO 

 

O objetivo do trabalho é compreender as noções introdutórias relativas ao 

fundamento do acesso à justiça. As questões da cidadania como um “status” de direito a ter 

direitos e sua importância para a efetiva busca de alcançar a justiça estudando ela com o 

foco na sua realização no estado democrático de direito observando qual é a importância da 

constituição, da cidadania e do atual modelo de estado para a realização da justiça. Assim, 

objetivando estudar também o acesso a jurisdição como o acesso à justiça através da 

compreensão de sua importância como instrumento de inclusão social e resolução de 

conflitos a partir da análise do poder judiciário e das formas alternativas de jurisdição. 

 Ademais, é apresentado os aspectos históricos do acesso à justiça para entender os 

seus efeitos e compreender o significado do termo, A análise conceitual não poderia 

dispersar o estudo de seus princípios fundamentais que dão norte a qualquer entendimento 

teórico e prático dando suporte para a compreensão dos limites e obstáculos do acesso à 

justiça. Nesse sentido, apresenta ainda uma concepção restrita com o foco de realização 

deste direito fundamental via instrumento do processo judicial mostrando o papel 

fundamental da magistratura e do ministério público enquanto órgão responsáveis pela 

concretização deste fim, completando esta analise com a questão da assistência judiciaria e 

a atuação do juiz e do promotor diante da necessidade de se garantir a todos o efetivo 

acesso à justiça. 

 Nesse interim, apresenta-se o estudo da justiça com vista a concretização da 

cidadania através de um breve relato histórico acerca da administração da Justiça no Brasil, 

para conseguir identificar o modelo de poder judiciário vigente. Logo, busca-se a 

identificação das crises do poder judiciário para elaboração de medidas alternativas 

adotando-as como solução e como consequência disso a efetivação do acesso à justiça e 

realização da cidadania.  

Atualmente, quando se trata de cidadania a constituição é a garantidora maior deste 

direito representando o modelo democrático que sustenta a ordem de valores onde 

repousam as instituições fundamentando os princípios que guiam a vida pública e garantem 

a liberdade dos cidadãos. O estado constitucional é uma criação moderna e surgiu justo 

com o estado democrático sobre influência dos princípios fundamentais, hoje ficou 

reconhecido o surgimento do constitucionalismo a partir do ano de 1215, quando os barões 

da Inglaterra obrigaram o rei João sem-terra a assinar a carta magna, limitando os poderes 

do rei. Com a afirmação da supremacia do indivíduo, a necessidade de limitação do poder 

dos governantes, com a busca da racionalização do poder, dialogando com Dallari (2000, p. 

198), no dizer: 

Este último objetivo, atuando como que um instrumento para criação das condições que 

permitissem a consecução dos demais, foi claramente manifestado pelos autores que mais 

de perto influíram na Revolução Francesa. E assim como ocorrera com a ideia de 
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democracia, também a de Constituição teve mais universalidade na França, de lá se 

expandindo para outras partes do mundo, justamente porque apoiada na razão, que é 

comum a todos os povos, mais do que em circunstâncias peculiares ao lugar e à época. 

Com efeito, embora a primeira Constituição escrita tenha sido a do Estado de Virgínia, de 

1776, a primeira posta em prática tenha sido a dos Estados Unidos da América, de 1787, foi 

a francesa, de 1789/1791, que teve maior repercussão. 

Com esse raciocínio, o constitucionalismo teve um teor revolucionário em alguns 

países, mas em outros países serviu como instrumento simbólico para as monarquias dando 

um fundamento legal para o absolutismo. 

 

5  CIDADANIA E O ACESSO À JUSTIÇA NO ESTADO DEMOCRATICA 

 

O estado democrático no seu ordenamento jurídico coloca na sua carta de direitos 

como princípio fundamental a cidadania prevista na constituição de 1998 “Art.1 – A 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: II 

a cidadania”. Logo, a cidadania foi colocada como um dos fundamentos da república 

federativa do brasil, a ideia geral do conceito de cidadania consiste na vinculação deste 

princípio ao princípio democrático sendo que a democracia é um conceito histórico que 

evolui com o tempo, e a cidadania também é um conceito que evolui com o tempo ganhando 

novos contornos. 

 Ademais, etimologicamente o termo cidadania originou-se do termo “cidade” (civitas 

– latim), no entanto ela representa muito mais do que simplesmente o fato de uma pessoa 

ter nascido em uma cidade, como explica De Plácio e Silva (1993, p.427) : 

Segundo a teoria, que se firmou entre nós, a cidadania, palavra que se deriva de cidade, 

não indica somente a qualidade daquele que habita a cidade, mas, mostrando a efetividade 

dessa residência, o direito político que lhe é conferido, para que possa participar da vida 

política do país em que reside. 

 Desse modo, assegurar a cidadania é dever que deve ser assumido por toda e 

qualquer autoridade na sociedade, com o objetivo a ser alcançado realizando 

simultaneamente a democracia em todas as suas dimensões (social, econômica e política), 

no entanto evidencia-se a necessidade que as contradições sociais devem ser supridas para 

que todos sejam considerados sujeitos políticos participantes do espaço público, somente 

assim será possível a garantia do acesso aos direitos e deveras consagrados no 

ordenamento jurídico. 

O poder judiciário tem como papel fundamental a solução de conflitos de interesse 

sempre que um cidadão for ameaçado ou violado, com isso a expressão “acesso à justiça” 

tem um sentido institucional vinculado ao direito processual “[…] o direito de acesso à 

Justiça é também, direito de acesso a uma Justiça adequadamente organizada, e o acesso 

a ela deve ser assegurado por instrumentos processuais aptos à efetiva realização do 

direito” (WATANABE, 1988, p. 135). 

 Procura-se analisar o acesso a justiça como acesso ao judiciário, tendo como plano 

de fundo o acesso a uma ordem jurídica justa, como forma de realização plena da 

cidadania, isso porque o poder judiciário com o tempo acaba se tornando o prestador de 

serviços para uma determinada classe social ou grupo social, em detrimento de outros, o 

que determina que parte da população não tem acesso à justiça, como afirma Lopes (1994, 

p.28):  
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A consequência pode ser, e frequentemente é, que a solução dos conflitos vai se 

deslocando para uma forma de justiça privada, de submissão pura e simples dos mais 

fracos, menos espertos ou menos ricos. Exemplo característico é o das relações de 

consumo: aparentemente tratando-se de relações entre um fornecedor e um consumidor, de 

fato é uma relação de um fornecedor com um mercado consumidor, uma pluralidade de 

consumidores, cujos meios de ação podem ser coletivos (suspensão de propaganda, venda 

ou fabricação de um produto, constituição de fundos de indenização de vítimas de acidentes 

de consumo, etc.). Estamos aqui na fronteira entre justiça retributiva/comutativa (reparação 

individual de danos) e justiça distributiva (medidas coletivas de prevenção e distribuição de 

riscos e danos). 

 

 Diante desse e de outros problemas é questionado se o  judiciário está preparado 

para concretização efetiva da cidadania e para assumir a sua função de viabilizar o efetivo 

acesso e realização da justiça em seu sentido mais amplo. 

 

6 PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS SOBRE ACESSO À JUSTIÇA 

 

 O princípio da acessibilidade pressupõe que a pessoa é capaz de esta em juízo 

mesmo com interferências de caráter financeiro com a possibilidade de realização dos seus 

direitos e efetivação dos direitos individuais e coletivos. O direito a informação é o ponto de 

partida para garantir a acessibilidade dos direitos com o conhecimento deles e saber como 

utiliza-los. Portanto, é o ponto de partida para o alcance dos direitos, mas também o ponto 

de chegada para que o acesso à justiça alcance a todos, os custos financeiros também são 

um elemento importante para a acessibilidade, pois não podem barrar ou dificultar o acesso 

à justiça de causas de reduzido valor econômico ou das ações de natureza coletiva. 

 Nessa lógica, o princípio da operosidade mostra o comportamento das partes com os 

procedimentos e instrumentos processuais na busca correta de meios adequados para se 

alcançar os objetivos. Assim, é de grande importância uma atuação ética de todos os 

envolvidos na atividade judicial e extrajudicial, principalmente na figura do Juiz, pois este se 

confunde com a ideia de Justiça. O princípio da utilidade vem com o intuito de conferir ao 

vencedor do processo tudo aquilo a que tem direito, com a menor onerosidade da parte 

vencida, a partir de então começa a surgir a ideia de segurança do Direito versus 

Celeridade, pois pensava-se que quanto mais longo e aprimorado fosse o procedimento, as 

chances de produzir justiça no final seria maior. 

 Hoje se busca com a implantação da emenda constitucional nº45/2004 o objetivo de 

tornar mais acelerado os procedimentos devido ao modo de vida das pessoas que precisam 

de formas de decisões que as acompanhe, diminuindo o número de litígios e aumentando o 

número de magistrados para julga-los. No entanto, a estrutura antiquada e o material 

deficiente, torna difícil a total concretização deste direito. 

 Ao poder judiciário e ao Ministério Público cabe o papel de promover o acesso à 

justiça, por meio de seus instrumentos e inúmeros mecanismos estruturados para este fim, 

já que na realidade esse acesso está cada vez mais restrito, diante dos pesados ônus 

processuais compostos por custas e honorários advocatícios, além da morosidade do 

sistema advindo da exagerada burocracia. Nesse conjunto, para evitar esse problema 

independente da classe que o beneficiado esteja inserido, tem a ideia que a justiça é serviço 

público essencial, de acordo com alguns autores deveria ser prestada a todos os cidadãos e 

em todas as esferas de poder de forma absolutamente gratuita. 
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 Portanto, a assistência judiciária gratuita tem se transformado em uma tendência 

moderna e está se instalando em todos os ramos do Direito, pois no início ela se restringia 

apenas aos necessitados na forma da lei, com a evolução do pensamento e com o clamor 

da sociedade a doutrina e os legisladores acabaram estendendo o alcance da norma para 

garantir a todos os cidadãos o acesso gratuito e integral à justiça, independentemente da 

situação financeira do interessado. 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da compreensão da crise do judiciário em que consiste em críticas e as 

possibilidades de resolução da questão de este poder não conseguir responder ao que a 

sociedade espera dele, a possibilidade de buscar investigar quais são as perspectivas e 

propostas de mudanças com vista na realização da cidadania e efetivação do acesso à 

justiça, uma das soluções foi abordada por Cappelletti e Garth (1988), para que ocorra a 

efetividade do acesso à justiça é a partir da assistência judiciária aos pobres, que significa 

ter os menos favorecidos condições de acesso a um advogado qualificado para defende-lo 

em seu direito. Pois, atualmente no Brasil é possível encontrar estudos que mostram o 

advogado como agente indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas e 

procedimentos minuciosos para o ajuizamento de uma causa. 

 Enfim, o acesso à justiça é um problema que pode ser resolvido mediante uma 

reforma na legislação processual, com alterações que possibilitem maior fortalecimento e 

estabilidade do judiciário, pois uma instituição forte e independente pode oferecer a 

sociedade a garantia da cidadania e a certeza do cumprimento dos dispositivos 

constitucionais. Logo, torna-se importante lembrar aos operadores do Direito a máxima 

atribuída ao jurista uruguaio Eduardo Juan Couture: “Teu dever é lutar pelo Direito. Mas no 

dia em que encontrares o Direito em conflito com a justiça, luta pela justiça”. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o estatuto da criança e do adolescente que dispõe sobre a proteção 

integral à criança e ao adolescente, considera-se criança, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescentes aqueles entre doze e dezoito anos de idade (BRASIL, 1990). 

Para muitas famílias a adolescência é um momento de crise. A percepção 

culturalmente aceita de que esse é um período de não obediência às regras dos pais, e 

reforça o estereótipo de que o jovem é um ser rebelde e torna naturais as dificuldades 

encontradas por algumas famílias em construir e manter regras. Alguns pais relatam certo 

estranhamento dos filhos quando chegam à adolescência. As crianças dóceis e obedientes 

são misteriosamente substituídas por adolescentes críticos e insatisfeitos (BARBOSA, 

2014). 

Os adolescentes constituem um grupo de risco devido às mudanças que ocorrem 

nessa época da vida o que os torna mais vulneráveis, necessitando assim o 

estabelecimento de politicas públicas mais eficazes, tendo como finalidade a diminuição de 

distúrbios e agravos, garantindo assim uma juventude mais saudável (SILVA, 2014). 

Um programa voltado para a saúde de crianças e adolescentes é o PSE, que é um 

programa resultado de uma parceria entre os Ministérios da Saúde e Educação, que tem 

como objetivos promover a saúde e a cultura da paz, enfatizando a prevenção de agravos à 

saúde; articular ações do setor da saúde e da educação, aproveitando o espaço escolar e 

seus recursos; fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades dessas crianças e 

adolescentes; incentivando também a participação comunitária de modo a contribuir para a 

formação integral dos estudantes da rede básica (SANTIAGO, 2012). 

O enfermeiro é o profissional de maior contato com os adolescentes, a promoção da 

saúde através de ações voltada aos adolescentes, que são considerados grupo de risco, 

torna-se um instrumento de suma importância para o profissional, pois tem por finalidade a 

melhoria da qualidade de vida e consequentemente da sua saúde. 

 

2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Ensinar educação em saúde para adolescentes, através de atividades 

educativas com temas relacionados ao seu cotidiano. 
 

Objetivos Específicos: Identificar quais os problemas enfrentados pelos adolescentes em 

seu cotidiano, promover saúde através de atividades educativas pertinentes aos temas 

escolhidos e estimular através dos conhecimentos já adquiridos por esses adolescentes, 

saberes que possam ajudar na sua promoção da saúde. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, em uma escola do município de Timon-Ma, 

para a disciplina de saúde do adolescente. Para elaboração deste projeto, de inicio as 
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acadêmicas foram a uma escola, que teve como critério de escolha, o acesso da mesma, 

para solicitar a autorização da diretora para a realização do projeto na instituição de ensino. 

Após a autorização verbal, as autoras pediram para que fosse escolhido pela diretora um 

tema para ser ministrado em uma das palestras do projeto, os outros dois temas foram 

escolhidos pela própria autora. 

O tema proposto pela diretora foi Alimentação saudável, pois havia casos de um 

aluno com quadro de obesidade. E os temas escolhidos pelas ministrantes das palestras 

foram drogas e depressão. 

O publico alvo, foram alunos do 5° ano do ensino médio, com idade de 10 a 13 anos 

de ambos os sexos. As palestras foram desenvolvidas através de aula expositiva de slides, 

dinâmicas e confecções de materiais sobre os temas escolhidos. O projeto foi dividido em 

três etapas: a primeira ocorreu na Faculdade IESM, onde a acadêmica teve orientação do 

desenvolvimento do projeto, pela professora responsável da matéria. A segunda etapa foi à 

execução do projeto na escola escolhida. E a terceira etapa se deu pela finalização do 

projeto escrito e apresentação para a banca examinadora. REFERENCIAL TEMATICO  

De acordo com o Ministério da Saúde adolescência é o período entre 10 e 19 anos 

de idade, é nesse momento que o jovem está vivendo um tempo rico em descobertas e 

mudanças. De acordo com o contexto abordado foram escolhidos os seguintes temas: 

Depressão, Alimentação saudável e Drogas. 

 

3.1  Depressão 

 

De acordo com Ramires (2012), a adolescência torna-se uma fase de contínuas e de 

profundas transformações, tanto no nível psíquico quanto no físico e social. O adolescente, 

ao entrar nessa, passa a residir em um novo corpo, que busca uma nova identidade, onde 

há sua passagem da esfera familiar para à esfera social (RAMIRES, 2012). 

Para que possamos entender as múltiplas causas  que se configuram na constituição 

dos sintomas depressivos nesta faixa etária, é de suma importância descrever as 

características do processo de adolescer e suas principais transformações que ocorre 

durante esse período, podendo assim identificando o que são características dessa fase, e o 

que são características da depressão (RAMIRES, 2012). 

Os quadros depressão podem ser caracterizados pela presença de humor deprimido 

e/ou perda de prazer ou interesse, aliados à presença de alguns ou todos os seguintes 

sintomas: alteração do sono, mudança do peso e do comportamento alimentar, mudança 

psicomotora, fadiga ou perda de energia para realizar as atividades diárias, prejuízo das 

funções cognitivas, os sentimento de menos-valia ou sentimento excessivo de culpa são os 

de maior preocupação para os profissionais, que podem levar a ideação suicida (MENEZES, 

2017). 

 

 3.2 Alimentação Saudável 

   

A imagem corporal tem como um dos seus conceitos a construção multidimensional, 

o que representa a forma como os indivíduos pensam, se sentem e se comportam a respeito 

de seu estado físico. Ela pode ser vista como a relação entre o corpo de uma pessoa e os 

processos cognitivos como crenças, valores e atitudes individuais (PETROSKI, 2012). 

Os adolescentes buscam alcançar uma efetiva satisfação com a imagem corporal, 

para corresponder aos ideais estéticos impostos pela sociedade, é cada vez mais claro que 

as pessoas estão recorrendo a dietas, ao exercício físico exagerado, ao uso de 
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medicamentos como diuréticos, laxantes, entre outros tipos. Consequentemente, surgem 

transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia nervosa (PETROSKI, 2012). 

Um estudo realizado por Leme et al. (2013), mostra que adolescentes que durante o 

período escolar preferem consumir alimentos vendidos nos estabelecimentos próximos à 

escola, ou até mesmo trazidos de casa, o que pode tornar a alimentação calórica e 

inadequada. Os adolescentes participantes demonstraram não gostar da alimentação 

escolar, mas alguns alegaram fazer o consumo devido ser a única alternativa para se 

alimentar, pois as escolas não apresentam lanchonete. 

Para Ferreira et al. (2014), o ambiente escolar deve tomar iniciativas no sentido de 

aumentar o conhecimento dos adolescentes sobre a alimentação e nutrição podendo assim 

conscientiza-los da importância da pratica de atividades físicas associadas a uma boa 

alimentação. 

 

3.3 Drogas 

A escola é um espaço visto como agente transformador. Quando ela não consegue 

desenvolver esse papel associado com a falta de estrutura familiar e à facilidade de se ter 

acesso ao álcool, tabaco e outros tipos de drogas que podem prejudicar a vida dos 

adolescentes podendo levar assim a um conjunto de fatores que predispõem os 

adolescentes ao uso cada vez mais dessas substâncias (ELICKER, 2015). 

Os motivos que levam adolescentes ao uso de drogas podem ser associados às 

ideias de doenças, descontrole infelicidade, criminalidade, fraqueza e loucura, associando 

assim o sujeito em sua condição de usuário a uma pessoa doente e/ou criminoso 

(MONTEIRO, 2013). 

De acordo com Santos e Costa (2013), devido um despreparo dentro da família, é de 

suma importância que os responsáveis por esses adolescentes procurem profissionais 

capacitados para orienta-los, pois os jovens precisam de informações coerentes e corretas, 

sem esquecer-se do acolhimento e a proporção de um lar saudável para o desenvolvimento 

desse jovem. 

 

4  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com os temas e programação definidos, foi possível dá inicio às palestras na 

Unidade Escolar da cidade de Timon-MA, para alunos da 5° serie do ensino fundamental. 

A primeira palestra ministrada na turma da 5° serie foi sobre os temas Drogas e 

Depressão, temas escolhidos pelas desenvolvedoras do projeto, por serem temas de suma 

importância para a saúde dos adolescentes, e apresentarem riscos maiores. 

O objetivo da palestra é levar mais conhecimentos sobre esses temas para alunos, 

por serem problemas de saúde publica, a se uma necessidade maior de desenvolver ações 

de saúde que promova qualidade de vida tanto dentro como fora das escolas, pois é dentro 

desse espaço que se há uma maior possiblidade de envolver o publico jovem em ações que 

visem sua promoção e proteção da saúde. 

Os alunos mostraram-se bastante interessados em relação aos temas abordados 

pelas desenvolvedoras, demonstrando total interesse através de respostas as perguntas 

feitas pelas ministrantes através de um questionário produzidos pelas mesmas, e relatando 

casos vivenciados no ambiente familiar e entre amigos. Logo após foi desenvolvido uma 

dinâmica sobre os temas abordados. 

O publico maior era de meninos representando cerca de 57%, e as meninas 43%, 

tendo a faixa etária entre 10 e 13 anos de idade, houve participação de todos os alunos. 
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A ultima palestra ministrada na turma da 5° serie do ensino fundamental, foi sobre 

alimentação saudável, tema escolhido pela diretora da escola, devido haver um caso de 

obesidade dentro da escola. 

A faixa etária era de 10 a 13 anos de idade, sendo o publico maior de meninos 57%, e 43% 

de meninas. 

A palestra teve como objetivo demonstrar a importância de se ter uma alimentação 

saudável, quais os benefícios que se pode ter através de uma boa alimentação associada a 

pratica de exercícios físicos diariamente, buscando assim desenvolver maior interesse dos 

jovens a essas praticas.  

Os alunos demonstraram interesse a cerca do tema abordado, respondendo 

perguntas feitas através de um questionário produzido pelas desenvolvedoras do projeto, 

relatando também casos de familiares e amigos. Logo após houve a realização de uma 

dinâmica sobre alimentação saudável e sua importância, todos os alunos participaram. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É de suma importância desenvolver ações que busquem a Promoção da saúde de 

adolescentes considerados faixa etária de risco, tornando-se um grande desafio para os 

profissionais da área da saúde. O Projeto Jovem Antenado é um instrumento para a 

realização de ações que visem buscar medidas de prevenção e promoção da saúde desses 

adolescentes. 

A finalidade desse projeto é esclarecer as duvidas e orientar sobre formas de buscar 

mais conhecimentos que ajudem na sua promoção da saúde, demonstrando quais as 

medidas de prevenção, e quais profissionais e programas buscarem para ajudar na 

qualidade de sua saúde e bem estar. Além de enriquecimento da vida acadêmica das 

desenvolvedoras do mesmo, mas também a preparando para a vida profissional, onde serão 

realizadas atividades diariamente de educação em saúde, não somente com adolescentes, 

mas outras faixas etárias que consideradas de risco. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a temática da 

família no seu campo de atuação no Centro de Referência da Assistência Social  -  CRAS e 

a  importância da família como centralidade  das Políticas Públicas. Visa assim, possibilitar 

ao aluno discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço Social na 

abordagem com famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das famílias 

assistidas na área da assistência social, em especial no CRAS  de Timon-MA .  

 

2 OBJETIVOS  

 

Analisar os principais elementos teóricos para a apreensão da categoria família  na 

área da assistência social, em  especialmente no CRAS  na perspectiva do  Assistente 

Social.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado através de visitas técnica à instituição CRAS na cidade de 

Timom-MA sendo aplicado roteiro de perguntas pré-estabelicido à profissional Assistente 

Social enfatizando seu trabalho junto às famílias. 

 

3 RESULTADOS PARCIAS:  

 

Constatou-se através das visitas institucionais que o Assistente Social  no seu 

exercício profissional percebe a família  como sendo uma estrutura importante. Para o 

Assistente Social a família assume um papel de importância em seu trabalho, visto que esta 

é o centro da Política Pública hoje. Quando questionadas sobre os recursos oferecidos pelo 

Estado às famílias assistidas, as profissionais relataram que  por serem família de  baixa 

renda, realmente necessitam lançar mão das políticas públicas oferecidas pelo Estado nas 

mais diversas áreas. São em geral família que necessitam  de suporte, de nossa ajuda. 

Nesse sentido, as famílias são beneficiarias ex: Benefício de cesta básica, enxoval, auxilio 

funeral dos nossos acompanhamento, capacitações, oficinas, palestras. Quanto ao perfil das 

famílias  assistidas mencionaram que são em geral pessoas de baixa renda, beneficiarias 

dos programas sociais do governo federal como: Bolsa Familia, Beneficio de Prestação 

Continuada, sem um atividade laborativa definida.  Relataram que na política de Assistência 

Social, percebemos as famílias através das necessidades e nas demandas no cotidiano, 

que a família faz parte da nossa história e o Assistente Social é um dos  profissionais que 
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tem a família como referência, ou seja, é o nosso objetivo e o privilégio de intervenção 

social. Ela ocupa o nosso espaço de trabalho.  Dessa forma, entendemos a  importância do 

nosso trabalho para  a prevenção e a proteção das famílias, necessidades e vulneráveis que 

precisam de acompanhamento e atendimento integral. Na contribuição para a superação 

das vulnerabilidades sociais. Vale destacar que no CRAS  no cotidiano, nos deparamos com 

pessoas em situação de baixa renda e até em situação de extrema pobreza. São assim, 

famílias vulneráveis socialmente  que necessitam de acompanhamento em vários aspectos 

sociais.  Ou seja, nos CRAS temos demandas diferentes, que nos exigem intervenções as 

mais variadas. 

 

4 CONSIDERAÇÔES FINAIS:  

 

A investigação mostrou que o Assistente Social na área da Proteção Básica   tem na 

família seu principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente do processo 

de tratamento. A família apareceu como sendo a principal responsável pelo cuidado e 

promotora da socialização.  Nessa e em outras áreas a família assume um papel de 

protagonista ......CONTINUAR... 
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RESUMO: A justiça é um tema passível a discussões, desde os primórdios da sociedade. 
Porém na contemporaneidade, o devido conceito se tornou objeto de questionamentos 
perante aos indivíduos que na busca pelos seus direitos fundamentais garantidos e na 
preservação da dignidade como pessoa humana, frustram-se ao se depararem com um 
modelo falho e que de fato não oferece um acesso amplo e igualitário. As barreiras para 
efetivação dos direitos da comunidade são inúmeras, dentre elas, o desconhecimento das 
pessoas sobre os próprios benefícios prescritos na carta Magna, além da ineficiência de 
sistemas jurídicos altamente burocráticos que dificultam o acesso e solução imediata de 
problemáticas pessoais envolvidas. Ressaltam-se também questões de distinção de renda, 
que erroneamente as decisões judiciais favorecem e beneficiam os detentores da maior 
renda, excluindo os não favorecidos e os deixando a margem da justiça propriamente dita. 
Ademais, não basta apenas introduzir uma reforma jurídica ousada no sistema, é necessário 
uma vistoria cuidadosa de sua implementação, pois departamentos podem operar a nova 
ferramenta de acesso de maneiras diversas em cada ambiente. Conclui-se então, que a 
essência desta temática envolve mais que uma simples idéia, envolve uma finalidade 
concreta, focada na acessibilidade justa que só terá a acrescentar no quesito qualidade e 
eficiência, comparado ao atual sistema que se dispõe na sociedade, especialmente no 
Brasil. E espera-se, que as classes desfavorecidas obtenham amplo conhecimento dos 
direitos que possuem para obterem acesso igualitário justiça sem quaisquer meios de 
distinção e com a população de maneira geral ciente dos meios para o sistema judiciário.  
Palavras-chave: Acesso. Justiça. Direito. População. Cidadania 

 

1  INTRODUÇÃO 

  

O objetivo desse trabalho é mostrar a realidade do acesso à justiça que a população 

tem, sendo feita pesquisas em campo para se ter de fato a realidade do tema abordado. De 

modo que se possa apresentar uma série de perguntas para os entrevistados para saber na 

realidade se está ocorrendo um efetivo acesso à justiça, tendo enfoque nos pontos que 

precisam ser aperfeiçoados. Sendo eles, o desconhecimento da própria população sobre 

seus direitos, bem como, os serviços jurídicos ineficientes e burocráticos e a distinção de 

renda entre as pessoas que se concretizam como um fator agravante. Muitas vezes, estes 

fatores dificultam a compreensão de uma pessoa leiga ao que está sendo transmitindo no 

contexto em que se encontra. 

 

2  METODOLOGIA 

 

O trabalho realiza-se por meio de pesquisas bibliográficas a partir de abordagens 

qualitativas usadas como entrevistas para a produção de textos teóricos e essencialmente 

empíricos, que por fim, serão utilizados como relatórios parciais e finais. O método dialético 

terá um estudo fundamentado em documentos, pesquisas bibliográficas, apoiadas em 

narrativas, através de roteiros semi-estruturados para construção dos dados, além de 

análise dos dados à luz da teoria. Dessa forma, deve-se seguir uma organização objetiva e 

subjetiva, como por exemplo, entrevistas, que necessitam serem gravadas para 
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posteriormente serem escritas, sendo utilizadas como fonte de fundamentação de todo o 

quadro teórico desenvolvido. 

 

3  DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

3.1. Direito ao Acesso 

 

São vários os obstáculos do acesso à Justiça no âmbito atual, porém vários países já 

estão aderindo com excelência e otimismo à temática enfocada no acesso à justiça, com o 

uso de sistemas jurídicos capacitados em atender de forma igualitária a todos, 

especialmente os que nunca tiveram oportunidade de declamar seus devidos direitos. 

Porém, opor-se ao modelo tradicional de realizar jurisdição em prol da inovação de fato 

democrática tem se tornado um desafio, principalmente em expor para a realidade o ideal 

correto do uso da justiça. Mesmo com tantas realizações notáveis alcançadas, inovar com 

reformas mais abrangentes ainda é motivo de risco, na qual exige certa cautela. 

Podemos ser céticos, por exemplo, a respeito do potencial das reformas tendentes 

ao acesso à justiça em sistemas sociais fundamentalmente injustos. É preciso que se 

reconheça, que as reformas judiciais e processuais não são substitutos suficientes para as 

reformas políticas e sociais. (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p.161.) 

Nesse sentido, uma das principais barreiras do acesso à justiça é a falta de 

conhecimento da população que não sabem ao certo seus direitos como cidadãos e não se 

interessam por assuntos jurídicos, destinados a procurar na maioria das vezes o judiciário 

quando existem questões particulares envolvidas na justiça. Há também o fato de serem 

passadas para a população poucas informações sobre como obter acesso gratuito para os 

que não têm condições econômicas para arcar com os custos de um advogado particular. 

Desse modo, indivíduos que já tiveram que resolver problemas pessoais no âmbito jurídico 

se queixam de que na busca do devido serviço, há uma falta de informações corretas que 

auxiliem os mesmos a solucionarem os empecilhos em questão e principalmente na demora 

para obterem esse benefício pelo fato da burocracia envolvida em todo o processo legal, 

desde o começo até a conclusão. 

Assim como em outros casos, barreiras de acesso à justiça em geral e dificuldade de 

chegar ao judiciário foram identificadas no presente caso. A distância física constituiu como 

barreira para o acesso ao judiciário e o desconhecimento do direito pode ser considerado 

uma barreira ao acesso à justiça de forma mais ampla (COMISSÃO INTERNACIONAL DE 

JURISTAS, 2011, p.61.) 

Ademais, compreende-se que as condições sócio-econômicas de cada lugar muitas 

vezes podem prejudicar de forma geral no acesso à justiça. Desta maneira, sendo um 

aspecto político-econômico, mas que reflete diretamente em seus serviços prestados à 

sociedade incluindo o da justiça aos cidadãos, em que nesses casos ocorre falta de 

estrutura tanto física como econômica, de modo que ocorra estratégias de administração 

para que resulte a prestação de serviços judiciais à população de forma correta e prática.  

Contudo, com o processo burocrático já de certa forma lento, com uma estrutura 

precária e má administração de recursos a esse sistema, o serviço se torna cada vez menos 

eficiente, não correspondendo aos anseios da população. Em muitos dos casos pessoas 

que conseguem ter seu acesso à justiça sentem dificuldades em compreender o que está 

sendo discutido em questão pelo fato da justiça ainda utilizar-se de uma linguagem ainda 

muito arcaica, cheia de temor próprios como jurisprudência, em latim como Habeas corpus, 



 
ANAIS - I CONGRESSO ACADEMICO DA FACULDADE IESM - 2018 

 

102 
 

dificultando para quem é leigo na compreensão de terminologias jurídicas no acompanhar 

do processo que está tramitando. 

Portanto, em uma pesquisa de campo desenvolvida no bairro Marquês na cidade de 

Teresina-Pi, foram feitas 10 perguntas sobre o acesso á justiça da população principalmente 

com o foco na região onde residiam. Observaram-se nas pesquisas que a comunidade 

ainda não sabia responder ao certo sobre o acesso efetivo, relacionando essa busca à 

justiça a atuação policial na região com relatos que o policiamento da área ainda precisava 

melhorar. Apenas uma entrevistada relatou que já teve contato aos meios jurídicos para 

resolver problemas de documentação, relatou que ficou satisfeita com o serviço prestado, 

porém, seu reclame diz respeito ao atendimento prestado pelos funcionários e pela falta de 

informação no local. Entende-se então que a população em sua maioria não sabe ter acesso 

à justiça, além de não saber informar se em seu bairro existe algum núcleo que os possa 

atender e não buscam ter informações que possam ajudar posteriormente se forem ter 

algum problema judicial. 

Todavia, no que diz respeito a essas reformas judiciais e processuais, não se 

substituem as próprias organizações políticas e sociais. O enfoque do problema não deve 

ser apenas em um âmbito e sim em uma visão mais ampla e abrangente perante toda a 

situação. É sobre não focar apenas em propor novas ideias e reformar a estrutura, sem uma 

devida fiscalização, afetando a comunidade como um todo. 

A reelaboração de um novo conceito de jurisdição deve surgir de premissas que 

permitam a ampliação do conhecimento da jurisdição civil, que passa a ser considerada não 

apenas no plano processual, mas também no plano político-social (OLIVESKI, 2013, p.43.) 

Além do mais, como já mencionado anteriormente, as questões jurisdicionais atuais, 

demandam tempo pela sua extensa burocracia e pela pertinência da exclusão dos 

indivíduos com reduzido valor monetário, privilegiando uma classe específica dententora de 

maior renda. Concretizando assim, um fator significante de barreira ao acesso efetivo a 

todos da sociedade e também um verdadeiro descaso dos próprios governantes. 

As possíveis soluções para se tentar fazer com que o exercício da função 

jurisdicional se desenvolva no menor tempo possível começam por políticas econômicas dos 

governos no sentido de tentar a máxima divisão de renda entre os cidadãos, porque com 

isso inevitavelmente se reduzirão os conflitos e, consequentemente, a quantidade dos 

processos. (SOUZA, 2013, p.36.) 

Abordando esse tema, é necessário que exista um conjunto de questionamentos 

para que não seja posta em prática de qualquer modo. Deve ser analisado cuidadosamente, 

principalmente porque o atual sistema, com as instituições, procedimentos e pessoas que 

caracterizam o sistema judiciário brasileiro concebem um modo de agir diferente do 

proposto, e para que não seja imposta bruscamente esta reforma, é necessário um 

acompanhamento para que não acarrete em uma má qualidade no serviço e no atendimento 

as pessoas que buscam o acesso à justiça. 

A finalidade não é fazer uma justiça mais pobre, mas torna-la mais acessível a todos 

inclusive aos pobres (...) é o ideal básico de nossa época, o enfoque do acesso à justiça só 

poderá conduzir a um produto jurídico de muito maior beleza – ou melhor qualidade – do 

que aquele que dispomos atualmente. (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p.165.) 

Por fim, deve prevalecer a supremacia dos direitos individuais, como garantia de 

liberdade a população que obtém êxito na busca pela justiça, pelos meios jurídicos, porque 

como já citava alguns filósofos antigos, o homem vive a busca da felicidade, esta que só é 

garantida pela liberdade presenciada na busca pela justiça ampla e igualitária assim 

tipificada.  
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A constituição que tente cultivar o bom caráter ou afirmar uma concepção particular 

da vida boa corre o risco de impor a alguns indivíduos os valores de outros. Ela não respeita 

as pessoas como seres livres e independentes, capazes de escolher sozinhos os próprios 

objetivos. Se Kant e Rawls estiverem certos ao conceber a liberdade dessa maneira, 

também estarão certos a respeito da justiça. Se somos seres independentes, que escolhem 

livremente, sem quaisquer amarras morais precedentes à nossa escolha, precisamos então 

de uma estrutura de direitos que mantenha a neutralidade no que se refere às finalidades. 

Se o “eu” precede suas finalidades, o certo também deve preceder o bom. ( SANDEL, 2015, 

p.254.) 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    

Nesta pesquisa constata-se que ainda ocorrem muitas dificuldades no acesso à 

justiça, principalmente pela falta de informação e preocupação da população, não sabendo 

muitas vezes dos seus direitos, não se preocupam em saber se existe algum local de 

atendimento perto da região onde mora a falta de informações prejudica mais ainda esse 

fato, pois quando alguma pessoa necessitar desse atendimento irá encontrar dificuldades 

em ter dúvidas esclarecidas, além de uma linguagem ainda bastante arcaica o que dificulta 

o entendimento do que está sendo colocado em questão no particular de cada indivíduo, 

Conclui-se então, que a essência desta temática envolve mais que uma simples ideia ou 

imaginação, envolve uma finalidade concreta, focada na acessibilidade justa que só terá a 

acrescentar no quesito qualidade e eficiência, comparado ao atual sistema que se dispõe na 

sociedade, especialmente no Brasil.  
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DIREITO AO ACESSO EFETIVO Á JUSTIÇA: NO COMPASSO DO PODER PUBLICO.  

 

Jhonatha Barbosa FERREIRA 

Ridlla de Fatima de Sousa LEAL 

Valdomir Marques de SOUSA 

 

RESUMO: Sabe-se que os sistema, inclusive o jurídico, não está sujeito a críticas, 
principalmente no que concerne às indagações dos cidadãos sobre o fato de não entender 
como ter acesso à justiça, e a que preço e em benefício de quem este de fato funciona. Tal 
problemática produz inquietação em toda sociedade, incluindo advogados, juízes e juristas. 
No sistema atual de contencioso administrativo, apesar de os tribunais administrativos não 
integrarem o poder Judiciário, tais tribunais, na prática, funcionam como uma espécie de 
justiça especial, como a justiça federal dos países que adotam a federação como forma de 
estado, isso porque tanto no sistema judiciário, como no sistema administrativista, todos os 
órgãos são instituídos pela constituição com atribuição de jurisdição limitada às matérias 
descritas em seu corpo. É equivocada e insuficiente uma definição de estado que não inclua 
a dimensão simbólica discursiva, pois se faz necessária para a institucionalização do poder 
público uma justificação legitimadora do seu exercício. Torna-se pertinente um olhar sobre o 
estado norteado do tema proposto, razão pela qual se adota, por sua completude, a 
concepção que institui no bojo conceitual a finalidade do estado e sua preeminente 
preocupação com a realização da cidadania, buscando meios de reduzir as desigualdades 
sociais, de modo que propicie as condições teóricas para uma estratégia de luta em prol da 
efetivação dos direitos. 
 

Palavras-chave: Sociedade. Direitos. Estado. Acesso à justiça.  

 

 

1  INTRODUÇÃO:  

 

Objetiva-se por meio deste trabalho fazer uma reflexão sobre como a sociedade tem 

se organizado para ter o direito de acesso à justiça garantido na Constituição de 1988, uma 

vez que, no entendimento de teóricos estudiosos do tema abordado.  

O estudo destaca a efetivação do direito de acesso à justiça que o cidadão, portanto,  

a sociedade tem garantido pelo poder público, desde que comprovado que não condições 

de bancar as custas cobradas por um serviço jurídico de que necessite.  

Assim, faz-se registro de informações no contexto de interesse sobre a efetivação 

desse acesso à justiça. Desse modo aborda-se relações importantes da evolução do Direito 

no acesso à justiça, enfatizando o engajamento do cidadão no processo de luta para fazer 

valer este direito constitucional à todos que dele necessitar, ao tempo que, busca-se 

oportunizar aos menos favorecidos , conhecimento desse direito e como buscar o acesso a 

esse direito, com vistas diminuir qualquer forma de discriminação e  desigualdade, 

cumprindo nesse olhar, a efetivação do exercício social. 

 

2  METODOLOGIA:  

 

A montagem utilizada, consistiu em um estudo bibliográfica de  autores considerados 

clássicos que discutem o problemática do acesso à justiça individual e socialmente, utilizar-

se-á como técnica de investigação a entrevista, com roteiro semi-estruturado, ancorada na 

pesquisa narrativa. 
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3 DISCURSÃO TEORICA 

 

3.1 Direito ao acesso efetivo á justiça  

 

O direito à justiça vem crescendo cada vem mais. No entanto, nem todos poderiam 

ter acesso, devido a complicação de se obter informações em tribunais, fórum, dentre outros 

órgãos.  

Hoje o acesso à justiça vem se atualizando de forma que a sociedade de baixa renda 

vem ficando à margem, quando o assunto é acesso à justiça.Desse contexto, entende-se a 

necessidade do poder judiciário ainda passar por  pendências, correspondente a  mudança 

no processo relacionados ao direito civil. 

A teoria era que, embora o acesso à justiça pudesse ser um ‘’direito natural’’, os 

direitos naturais não necessitavam de uma ação do estado para sua proteção. Nesse 

contexto o direito se considerava anteriores ao estado, sua preservação exigia apenas que o 

estado não permitisse que eles fossem infringidos por outras, portanto, permanecia passivo, 

com relação a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus direitos 

e defendê-los adequadamente, na pratica. De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido 

reconhecido como sendo de grande importância entre os nossos direitos individuais e 

sociais, pois a titularidade de direitos é distribuída de sentido na ausência de mecanismo 

para efetiva reivindicação.   

Para a eficiência do sistema, existem outros componentes que necessitam de 

reforma, além da assistência judiciária, é preciso que haja uma ampliação do efetivo  

advogados conceituados, para atender a demanda, e não exceda a oferta dos serviços 

disponibilizados por estes profissionais, para auxiliar aqueles que não podem pagar por 

serviços jurídicos, minimizando a ausência do Estado na ssistencia aos problemas básicos e 

na atenção às  pequenas causas.   

Nesse entender, o sistema deve ser igualmente acessível a todos, pois o homem 

deve produzir resultados que sejam individuais e socialmente  juntos. Nesse enfoque,  a 

capacidade jurídica é o primeiro aspecto a destacar, como afirma Cappellethe; Garth, (1988) 

ao dizer:  

A ‘’capacidade jurídica’’ pessoal, se relaciona com as vantagens de 
recursos financeiros e diferença de educação, meio e status social, é um 
conceito muito rico, e de crucial importância na determinação da 
acessibilidade da justiça. (CAPPELLETHE; GARTH, 1988, p.22). 

 

Entenda-se, a reivindicação de novos direitos ocorre pela deficiência de técnica e 

áreas não jurídicas, pois tais direitos exigem empenho governamental para este problema e, 

diversos grupos formaram sociedades que variam  em tamanho e especialidades temáticas 

que entendem o tipo comum da população em organizações sem fins lucrativos, mantida 

pelo governo, proporcionando aconselhamento jurídico especializado e constante 

supervisão em relação a interesses não representados e não organizados, além de uma 

crescente concepção de justiça.  

Ademais, basta de reducionismo na visão do servo e aplicador inerte da lei.  Nesse 

sentido, existem múltiplos obstáculos na efetividade do direito de acesso a justiça, como: as 

custas judiciais as quais são divididas em  três tópicos: regra geral; pequenas causas e 

tempo. Essas custas são as causas que propiciam valores altos em relação as causas de 

pequenos porte, que via de regra, possuem valores baixos, por serem, processo de 

pequenas causas e  já os processos de grande porte levam de dois a três anos para serem 

resolvidos aumentando os custos, como afirma Cappelleth; Garth, (1988): 
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Causas que envolvem somas relativamente pequenas são mais 
prejudicadas pela barreira do custo. Se o litígio tiver de ser decidido por 
processo judiciária formais, os custos podem exceder o montante de 
controvérsias, ou, se isso não acontecer, pode consumir o conteúdo do 
pedido a ponta de torna a demanda uma futilidade. (CAPPELLETH; 
GARTH, 1988, p.19) 

 

Desse olhar, compreende-se o direito de acesso à justiça,  o direito de tre um 

remédio garantido pela autoridade judiciária, administrativa ou legislativa. A negação por 

parte do Estado desse direito ao cidadão, deve-se recorrer ao Judiciário ou às instâncias 

administrativas, bem como, os custos e as condições da condução desses processo; o que 

exige considerar a satisfação da vítima em relação ao resultado.    

Nessa compreensão, observa-se que o Estado e o Direito assumem uma nova 

dimensão, como componentes indispensáveis ao processo de materialização do espaço 

público, o que só é possível mediante a igualdade fundamental, como afirma Marques; 

Patrícia, (2013): 

 

Embora o esforço neoliberal ocorra no sentido de preservar essa dicotomia 
público/privado com a separação do político e do econômico, não há como 
se negar essa nova dimensão do espaço público, na qual a cidadania 
assume um novo sentido, porque numa “sociedade capitalista o exercício da 
cidadania se dá de forma conflitiva na relação capital/trabalho, 
caracterizando avanços e recuos em termos de direitos sociais de acordo 
com a relação de forças das classes e poderes sociais dentro dos aparelhos 
de Estado. (MARQUES, PATRÍCIA, 2013, p. 22) 

 

Assim, acredita-se que a classe burguesa, além de estabelecer novos parâmetros 

para definição do indivíduo e suas relações com a sociedade e o Estado que se 

fundamentava na trilogia liberdade, igualdade, fraternidade, postulou um projeto político de 

organização social expresso na fundamentação jurídica, em que o direito era, de fato, 

substitutivo do privilégio. 

 

A participação dos indivíduos na vida do Estado e o seu reconhecimento 
como pessoa integrada à sociedade significa que o funcionamento do 
Estado está submetido à vontade popular, e a cidadania, assim 
considerada, consiste na identificação do homem como titular de direitos 
fundamentais e em sua integração participativa no processo do poder e da 
dignidade da pessoa humana. (MARQUES; PATRÍCIA, 2013, p. 34) 

 

Nessa lógica, o espaço público é conquistado pela participação do cidadão na 

comunidade política, com vistas a extirpar toda e qualquer forma de discriminação e 

combater as desigualdades, representando o pleno e efetivo exercício social. 

Para que o controle jurisdicional fique condicionado ao esgotamento de via não 

jurisdicional é necessário, no entanto, autorização expressa na própria constituição, não 

sendo, pois, suficiente mera disposição em lei sobre o assunto; porque se a lei maior é 

priorizada como direito fundamental, qualquer limitação a esse tipo de direito só pode ser 

autorizada por ela própria lei. 

 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo, ainda em andamento, tem observado que os cidadão de baixa renda, que 

deveria ter o direito de acesso à justiça garantido na diz a Constituição Federal do Brasil, 
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não possui se quer, o conhecimento de como buscar esse direito, revelando assim, a falta 

de informação por parte do Estado, para com aqueles que necessitam dos serviços da 

justiça e não podem pagar por eles.  

Constatou-se que a população menos favorecida de recursos financeiro, enfrenta 

dificuldade quando necessitam dos serviços jurídicos, por não saberem onde buscar e nem 

a quem se dirigir na busca por esse direito, como também, não tem conhecimento que é um 

direito garantido constitucionalmente.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o Ministério da Saúde, adolescentes e jovens, na faixa etária compreendida 

entre 10 e 24 anos, representam 29% da população mundial, sendo que 80% vivem em 

países em desenvolvimento como o Brasil. Os adolescentes e jovens correspondem a 

30,3% da população brasileira, ou seja, 1/3 da população total, o que faz com que o Brasil 

seja um país de população relativamente jovem (IBGE, 2010; HORTA et al., 2010).  

Essa etapa do ciclo da vida varia de acordo com as concepções sociais acerca do 

humano e das relações intergeracionais de um dado momento histórico. Nesse movimento, 

a juventude funciona como um termômetro de possíveis mudanças sociais, por ser 

percebida como a geração responsável pela transmissão de valores ou ruptura de 

determinados padrões. Dentre as transformações da adolescência, ocorrem a maturação 

sexual e a aquisição da capacidade de reprodução, além de novas descobertas e contato 

com diferentes tipos de interações, podendo torna-los bastante vulneráveis. (SANTOS et al., 

2018). 

Portanto, este trabalho visa fazer uma reflexão nas vidas dos adolescentes sobre as 

temáticas: influencia na má alimentação, gravidez precoce na adolescência e o uso de 

drogas abusivo nas vidas dos adolescentes.  Pensando por essa vertente, o projeto jovem 

antenado foi criado com a intenção de atuar diretamente com adolescentes das escolas da 

rede pública e privada do município de Timon, abordando temas que possam gerar dúvidas 

nessa faixa-etária da vida.   

A abordagem dos temas faz-se de forma dinâmica e de fácil compreensão, 

auxiliando no aprendizado por parte dos adolescentes. Sendo assim, esse trabalho mostra-

se de relevância para o público adolescente, sendo possível através do mesmo levar 

informação e conhecimento de maneira simples para esse público tão vulnerável. 

 

2 OBJETIVO  

 

Objetivo Geral: Promover a educação continuada e permanente sobre as seguintes 

temáticas: a influência da má alimentação; a gravidez não planejada e as drogas na 

adolescência. 

 

Objetivos Específicos:  
 

❖ Orientar os problemas causados pela má alimentação na fase da adolescência; 

❖ Conscientizar, os jovens a se prevenir nas relações sexuais a fim de evitar uma 

gravidez não planejada; 

❖ Sensibilizar os adolescentes sobre os impactos proporcionados pelo uso 

indiscriminado das drogas lícitas e ilícitas na adolescência; 
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3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

3.1 Influências da má alimentação 

 

A monitorizarão da qualidade dos alimentos consumidos durante a infância e 

adolescência tornam-se importantes por pouco se conhecer sobre os fatores promotores de 

mudanças no comportamento alimentar e ser frequente a prática de jejum, dietas irregulares 

e restritas, consumo compulsivo ou frequente de alimentos altamente energéticos, ricos em 

açúcares e gorduras, em substituição de alimentos saudáveis durante esta fase (SILVA et 

al., 2015).  

Tais práticas correspondem aos principais fatores responsáveis pela expressão do 

atual quadro epidemiológico de sobrepeso, obesidade, carências nutricionais, doenças 

crônicas não transmissíveis e comportamentos de risco para transtornos alimentares 

durante a infância e adolescência (SILVA et al., 2015). 

A preocupação com a nutrição cerebral pode desenvolver o cérebro e suas plenas 

capacidades, corrigir desvios de inteligência, preveni-los e aperfeiçoá-la, para uma 

adequada manutenção do mesmo. A boa alimentação leva à saúde e à melhor atividade 

cerebral, crianças desnutridas têm baixo desempenho escolar. Em face disto, a má-

alimentação, ou seja, a desnutrição é apontada como um dos fatores responsáveis pelo 

fracasso de boa parte dos alunos. A desnutrição acarreta deficiências na formação cerebral. 

“Na idade adulta, entretanto, o cérebro já está formado”. Dentre os nutrientes necessários 

para o cérebro, encontram-se as proteínas como construtoras das redes neurais 

(CAVASSIN et al., 2013). 

 

3.2 Gravidez na adolescência  

 

A gravidez na adolescência é um problema de Saúde Pública, devido as 

adolescentes têm maior probabilidade de desenvolver síndromes hipertensivas, partos 

prematuros, anemia, pré-eclâmpsia, desproporção feto-pélvico, restrição do crescimento 

fetal, além de problemas consequentes de abortos provocados e/ou pela falta assistência 

adequada. Nas jovens de 15 a 19 anos, a probabilidade de mortes relacionadas à gravidez 

ou parto é duas vezes maior do que nas mulheres de 20 anos ou mais; entre as jovens 

menores de 15 anos, esse risco é aumentado em 5 vezes (SANTOS et al., 2015). 

A gravidez e o risco de engravidar podem estar associados a uma menor autoestima, 

a funcionamento intrafamiliar inadequado ou menor qualidade de seu tempo livre. A falta de 

apoio e afeto da família, em um adolescente cuja autoestima é baixa, com um mau 

rendimento escolar grande permissividade familiar e disponibilidade inadequada do seu 

tempo, poderiam induzi-la a buscar na maternidade precoce o meio para conseguir afeto 

incondicional, talvez uma família própria, reafirmando assim o seu papel de mulher, ou 

sentir-se ainda indispensável a alguém. A facilidade de acesso a informação sexual não 

garante maior proteção contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não desejada 

(DAVID et al., 2016). 

 

3.3 Uso abusivo de drogas na adolescência  

 

Segundo Ribeiro et al. (2018), vale destacar que crescimento do quantitativo de 

adolescentes que usam e abusam das drogas tanto as consideradas lícitas, quanto às 

ilícitas, vêm sendo evidenciado em vários países. Em escala mundial, as drogas passaram a 
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representar uma das questões que mais aflige a sociedade contemporânea, agravando os 

problemas de cunho social e de saúde pública. Ocorre, também, a preocupação de que o 

uso e abuso de drogas estão chegando a setores mais jovens da população, sendo cada 

vez mais frequentes entre adolescentes. 

A luta contra as drogas vem representando um alto custo para os países, 

especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social. Nos últimos 

anos o consumo de drogas lícitas e ilícitas por adolescentes tem aumentado 

substancialmente entre a população brasileira. A precoce relação entre as drogas e o 

consumidor pode ser constada em diversos trabalhos registrados na literatura. Desse modo, 

as ações internacionais, materializam-se por meio de acordos bilaterais, que é nada mais 

nada menos, do que visando e protegendo as fronteiras e a repressão principalmente ao 

tráfico de drogas. Há também as ações multilaterais, envolvendo muitos países (MENDES et 

al., 2016). 

Diante disso, o papel do enfermeiro, enquanto membro de uma equipe 

multiprofissional de saúde é fundamental na prevenção dos problemas que surgem na 

adolescência, por ser este um profissional acessível à comunidade e, principalmente pelo 

seu papel de promotor em saúde. Outras estratégias utilizadas para qualificar a assistência 

primária são visitas domiciliares, atendimento individual, atividades em grupo para 

adolescentes, jovens e familiares, ações educativas e de promoção da saúde, participação 

juvenil e atividades intersetoriais (SILVA et al., 2016) 

 

4 METODOLOGIA  

 

Trata-se de um relato de experiência de um projeto realizado em uma escola do 

município de Timon-MA, para a disciplina de saúde do adolescente. Na a elaboração deste 

projeto, seguiu-se três etapas que foram: planejamento, elaboração e execução. Em 

primeiro momento as acadêmicas discutiram o tema em sala de aula, depois escolheram 

uma escola na qual iriam desenvolver o projeto, após a escolha, as mesmas dirigiram-se a 

escola para conhecer o público ao qual iriam trabalhar, em seguida solicitou-se que o 

primeiro tema fosse escolhido pelos alunos, o segundo pela diretora do local e o terceiro à 

escolha das próprias acadêmicas. 

Tragam dados sobre a escola escolhida aqui, turno, qnts alunos, quais as series 

No dia 27/09/2018, foi a primeira apresentação de palestra tendo como tema 

“Influencias da má alimentação’’. No dia 11/10/2018 aconteceu a segunda palestra, com a 

temática” Gravidez na adolescência”. E no dia 18/10/2018 foi realizado a última 

apresentação do projeto na escola, sendo o tema “Uso abusivo de drogas na vida do 

adolescente”.    

 Cada palestra teve a duração de trinta minutos, sendo um tempo suficiente para 

abordar sobre cada assunto. Além das palestras, utilizou-se também dinâmicas em sala de 

aula para melhor fixação do aprendizado. E por fim, utilizou-se um questionário contendo 

cinco perguntas _____ (COMO ERA ESSAS PERGUNTAS?) ABERTAS OBJETIVAS 

MULTIPLA ESCOLHA? de cada tema para testar os conhecimentos adquiridos durante as 

atividades.  

 

5 RESULTADOS  

 

A execução do projeto aconteceu entre os dias 27/09, 11/10 e 18/10 do ano de2018. 

As acadêmicas dirigiram-se à escola escolhida e realizaram as palestras com as respectivas 
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temáticas: Influências da má alimentação, gravidez na adolescência e uso abusivo de 

drogas por parte dos adolescentes.  

A primeira palestra abordava a influência da má alimentação entre os adolescentes, 

onde contou com a participação de 64 alunos, sendo destes 44 (68,7%) meninas e 20 

(31,2%). A faixa etária variou entre 11 e 17 anos. Nesta palestra foi possível abordar os 

principais danos provocados pela má alimentação, com obesidade, problemas de saúde, 

entre outros. Houve bastante interação por parte dos alunos, que responderam e 

participaram ativamente da atividade. Após a palestra realizou-se uma dinâmica para melhor 

assimilação dos resultados. As acadêmicas também entregaram um questionário contendo 

algumas perguntas para testar o conhecimento dos alunos sobre o tema.  

A Segunda palestra dizia respeito a gravidez na adolescência, abordando os risco de 

uma gravidez indesejada, como também as maneiras adequadas de se prevenir. Neste dia 

houve uma maior quantidade de alunos, sendo o total de 108, onde destes 67 (62, 3%) eram 

meninas e 41 (37,9%) eram meninos. Assim como na palestra anterior, neste dia também 

utilizou-se uma dinâmica para melhor assimilação e um questionário para testar o 

conhecimento dos alunos.  

A terceira última palestra abordou a identificação dos risco sobre o uso de drogas em 

geral, como álcool, cigarro, entre outras. Percebeu-se que o tema foi alvos de muitas 

discussões, que incluem aspectos culturais interpessoal psicológico e biológico como 

também conflitos familiares e graves comportamentos problemáticos, agressivo em relação 

ao efeitos de drogas. Esta palestra contou com o total de 56 alunos, sendo 35 (62,5%) 

meninas e 21 (37,5%) meninos. A faixa etária dos alunos variou entre 15 e 17 anos. Após as 

palestras, realizou-se um jogo de perguntas e respostas valendo brindes, onde após, 

entregou-se um questionário para que cada aluno respondesse individualmente.  

 

CONCLUSÃO 

 

As atividades desenvolvidas com os adolescentes da escola escolhida apresentou-se 

como uma verdadeira troca de informação, superando as expectativas, onde foi possível 

repassar informações das temáticas escolhidas de uma forma clara e dinâmica. Espera-se 

que tenha havido um bom aproveitamento das informações passadas por parte daqueles 

adolescentes, e que os mesmos consigam levar para suas vidas.  

As palestras também foram bastante proveitosas para as acadêmicas, onde as 

mesmas puderam perceber e trabalhar o adolescente mais de perto, sendo possível 

aprender a lidar com esse público tão singular e de forma tão prática.  
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CONSTITUCIONAL E TEÓRICO 
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RESUMO: O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do chamado Estado Democrático de 

Direito assegura, constitucionalmente, o acesso à justiça como um direito subjetivo de todos 

os indivíduos no território nacional. Entretanto, frequentemente os estudos e análises sobre 

o homem do campo na perspectiva do seu acesso à justiça mostram o descaso jurídico que 

o Estado tem com essas pessoas, já que a maioria dos indivíduos camponeses não possui a 

devida e efetiva prestação jurisdicional assegurada pela Constituição Federal de 1988. O 

trabalho objetiva abordar uma discussão sobre a realidade jurídica do homem camponês ao 

ter o seu direito de acesso à justiça violado por falta de práticas regulamentadoras estatais, 

utilizando-se a pesquisa bibliográfica fundada em especialista sobre o tema de acesso à 

justiça, como Cappelletti (1988). Com relação aos resultados da pesquisa, possibilitou uma 

visão holística de como se consolida o acesso à justiça do homem camponês, como forma 

de perceber a realidade pautada em fatores sociais, econômicos e, principalmente, jurídicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Homem do campo. Acesso à justiça. Estado. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Objetiva-se com o presente trabalho promover uma discussão sobre o direito de 

acesso à justiça do homem do campo e as garantias constitucionais desse acesso à justiça, 

bem como, contribuir para a minimização da questão foco do estudo, observando a prática 

no tocante ao exercício desse direito ao homem do campo, na perspectiva de compreender 

se e como efetiva-se o usufruto deste, na vivencia dessa esfera jurisdicional, quando 

impedido de ser beneficiado desse direito garantido na Constituição de 1988. 

Percebe-se, após a análise minuciosa dos fatos, que o tem em voga torna-se 

importante para se compreender a realidade camponesa na esfera jurídica, pois a maioria 

não tem o seu devido acesso, ou mesmo que tenha, é mais dificultoso e burocrático do que 

o homem citadino. 

O estudo encontra-se pautado sob um viés teórico jurídico e constitucional, na 

perspectiva de autores especialistas que trabalham criticamente o tema ora em tela. 

 

2 OBJETIVO  

 

Analisar o direito de acesso à justiça do homem do campo, sob o viés da 

obrigatoriedade do Estado em garantir ao cidadão de baixo poder aquisitivo esse direito. 

Identificar os limites e possibilidade enfrentados pelo homem do campo em relação 

ao direito de ter acesso à justiça garantida pelo Estado. Caracterizar o direito de acesso à 

justiça experienciado pelo homem do campo. Compreender o direito de acesso à justiça 

garantido na constituição, no tocante às necessidades do homem do campo. 
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3 METODOLOGIA 

 

Consiste em uma pesquisa bibliográfica e de campo. A bibliográfica é fundada em 

teóricos sobre o tema do direito de acesso à justiça, como Cappelletti (1988); Basseletto 

(2016); Gersztein (2013) entre outros. A pesquisa de campo permite um contato direto com 

os sujeitos onde ocorre o fenômeno estudado e tem ancoragem em Silva (2010) método 

dialético que permite uma ligação do fenômeno com o da contradição Demo (2008). 

 

4  DISCUSSÃO E REULTADOS 

 

4.1   O Direito de Acesso à Justiça SOB o viés Constitucional  

 

O acesso à justiça tem um viés histórico na sociedade. Porém, deve-se destacar que 

não aparenta ser algo que todo corpo social tem ao seu alcance. No Brasil esse estudo se 

deu em meados de 1980, por meio de pesquisas sendo que se buscava uma cidadania 

participativa na justiça. Desta maneira, no Brasil sua comunidade tem uma preponderância 

em sua Carta Maior de 1988, no qual se há uma obrigatoriedade na ampliação dos direitos 

prestacionais a serem cobrados do Estado. 

Avista disso, preceitua no artigo 5º, inciso XXXIV, que garante a sociedade 

independente de custas, “o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou 

contra ilegalidade ou abuso de poder”, bem como em proeminência no inciso XXXV, que “a 

lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Nessa conjuntura, o acesso à justiça é uma garantia constitucional, colocando-se a 

todos independente de classe social, mas o que se deve levar em consideração é se há 

verdadeiramente garantia de acesso aos poderes judiciários e se após ter-se essa aquisição 

o direito salvaguardado da razoável duração do processo. Assim, Bedaque (2011, p.23) diz 

que: “De fato, o ordenamento jurídico tem como principal tarefa estabelecer uma tutela de 

direitos eficaz, no sentido de não apenas assegurá-los, mas também garantir sua 

satisfação”. 

 Procura-se assim o dever do Estado de não só garantir tal direito, mas também de 

efetivar a sua aplicação de forma célere. Desta maneira, a busca do homem do campo na 

pretensão à justiça é algo que ainda foge da sua realidade em pleno século XXI, visto que a 

falta de certa maneira de efetivação de direitos básicos como a educação bem como se tem 

o viés econômico e político até mesmo o jurídico, como cita Bassetto (2016, p.28): 

Entretanto, observa-se que, decorridos quase 30 anos da promulgação da constituição 

federal de 1988, o direito ao pleno acesso à justiça ainda está muito longe de ser 

concretizado para parte da população brasileira, principalmente para “os pobres”, os 

excluídos, que são hipossuficientes em todo os âmbitos da sociedade; educacional, 

econômica, político e jurídico. 

 Nesse ínterim, a busca pelo efetivo acesso à justiça sofre inúmeros obstáculos no 

meio social para a sua realização plena, por vezes a falta de Estado remete a diversas 

dificuldades para a população leiga que, por sua vez, há um deslocamento de uma cidade 

para a outra em busca de informação que para tanto gera lucros. No entanto, essa realidade 

não é para todos devido a hipossuficiência que difere uns dos outros, de modo que não se 

consegue chegar ao exercício do direito de acesso à justiça. 
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4.2 A Relativização do acesso à justiça do homem camponês 

 

Ademais, em face de problemas como o não acesso do homem do campo na justiça, 

é possível inferir que o estado de vingança privada concomitante com a idéia de que o 

homem do campo não tem informações o suficiente de seus direitos básicos, bem como de 

direitos como a inafastabilidade, princípio norte do acesso à justiça. Observa-se que não é 

possível acreditar que o mesmo poderia adentrar na justiça.  

Além disto, o homem camponês é alvo de grande limitação quanto a sua era, visto 

que o mesmo é relativamente lesado quanto aos privilégios da tecnologia bem como os da 

escolaridade, causa esta imbuída de ineficiência do ente estatal que não contribui com uma 

boa localização das escolas para os mesmos, isto é, impossibilitando o mesmo até de 

conquistar um breve espaço na era que o mesmo habita.  

De resto, o homem em estado supracitado não conseguirá interpretar seus direitos 

fundamentais exigidos para conhecimento da demanda que o mesmo possivelmente irá 

adentrar, isto não adiara grandes mazelas e implicações na ordem tão almejada na 

concepção de eficiência estatal para com os seus colaboradores, como é observado 

por Cappelletti em (1988, p.15):  

Embora o acesso efetivo à justiça venha sendo crescentemente aceito como um 

direito social básico nas modernas sociedades, o conceito de “efetividade” é, por si só, algo 

vago. A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser 

expressa como a completa “igualdade de armas”  

Portanto, o autor implica em fomentar o debate que gira entorno da igualdade de 

armas, ou seja, paridade de armas, conceito que abrange justamente a igualdade 

inexistente que o homem do campo tem para com o urbano, aquecendo ainda mais a 

problemática de que diversos pontos ainda não completam o diagrama central do diapasão. 

Dito isto, é possível inferir que medidas imbuídas de políticas públicas conscientes para com 

os homens e mulheres sem estudo ou conhecimento o suficiente de seus direitos, devem 

ser exercidas para que os mesmos entendam seus direitos por completo, fazendo com que 

o estado contemple a isonomia de forma material de forma plena.  

 

3. O PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

  

A defensoria Pública é um órgão estatal, independente e funcional, com um papel 

fundamental na efetivação do acesso à justiça, sendo institucionalizada na Constituição 

Federal de 1988 mais especificamente no artigo 134:  

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 

gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 

 Com esse parâmetro constitucional, torna-se possível analisar os regramentos que a 

Carta Magna traz ao corroborar que uma das funções essenciais ao exercício da justiça 

brasileira pertence à instituição da Defensoria Pública, como um instrumento que defenda os 

direitos e garantias tipificadas em lei dos cidadãos que se declararem hipossuficientes e 

necessitados, na forma da lei, quando ameaçados ou violados. 

 Até 2016, apenas quatro estados da federação possuíam Defensoria em todas as 

suas comarcas, tais como Roraima, Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal. 

Atualmente, percebe-se que esse cenário continua estável, pois na maioria das comarcas 
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de outros estados não mencionados há a escassez de defensoria pública, em especial nas 

zonas rurais para a defesa de direitos e garantias do homem do campo, tornando-se um 

número preocupante na esfera jurídica, como afirma Grillo (2016, p. 1): 

Os números são mais preocupantes se esses dados forem comparados com estados onde a 

proporção defensor público — população carente é menor. No Distrito Federal há um 

defensor para 4,7 mil pessoas que não tem como arcar com um advogado particular. Em 

Roraima, cada profissional é responsável, em tese, por atender quatro mil pessoas. 

 Nessa lógica, entende-se que no tocante ao homem do campo o problema é 

estruturalmente notório, em especial àqueles que residem afastados de uma respectiva 

comarca jurisdicional, sem ter o devido acesso à justiça e sem ter, dessa forma, o seu direito 

de defesa exercido por um defensor público instituído regularmente no cargo. Ademais, nos 

estados mais pobres, como por exemplo, no nordeste, a atuação do defensor público fica 

pautada na capital em especial, podendo até ser expandido para situações que acontecem 

em outras comarcas, mas sem deixar seu foco principal. 

 De acordo com o direito administrativo, para se criar um órgão é necessário um juízo 

realizado por uma pessoa jurídica instituidora, que poderá ser da administração pública 

direta (União, Estados, Municípios e DF) ou indireta (Autarquias, Fundações Públicas, 

Empresas Públicas e Sociedades de Economia mista), que de acordo com a conveniência e 

oportunidade criará uma entidade sem personalidade jurídica, como por exemplo, a 

defensoria pública. Entretanto, para concluir esse ato, o Estado precisa de recursos cabíveis 

e necessários para realizar a criação, o que pode ser considerado difícil de acontecer, já que 

predomina no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da reserva do possível, afirmando 

que o Estado só faz aquilo na medida do possível financeiramente. 

 Nesse contexto, para a formação de defensores públicos é necessário a realização 

de concursos públicos de provas e títulos, o qual possui uma peculiaridade e dificuldade 

perceptível perante os ouros exames de outras instituições. Assim, o cidadão fica à mercê 

apenas dos defensores já instituídos nos seus cargos, bem como o homem do campo, que 

fica abandonado juridicamente longe de ter a tutela de seus direitos e garantias efetivada.  

 Portanto, o homem camponês, mesmo possuindo garantias constitucionais que lhe 

assegurem o seu acesso gratuito à justiça, isto não passa de uma teoria jurídica, pois na 

prática há a quebra de paradigma entre as realidades, especialmente entre a realidade 

citadina e camponesa. 

 Outro órgão que teoricamente assegura o acesso à justiça é o Ministério Público, 

trazido pela Constituição Federal de 1988 como uma instituição independente e funcional, 

como preceitua o artigo 127 do Diploma Legal: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis. 

 Com esse parâmetro, o Ministério Público, em especial dos estados, torna-se 

primordial no tocante à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos 

indisponíveis, que devem ser assegurados a todos os cidadãos em comum, mais 

especificamente ao homem do campo, que na maioria das vezes é injustiçado, relativizado e 

negado os seus direitos com relação ao seu devido acesso à justiça. 

 Na mesma linha de raciocínio da Defensoria Pública, percebe-se que o Ministério 

Público é escasso em muitas comarcas nos diversos estados da federação, devido à 

morosidade estatal e seu princípio da reserva do possível, bem como a dificuldade à 

promoção para realização de concursos públicos. 
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 Portanto, é perceptível que alguns órgãos essenciais ao exercício da justiça estão 

escassos em todo o território nacional, mais especificamente nos estados, que por sua vez, 

possuem poucas comarcas jurisdicionais. Ademais, é fato que mesmo tenha o seu acesso 

ao respectivo órgão supracitado, como a defensoria e o ministério público, o homem 

camponês, em especial, torna-se vulnerável a ter o seu acesso à justiça mitigado 

juridicamente em razão da sua falta de conhecimentos, da sua condição social e financeira. 

 

4. O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA SOB O VIÉS DO ESTADO DE DIREITO 

 
Pela questão abordada, compreende-se ao morador do interior, a necessidade de 

muitas vezes chegar até a justiça e obter seus direitos que são lesados, todavia, é 

holisticamente provado, que  a necessidade de justiça não vem concomitantemente com 

ciência de que a mesma realmente exista para suprir dada demanda, isto ocorre 

pela ineficiência do estado em não suprir a necessidade do morador do campo, bem como o 

estado se comprometeu, além de identificar um erro crítico no modelo atual de distribuição 

de comarcas.  

Por conseguinte, a idéia geral de uma justiça é obtida pela nuance de um 

aprimoramento da sociedade que não é encontrada nos ciclos sociais dos moradores de 

partes rurais, consolidando assim o paradigma retrógrado de vingança privada. Ademais, é 

possível desmembrar em meio de defesa dos governantes, uma demanda de 

complexidade múltipla, haja perspectiva de que não se faz possível, hoje, o estado lidar com 

todo o problema, elencando assim o princípio da reserva do possível.  

Outrossim, aprofundando dada argumentação anterior, é possível completar que a 

divisão das comarcas e o acesso do homem do campo para com as mesmas é deveras 

intrigante, tendo em vista que o mesmo, muitas vezes, não tem a felicidade de ter recursos 

suficientes para suprir as custas processuais, que é uma problemática significativa no 

ordenamento brasileiro. Dito isto, elenca-se uma nova mazela, a pouca distribuição de 

defensorias públicas para atender esse contingente já não valorizado, devidamente, pelas 

políticas públicas atuais.  

Do mesmo modo, não é isento de perseguições o chamado “modelo atual” de 

governabilidade, isto é explorado a partir da perspectiva de que o governo sempre age no 

intuito de favorecer uma classe, todavia, governos como o sueco e seu código de defesa do 

consumidor inovam na possibilidade de obter uma devida proteção no que tange tanto o 

resguardo dos direitos fundamentais do indivíduo, tanto quanto aos direitos do ingresso a 

justiça, como afirma Cappelletti em (1988, p. 157):  

Tais como as características do sistema sueco de proteção ao consumidor, revelam o 

grande potencial dessa abordagem. O potencial, no entanto, precisa ser traduzido em 

realidade, mas não é fácil vencer a oposição tradicional à inovação. É necessário enfatizar 

que, embora realizações notáveis já tenham sido alcançadas, ainda estamos apenas no 

começo  

Neste parâmetro, enfatiza-se a importância de dispositivos novos e inovadores no 

intento imediato de fazer uma revolução em entorno de uma nova dinâmica de atuações dos 

órgãos provedores do acesso à justiça para com os que querem acessá-la.  

 
5 O ACESSO JURISDICIONAL DO HOMEM CAMPONÊS NA PERSPECTIVA 

DEMOGRÁFICA 
 

Nessa perspectiva, deve-se salientar que segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, a população rural na região Nordeste vem cada vez mais decaindo 
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conforme cada censo demográfico, passou de 17.459.516 em 1980 para 14.260.704 em 

2010. Deve-se salientar que no Piauí no período de 1980 tinha-se 1.256.946 em relação a 

2010 no qual houve um decréscimo para 1.067.401. 

O que se observa é que cada década decorrida a uma considerável queda da 

sociedade camponesa, que se pode relatar à falta de assistência dos poderes públicos e até 

mesmo jurisdicional. A perda de direitos de suas terras para grandes latifundiário, que se 

vêem coagido e por muitas vezes sem assistência jurídica estatal em prol de suas garantias, 

por isso aqueles que detém esse direito são aqueles com maior poder político, econômico 

na sociedade. 

Nessa perspectiva, a sociedade piauiense que tem uma população de 3.194.718 

sendo que aproximadamente 33,41% é de pessoas residentes em zona rural, em 224 

municípios de modo que o número de comarcas para atender toda essa população do 

estado é 86, equivalente a 38,39% em relação ao número de municípios e 5 seções e 

subseções judiciárias federais. 

Dessa maneira, a busca ao pleno acesso à justiça não se torna tão fácil para grande 

parte da população piauiense seja por falta de Estado ou por falta de condições 

econômicas, como cita Cappelletti (1991, p.148): 

Os obstáculos econômicos ao acesso à justiça representam as dificuldades encontradas 

pelas pessoas que não estão em condições de ter acesso às cortes de justiça por causa de 

sua pobreza, aonde seus direitos correm o risco de serem puramente aparentes. 

Nessa concepção, o preceito econômico e parte da realidade do homem do campo 

em busca da justiça para garantir seus direitos, no qual pode-se referir-se que as custas de 

um processo, taxas de recolhimento, honorários, translado de cidades em busca de uma 

instituição judiciária bem como outros, pois nem sempre se à figura de um defensor pago 

pelo Estado. 

A justiça brasileira contorna-se como uma forma elitizada em sua maioria, o homem 

do campo por consequência das disparidades sociais, acaba por se tornar vítima em uma 

sociedade capitalista em que as custas judiciais têm um valor agregador para uma pequena 

parcela social.  

Sabe-se que o sistema judiciário ainda é vagaroso em determinadas regiões em todo 

país, entre elas, as sociedades do campo, que sequer tem próximo um tribunal para 

aplicação da Lei em pequenos litígios. As reformas do judiciário ainda são de pequena 

eficácia em torno da sociedade do campo, devido à falta de políticas públicas orientadoras 

em relação à justiça. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Constatou-se que, mesmo possuindo seus direitos tipificados em lei, o homem do 

campo não possui as verdadeiras garantias que efetivam esse direito, pela falta de apoio 

estatal nas comarcas jurisdicionais mais afastadas da capital dos estados. A população rural 

no é esquecida graças à fatores governamentais que camuflam as suas realidades diárias, 

tornando-se um problema político-ideológico. 

 No entanto, confirmou-se que a participação do homem do campo está aumentando, 

mesmo com muita dificuldade estrutural, mas de forma mais burocrática e escassa em 

algumas regiões do país, em especial ao nordeste, uma das regiões mais precárias em 

termos de políticas públicas voltadas a esse viés jurídico. 

 Portanto, o estudo realizado evidenciou que políticas de responsabilidade solidária 

entre os três poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), tornam-se 
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importantes para aclarar e garantir o direito de acesso à justiça de forma efetiva ao homem 

que mora no campo, bem como a ampliação de órgãos essenciais à administração da 

justiça, como é o caso das Defensorias Públicas e do Ministério Público. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Adolescência é uma etapa da vida em que mudanças biológicas, físicas, sociais e 

psicológicas são significativas e, por vezes, determinantes, pois, associadas com outros 

fatores, principalmente ambientais, podem induzir ao uso/abuso de drogas. Por isso, ela se 

caracteriza também como uma fase em que há necessidade de um qualitativo 

acompanhamento familiar, escolar e de saúde (MOURA, 2016). 

Nesse contexto, vivenciar tal fase é uma experiência diferente para cada ser 

humano, em que expandir a sociabilidade e ter um comportamento aceito por um grupo são 

fatores preponderantes. Neste estudo, essa fase foi considerada, cronologicamente, de 

acordo com o estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, para os 

efeitos da lei, o adolescente é a pessoa que se encontra entre 12 e 18 anos de idade 

(BRASIL, 2008). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990) situa esta fase entre 12 e 18 

anos de idade. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1999) subdivide a adolescência em 

duas fases, a primeira dos 10 aos 16 e a segunda dos 16 aos 20 anos de idade. Já Senna e 

Dessen (2012), entendem que a adolescência não possui um início e fim bem definidos e 

para se compreender o comportamento de sujeitos nesta fase, devem ser levados em 

consideração não apenas aspectos sociais, culturais, históricos e psicológicos específicos. 

Apesar do acesso a informações de saúde disponíveis aos adolescentes 

participantes não compreendem bem a relação de concretização do comportamento de risco 

para saúde, isso significa que apesar de entender de forma rasa o assunto, eles não têm 

utilizado de toda informação conhecedora para multiplicar comportamentos que os beneficie 

para diminuir esse risco (SANTOS, 2017). 

Devido à vulnerabilidade que os jovens enfrentam durante a transição do período de 

criança/adolescente/adulto, a família, assim como a escola apresentam um papel 

fundamental na construção do conhecimento do indivíduo. Normalmente os adolescentes 

têm vergonha, constrangimento e incertezas relativas à sexualidade, o que muitas vezes os 

levam a procurar informações em fontes inseguras ou incapazes de ajudá-los, 

representados pelos próprios amigos (JARDIM et al. 2013) 

Portanto, este projeto jovem antenado trata-se de um relato de experiência, 

vivenciado com os adolescentes em uma escola. Onde este projeto de extensão faz parte 

da atividade da disciplina de SAE à Saúde do Adolescente no qual foi desenvolvido em uma 

escola pública do município de Timon, Maranhão, Brasil que foi direcionado ao público de 

adolescentes. Assim, o estudo consistiu em promover três palestras, além da aplicabilidade 

de questionários e dinâmicas na escola com intuito de realizar educação em saúde voltada 

aos adolescentes desta escola. 
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2 OBJETIVO  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Promover educação em saúde ao público adolescente em escola da rede pública o 

município de Timon-MA, por meio do projeto jovem Antenado com intuito de amenizar ou 

reduzir os riscos das drogas lícitas e ilícitas, gravidez não planejada como também tipos de 

comportamentos emocionais saudáveis nos adolescentes. 

 

2.2 Objetivo Específicos 

 

 Identificar as principais dúvidas dos adolescentes sobre as drogas, gravidez não 

planejada e Hábitos Comportamentais; 

 Orientar sobre os principais métodos contraceptivos aos adolescentes; 

 Relatar os impactos proporcionados pelos usos desenfreados das drogas lícitas e 

ilícitas aos adolescentes; 

 Sensibilizar aos adolescentes sobre os tipos de comportamentos emocionais 

saudáveis nos adolescentes ao lidar com seus colegas de turma, familiares e a 

sociedade; 

 Realizar palestras educativas nos adolescentes de uma escola pública sobre drogas, 

gravidez não planejada e saúde mental. 

 

3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Agora iremos discutir as seguintes temáticas: drogas, gravidez não planejada e 

Hábitos Comportamentais que foram abordas no projeto jovem antenado com adolescentes. 

Adolescentes e jovens constituem um grupo populacional que exige novos modos de 

produzir saúde. Seu ciclo de vida particularmente saudável evidência que os agravos em 

saúde decorrem, em grande medida, de modos de fazer “andar a vida”, de hábitos e 

comportamentos, que, em determinadas conjunturas, os vulnerabilizam. As vulnerabilidades 

produzidas pelo contexto social e as desigualdades resultantes dos processos históricos de 

exclusão e discriminação determinam os direitos e as oportunidades de adolescentes e 

jovens brasileiros. Nesse contexto, a atenção a adolescentes e jovens deve pautar-se na 

integralidade: Gravidez na Adolescência, Drogas lícitas e ilícitas, e Práticas esportivas 

(BRASIL, 2017). 

 

Drogas 

 

Vale ressaltar que o abuso de drogas pode modificar e prejudicar a vida de 

adolescentes, sendo possível até que os sujeitos estejam dispostos à prática de atos 

violentos para continuar com o consumo (MOURA, 2016). 

No entanto, as drogas podem causar o abandono e atraso escolar, além de trazer as 

relações interpessoais conflituosas, inclusive com parentes, e o prejuízo no desenvolvimento 

de atividades diárias, como o sono e a alimentação, são vistos, em parte, como 

consequências do abuso de drogas. Um dos dilemas comumente vivenciado na 

adolescência são as drogas, estas se apresentam no dia a dia de todos aqueles que vivem 

em sociedade, tanto na rua como em anúncios de publicitários. Nessa fase é comum que 
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ocorra o conhecimento bem como o primeiro contato com estas substancias. (MOURA, 

2016). 

O consumo de drogas constitui-se prática milenar e permeia todas as sociedades ao 

longo dos séculos. Apenas a partir dos anos 60 tal consumo gerou preocupações antes 

negligenciadas, em especial nos países em desenvolvimento, gerando gastos com 

problemas de saúde e desestruturação do sistema (TAVARES, 2015). Esta realidade 

influencia o tráfico e a criminalidade, destruindo famílias e deixando jovens sem uma 

perspectiva de vida (LOBO, 2016). 

Portanto, nessa perspectiva, o uso de drogas na adolescência passa a ser uma 

questão preocupante tanto para a família quanto para os profissionais da saúde e educação, 

uma vez que o consumo de drogas aumenta em um ritmo acelerado e é na adolescência 

que, em geral, inicia-se o consumo (SILVEIRA, 2013). 

 
Gravidez 

 
A sexualidade é uma dimensão importante da vida humana que inclui o sexo, 

gênero, identidade, papéis e orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. 

Para os/as adolescentes é um momento de experimentações e descobertas, que é 

influenciado pelas relações de poder, questões de gênero, valores, culturas, 

comportamentos, contextos políticos, econômicos e espirituais, questões de raça/ cor e 

modelos de sociedade (AMARAL, 2017). 

 
Hábitos Comportamentais 

 
A família é o ninho de onde a adolescente parte para a vida, portanto aquilo que lhe 

for dado na infância será revelado na adolescência. A família necessitará de regras 

coerentes e explícitas para garantir a maleabilidade e determinação na sua execução 

(GOMES, 2016). O papel dos pais é o de representar figuras de autoridade, o que não 

significa que desempenhem apenas funções punitivas (FERREIRA, 2016). 

No entanto, o adolescente da sociedade atual se depara com muitas dificuldades na 

transformação da fase da infância para a tão problemática adolescência. É nessa nova fase 

da vida que desperta a vontade de querer se descobrir e, principalmente, experimentar 

coisas novas (BATISTA, 2016). 

Assim, os conhecimentos podem ser obtidos no cotidiano e na escola, assim como a 

família, deveria ser capaz de gerar um espaço de reflexão, proporcionando ambiente 

acolhedor, que possibilitasse aos jovens tornarem-se cidadãos aptos a pensar sobre sua 

realidade e a mudá-la. A ausência dessas características dificulta a formação de uma 

personalidade mais resiliente, que lhes permita enfrentar melhor as situações conflituosas 

por eles vivenciadas, a exemplo das agressões cometidas por familiares. escola (LEAL, 

2014). 
 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, estudo descritivo e com abordagem 

quantitativa. Este projeto foi realizado em uma Escola pública de Timon-MA, contemplando 

os alunos do ensino Fundamental com faixa etária de 11 a 17 anos. Este projeto trata-se de 

uma atividade da disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem à Saúde do 

Adolescente. Ressalto que está pesquisa foi desenvolvida em três etapas: elaboração, 

execução e resultados.  
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Ainda quanto à elaboração do projeto, foram selecionados os temas e discutidos em 

sala de aula, onde: um tema foi escolhido pelos adolescentes da escola, outro pela direção 

da escola e outro pelas acadêmicas de enfermagem da Faculdade IESM.  

Vale enfocar que as palestras foram ministradas nos dias: 25/09/18, 09/10/18 e 

16/10/18 à tarde das: 15h30minh às 16h50minh na escola pública de Timon-MA, tendo as 

seguintes temáticas: Drogas na Adolescência (escolhida pelas acadêmicas de 

enfermagem), a Gravidez na Adolescência (escolhido pelos alunos da escola) e por último 

tema sobre Hábitos Comportamentais (escolhido pela direção da escola) que foi realizado 

essas palestras na sala de aula,  apresentação de slides, dinâmicas, aplicabilidade de 

questionários e sorteio de brindes aos adolescentes. 

A primeira palestra foi no dia 25/09/18, intitulada: Drogas. Onde iniciamos com a 

dinâmica dos balões (não ser induzido ao erro) e em seguida realizando apresentação por 

meio do slide e aplicabilidade de questionário com dez perguntas fechadas. É pertinente 

salientar que alguns relatos dos alunos sobre amigos, parentes que são dependentes 

químicos e finalizando com perguntas sobre o assunto por meio da freqüência, onde cinco 

alunos responderam e ganharam um brinde com kit de balas.  

Segunda palestra foi no dia 09/10/2018, tendo como temática: Gravidez na 

Adolescência que foi apresentado o plano “B” por conta de um evento da semana da criança 

que estava acontecendo na escola teve que ser adiada. A dinâmica foi utilizada a Caixa de 

Surpresa, onde tinha a moral da estória que os discentes da escola poderiam ter medo do 

desafio que foi imposto pelas acadêmicas de enfermagem durante nossa abordagem 

contemplando cinco perguntas onde quem respondesse correto ganhava um chocolate e em 

seguida foi aplicado um questionário com dez 10 perguntas fechadas. 

Na terceira temática foi ministrada no dia 16/10/18, tendo a tema: Hábitos 

Comportamentais. De início houve uma reflexão sobre os dez mandamentos de bom 

relacionamento, em seguida apresentação dos slides e posteriormente a dinâmica do URSO 

de brinquedo e por último foi aplicabilidade do questionário com dez questões fechadas e 

finalizando com uma lembrança de um kit escolar para cada participante.  

Dessa forma, este estudo encontra-se em fase de avaliação e em andamento. Pois, 

este projeto Jovem Antenado será exposto no primeiro congresso da IESM (CONIESM) no 

dia 09 de novembro de 2018 como também no dia 22/11/18 será apresentado resultado do 

projeto jovem antenado à banca avaliadora da Faculdade IESM e em seguida apresentação 

do relato de experiência e encaminhado a revista para publicação. 

 

5 RESUTADOS ESPERADOS 

 

As temáticas apresentadas tiveram como propósito de contribuir na promoção e 

prevenção da saúde pública colocando os adolescentes para saberem discernir os 

problemas existentes, sendo seres críticos, conscientes, enfocando os valores do ser 

humano. Neste Projeto apresenta a caracterização dos estudantes participantes da 

pesquisa do ensino fundamental do 6º ano, escola pública de Timon-MA.  

Em relação às ações educativas, a média geral das notas dos três temas envolvidos 

na pesquisa apresenta os resultados estratificados por sexo, escolaridade e faixa etária, 

avaliando somente a diferença do conhecimento.  

A figura 1 veja a quantidade de alunos que participaram da abordagem da primeira 

temática: Drogas na Adolescência na escola pública da cidade de Timon MA, em 2018. 
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Figura 1. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Drogas na 
Adolescência. Timon (MA), Brasil, 2018.  

 

A palestra 1ª sobre o tema drogas observou-se que os alunos participantes eram no 

total de 30 alunos; sendo; 20 do sexo masculino (66,7%) do e 10 do sexo feminino (33,3%) 

do sexo masculino faixa etária 11 a 17anos. Percebeu-se nesta palestra que a participação 

maior foi do publico masculino, em relação à interação e perguntas, já que alguns relataram 

conhecer amigos e pessoas na família que eram usuárias de drogas. 

Segue abaixo a quantidade de alunos que participaram da abordagem da segunda 

temática: Gravidez na Adolescência na escola pública da cidade de Timon MA, em 2018. 

(Figura 2) 

 

 
Figura 2. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Violência. Timon 
(MA), Brasil, 2018.  

 
Na segunda palestra intitulada: Gravidez na Adolescência evidenciou-se que  

participaram 33 alunos, sendo; 23 (69,7%) do sexo masculino e 10 ( 30,3 %) do sexo 

feminino. Vale mencionar que na 2ª palestra a participação predominou no sexo feminino, 

pelo fato de o tema chamar atenção principalmente a este publico, foi possível verificar 

muitas duvidas sobre aborto, prevenção de mulheres virgens e com vida sexual ativa, 

duvidas em relação à citologia, e houve relatos de parentes e amigas adolescentes que 

estavam gestantes e por isso reconheciam alguns pontos comentados na palestra. Por parte 

dos meninos também houveram duvidas voltadas as causas de aborto. 

Já na figura 3, que ressalta a quantidade de alunos que participaram na abordagem 

da terceira temática: Hábitos Comportamentais na escola pública da cidade de Timon MA, 

em 2018. 
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Figura 3. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Hábitos 
Comportamentais. Timon (MA), Brasil, 2018.  

 

Na terceira temática apresentada sobre: Hábitos Comportamentais participou no total 

29 alunos, sendo destes, que dos 20 do sexo masculino (68,9%) e 09 do sexo feminino 

(31,1%). Percebeu-se que na 3ª palestra que ambos o sexos acusaram como unanimidade 

o medo de manterem hábitos de gentileza na escola, pois pensam que não vão ter 

respostas ao dar a boa tarde ou não irão ganhar um por nada ao agradecer, sentindo assim 

vergonha de praticar tais atos. 

Constatou-se ainda que os meninos tiveram maior participação em todas as 

temáticas, e as meninas também superaram as expectativas em todos os momentos. 

Contudo, esperamos que este relato de experiência do projeto jovem antenado, 

termos sensibilizarmos os adolescentes com relação à educação em saúde, buscando 

assim fazer que o mesmo se previna em relação às drogas, sexualidade, gravidez na 

adolescência e hábitos comportamentais saudáveis. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse contexto, percebeu-se que durante as palestras abordadas aos adolescentes, 

evidenciou que os mesmos mostram-se bastante receptivos, antenados e participativos 

opinando, tirando suas dúvidas além de bastante curiosos durante as temáticas expostas 

pelas acadêmicas de enfermagem e com isso, pudemos minimizar suas inquietações como 

também os adolescentes obtiveram conhecimentos adequados.  

Portanto, esse projeto foi relevante para nossa vivência pratica como discentes de 

enfermagem e evidenciou ainda que os profissionais da atenção básica devem trabalhar em 

parceria com o PSE com intuito der realizar mais educação em saúde neste público que é 

tão carente desprovido de informações e com isso, tornam vulneráveis no que tange a 

promoção e prevenção da saúde com relação a diversas patologias e as temas que envolve 

a saúde dos adolescentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) a adolescência é o período entre 

10 e 19 anos e pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos, 

caracterizado pela necessidade de integração social, pela busca e desenvolvimento da 

personalidade, pela definição da identidade sexual e pela descoberta das próprias 

limitações. Os adolescentes e jovens são pessoas em desenvolvimento que representam as 

mais elevadas esperanças de toda nação, e ao mesmo tempo, trazem à tona as 

vulnerabilidades e contradições de cada sociedade (DIAS, 2017).  

Na atualidade, a mídia tem contribuído para a veiculação de mensagens alusivas ao 

sexo e à sexualidade, tendo como alvos, principalmente, adolescentes e jovens. Ao abordar 

o tema, é importante compreender que para a informação assumir um papel de medida 

preventiva e de promoção da saúde entre os adolescentes, ela precisa ser vinculada com 

cautela, de modo que não desperte a curiosidade ao ato sexual precocemente e sim de 

orientar e educar. Assim, recai sobre os pais, a escola e a sociedade essa responsabilidade 

(PINTO, 2013). 

A escola, tem como missão primordial desenvolver processos de ensino-

aprendizagem, desempenha papel fundamental na formação e atuação das pessoas em 

todas as arenas da vida social. Juntamente com outros espaços sociais, ela cumpre papel 

decisivo na formação dos estudantes, na percepção e construção da cidadania e no acesso 

às políticas públicas (ROEHRS, 2015). 

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial Nº 

6.286/2007, resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede 

pública de ensino, que engloba o Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2015). 

A relação entre saúde e educação é capaz de permitir maior integração dos saberes 

acumulados por tais campos, uma vez que os processos educativos, assim como os 

processos de saúde e doença, incluem tanto conscientização e autonomia quanto a 

necessidade do desenvolvimento de ações coletivas e de fomento à participação. Com isso, 

torna-se possível a diminuição da fragmentação presente não só na abordagem, mas, 

também, na produção de conhecimento e no desenvolvimento das práticas, sobretudo as 

que envolvem as ações educativas no contexto da promoção da saúde (ROEHRS, 2015). 

É pertinente salientar que trata-se do projeto intitulado: Projeto Jovem 

Antenado,sendo um  estudo descritivo, com abordagem qualitativo, do tipo relato de 

experiência, onde visa uma vivência prática com o público de adolescente em escola pública 

de Teresina-PI. Ressalto que este projeto é uma atividade da disciplina Sistematização da 
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Assistência de Enfermagem à Saúde do Adolescente onde foi realizada três palestras, 

dinâmicas e aplicabilidade de questionários. 

 

2 OBJETIVO  

 

Objetivo Geral: Promover a educação em saúde na escola pública para deficientes 

auditivos de Teresina-PI com intuito quebrar barreiras comunicacional, esclarecer dúvidas e 

melhor compreensão das informações dos temas. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Promover ações de prevenção e promoção à saúde para os deficientes 
auditivos. 

 Quebrar as barreiras comunicacional que existe entre os profissionais da área 
de saúde e os deficientes auditivos. 

 Identificar e orientar os fatores de riscos relacionado à Sexualidade, IST’s e 
Métodos Contraceptivos. 

 

3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

A adolescência é uma fase de transição gradual entre a infância e a vida adulto, 

marcada por mudanças físicas, psicológicas, sociais e comportamentais (VIERO, 2015).No 

Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, considera criança 

a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 

12 a 18 anos de idade (artigo 2o), e, em casos excepcionais e quando disposto na lei, o 

estatuto é aplicável até os 21 anos de idade (artigos 121 e 142). O adolescente pode ter o 

voto opcional como eleitor e cidadão a partir dos 16 anos. O conceito de menor fica 

subentendido para os menores de 18 anos (BRASIL, 1990). 
 

Sexualidade 

 

A sexualidade é uma das características mais importantes do ser humano, está 

presente desde o início da vida. O ser humano é impulsionado pelo desejo carnal em busca 

do prazer. As sensações sexuais estão presentes durante todo o desenvolvimento da 

criança, desde a amamentação até o início puberdade, quando então há uma intensificação 

destas sensações. Com a chegada da puberdade e o desenvolvimento físico, o ser humano 

se torna apto a concretizar a sexualidade através do ato sexual, que permite tanto obter 

prazer erótico como reproduzir. O aumento do interesse sexual coincide com o surgimento 

dos caracteres sexuais secundários. O prazer resultante do ato sexual diferencia o ser 

humano do restante dos animais. Ele é o único ser que, objetivamente, pode ter relação 

sexual só pelo prazer e não com finalidade procriar e na adolescência isso se torna explícito 

(PINTO, 2013). 

 

Infecções Sexualmente Transmissiveis 

As ISTs geralmente são transmitidas através de contato sexual sem o uso de 

preservativo, por uma pessoa que esteja infectada, bem como pelo uso de instrumentos 

perfuro cortantes não esterilizados contaminados. Muitos indivíduos não sabem que são 

portadores de ISTs, por não apresentarem manifestações evidentes no corpo, o que tem se 
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tornado um sério problema de saúde pública mundial devido aos altos índices de casos e 

pela fácil disseminação, principalmente entre adolescentes e jovens (AZEVEDO, 2014). 

A herpes é uma infecção causada por dois vírus da família Herpes viridae, ovírus é o 

principal agente etiológico de lesões vesiculares na região orofacial, com grande 

transmissão na infância e na adolescência. Sua transmissão ocorre por contato direto via 

oral, através do beijo e secreções orais, sendo que a pessoa infectada passa a apresentar 

sintomas característicos, como queimação, dor discreta e prurido que geralmente, 

antecedem as lesões oro-labiais ou faciais (CLEMENS, 2010). 

Candidíase é uma micose causada por leveduras do gênero Cândida, dependendo 

da localização, a Candidíase pode se manifestar de diferentes formas. A forma muco-

cutânea, que acomete a cavidade oral e o canal vaginal, também conhecida como “sapinho”, 

é a forma mais comum de infecção nos seres humanos, enquanto que a forma cutânea 

envolve áreas úmidas do corpo como espaços interdigitais, axilas, virilhas, unhas e dobras 

da pele em geral (JÚNIOR, 2011). 

A sífilis é uma doença infecciosa crônica, causada pelo agente etiológico Treponema 

pallidum. Pode ser transmitida por via sexual (sífilis adquirida), vertical (sífilis congênita), 

onde a mãe passa a infecção para o feto através da placenta e por via indireta, através de 

objetos contaminados e transfusões sanguíneas. A infecção caracteriza-se por longos 

períodos de latência clínica e pela produção de lesões cutâneas, mucosas, cardiovasculares 

e nervosas (OLIVEIRA, 2012). 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), causada pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV). Ressalta-se que a infecção pelo HIV tem como principal via 

de transmissão as relações sexuais desprotegidas com um parceiro portador do vírus e pelo 

compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas. Diante disso, o cuidado da 

transmissão com o uso de preservativo é um dos melhores métodos de prevenção contra o 

HIV/AIDS (CHAVES, 2014). 
 

Métodos Contraceptivos 

 

A orientação em planejamento familiar é uma prática de essencial importância para 

qualquer pessoa, proporcionando informações corretas que levem em conta o seu papel 

sexual, sua história de vida, crenças e valores. A tomada de consciência da 

responsabilidade da procriação é fundamental para que o indivíduo, independente do fato de 

apresentar ou não alguma deficiência, venha a ter uma vida sexual saudável (MOREIRA, 

2011). 

O conhecimento sobre métodos contraceptivos e suas formas de utilização, no 

entanto, não levam necessariamente a práticas contraceptivas eficientes. Alguns estudos 

mostram que as informações sobre contracepção e as consequências do exercício sexual 

desprotegido circulam entre os jovens através de diversos contextos, como a família, a 

escola, os meios de comunicação e as conversas com os pares. Apesar da disponibilidade 

de informações, o conhecimento efetivo sobre as formas de funcionamento e de uso dos 

métodos contraceptivos parece ser insatisfatório (PATIAS, DIAS, 2014). 

O preservativo tende a ser o método mais utilizado pelos jovens no momento da 

iniciação, sendo seguido pela pílula. A utilização desses dois métodos tende a levar em 

consideração algumas variáveis: o uso da pílula como método isolado tende a aumentar 

com o desenvolvimento de uma vida sexual ativa, quando há uma gradativa substituição do 

preservativo pelo método hormonal. Isto pode ocorrer tanto em função de alguns transtornos 

provocados pelos métodos de barreira, como irritação ou alergias, quanto pela presença de 
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crenças que associam o uso de camisinha à interrupção da sensação de prazer ou à 

"quebra do clima" na relação sexual. Já a pílula anticoncepcional ganha importância na 

medida em que os relacionamentos se tornam mais estáveis (TRONCO, DELLAGLIO, 

2012). 

 

4 METODOLOGIA  
 

O processo metodológico trata-se de estudo descritivo, quantitativo do tipo de relato 

de experiência das atividades coordenadas e realizadas pelas acadêmicas do curso de 

Bacharelado em Enfermagem da Faculdade IESM, como o intuito de compartilhar vivências 

práticas, fornecer orientações e escuta das dúvidas. O projeto em questão intitulado “Jovem 

Antenado”, foi realizado na Disciplina Sistematização da Assistência de Enfermagem à 

Saúde do Adolescente, em uma escola pública municipal, localizada em Teresina, do Piauí, 

Brasil. 

As palestra foram  desenvolvidas no período de 25 de setembro, 02 e 09 de outubro 

de 2018, realizada na escola pública, situada na cidade de Teresina-PI, Brasil, direcionada 

aos discentes do ensino médio e deficientes auditivos na faixa etária de 11 a 19 anos de 

idade. Em questão foram abordadas durante as atividades de execução do projeto intitulado 

“Jovem Antenado”, a discussão dos temas: Sexualidade, IST e Métodos Contraceptivos, 

temas escolhidos  pela direção da escola, professores e os alunos. Este projeto realizou-se 

em três etapas: elaboração do projeto, execução e análise dos resultados obtidos.  

Os recursos utilizados nas palestras foram: data show, notebook, pen drive, papel, 

projetor de slides, interprete de libras que auxiliaram na abordagem do conteúdo 

favorecendo a transmissão de aprendizado, além da troca de conhecimento aos sujeitos 

participantes que foram os adolescentes.  

A primeira palestra foi realizada no dia 25 de setembro de 2018, onde foirepassados 

informações sobre as mudanças físicas, etapas na adolescência e as ações educativas 

voltadas a sexualidade de cada indivíduo. Já na segunda palestra foi no dia 02 de outubro 

de 2018 onde abordamos as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s), que vem sendo 

uma grande ameaça na saúde dos adolescentes e que diante disso, os alunos e as 

acadêmicas, constatamos a necessidade de intensificar e colocarmos em práticas as ações 

de educação em saúde. E a terceira palestra foi no dia 09 de outubro de 2018, onde 

abordamos a temática de Métodos Contraceptivos, enfatizando a importância de se evitar 

uma gravidez indesejada, pelos altos índice que ocorre na adolescência. 

Em fim, informo que estamos em fase de andamento e que estamos na última etapa 

que será a avaliação e constará da apresentação no evento do CONIESM na Faculdade 

IESM no dia 09 de Novembro de 2018 e no dia 20/11/18 será apresentado o projeto a banca 

avaliadora da Faculdade IESM e posterior a está apresentação irá transformar os resultados 

deste projeto jovem antenado em um relato de experiência e daremos entrada em uma 

revista para publicação. 
 

5 RESUTADOS ESPERADOS 
 

Após a liberação da escola pública para o campo das práticas, iniciamos a segunda 

etapa do projeto “Jovem Antenado”, com a execução das atividades propostas, tendo como 

objetivo de formar adultos saudáveis e habilitados a fazer pleno uso de seus potenciais.  

O estudo foi realizado na Unidade Escola Pública, Teresina-PI. Observamos que a 

escola foi apoiadora das atividades e deu-nos todo o suporte que precisávamos para uma 

relação intrínseca com os alunos regulares e deficientes auditivos, disponibilizando de 
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interpretes de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), no entanto, não identificamos 

envolvimento dos professores nas atividades propostas. 

Observamos a participação de todas, pois eram temas que despertou interesse e 

curiosidades, além de terem sido escolhidos pelo diretor, professores e alunos, assim, 

reconhecendo a deficiência sobre acerca das temáticas, por não serem abordadas no dia-a-

dia da escola.  

As dinâmicas realizadas nos proporcionou interação construtiva e novas experiências 

para vivência como acadêmicas da graduação de enfermagem, à partir daí, 

compreendemos as necessidades de cada um e realidade de como a deficiência auditiva 

dificulta a chegadas das informações especificas, contribuindo para o conhecimento dos 

adolescentes da escola pública. 

Na figura 1, veja a quantidade de alunos que participaram das temáticas sobre: 

Sexualidade, IST’s e Métodos Contraceptivos, respectivamente, na escola pública da cidade 

de Teresina PI em 2018. 

 
Figura 1: Quantidade dos alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Sexualidade, 
IST’s e Métodos Contraceptivos, Teresina-PI, 2018. 

 

Observou-se nas palestras que a quantidade de alunos que participaram das 

temáticas sobre: Sexualidade, IST’s e Métodos Contraceptivos, na escola pública da cidade 

de Teresina PI,totalizando 44 alunos, divididos nas três palestras, na primeira palestra o 

percentual de meninos e meninas foram iguais (50%), na segunda palestra predominou os 

meninos com 61,5% e na terceira palestra as meninas foram a menoria com 41,2%. 

A figura 2, abaixo representa a quantidade de alunos por identificação dos ouvintes e 

deficientes auditivos. 

Figura 2: Identificação dos participantes em ouvintes e deficientes auditivos, presentes 
na palestra sobre: Sexualidade, IST’s e Métodos Contraceptivos, Teresina-PI, 2018. 
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Percebe-se que a quantidade de alunos por identificação dos ouvintes e deficientes 

auditivos, foram 44 alunos, na primeira palestra os deficientes auditivos (55%) enalteceu 

mais que os ouvintes. Já na segunda palestra teve uma porcentagem absoluta 69,3% de 

alunos ouvintes. Enfatizo ainda que houve-se um aumento gradativo com os alunos 

deficientes auditivos chegando á 64,7% na terceira palestra. 

Além da aplicabilidade dos questionários contemplando perguntas fechadas e de 

relato de experiência com uma porcentagem de 92,8% respondidos. Assim, observamos 

que tivemos um resultado positivo de todos os instrumentos abordados no estudo. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesse contexto, destaca-se a importância das atividades em educação em saúde, 

por consistirem em discussões entre alunos e acadêmicas, o modo diferenciado da mera 

transmissão de informações; de uma abordagem problematizada na qual a realidade do 

sujeito esteja em evidência para que se construa o conhecimento.  

A escola tem um papel fundamental na formação dos jovens, como missão de 

promover a construção do conhecimento e do desenvolvimento, assim as práticas 

desenvolvidas na escola dar-nos a oportunidade de aproximação com os estudantes da 

escola pública. Também vale ressaltar à necessidade da incorporação do conhecimento 

inclusivo, que tenha como característica o acesso a informação, para os deficientes 

auditivos, não só, no ensino regular, mas, que seja em todas as esferas do governo. 

Portanto, a educação em saúde é determinante para a construção de um sistema de 

saúde mais integral, por articular o foco assistencial, educativo e gerencial relacionados a 

práticas de atenção à saúde, motivo pelo qual contribuiu de maneira positiva para formação 

do enfermeiro. 

Assim, ainda, que a ação educativa em saúde na escola para adolescente viabiliza 

os acadêmicos de Enfermagem o vislumbre de novos métodos de agir em saúde na atenção 

primária, tendo a escola como um cenário favorável ao exercício da educação em saúde, 

como uma interface do cuidado de enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a adolescência se estende dos 10 

aos 19 anos, enquanto que para o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos 12 aos 18 

anos, no entanto, fica difícil definir com a certeza quando começa. O início da fase está 

ligado às primeiras manifestações da puberdade e o final se encontra menos exposto, 

expressando-se pelo assentamento das bases afetivas e profissionais e a definição dos 

traços físicos e de caráter. (VILLELLA; DORETTO, 2006) 

O período da adolescência é marcado pelas instabilidades e agitações dos 

comportamentos do adolescente, repletos de conflitos, crises de identidade e duvidas, e que 

começam a manifestar-se quando o adolescente é envolvido por grandes questões como: 

Quem sou eu? De onde eu vim? O que esperam de mim? O que estou fazendo aqui? A 

busca por uma identidade, que é recorrente ao longo da vida, influência de maneira crucial 

os processos envolvidos nessa etapa da vida. (CORRER; FAIDIGA, 2017) 

O perfil populacional de adolescentes pode ser considerado saudável, quando 

comparado a outros grupos, até 20% dessa população é suscetível às condições negativas 

à saúde (CAMPOS; PRETTE; PRETTE, 2014). Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

entre os transtornos psicológicos existentes nessa população, o Transtorno Depressivo é 

retratado na literatura como um dos mais prevalentes. No Brasil, os estudos de 

rastreamento de sintomas depressivos foram realizados e encontraram um resultado de 

sintomas depressivos variando entre 5% a 20%. (WHO, 2012) 

Os jovens atualmente possuem certo receio de entrar na vida sexual por medo de 

interromper suas futuras possíveis atividades profissionais, mas nem todos os jovens 

interrompem definitivamente a sua formação profissional pelo fato de terem filhos, nem 

todos os jovens que têm filhos tinham interesse, capacidade e chance de maior de 

escolarização e inserção de qualidade para o mercado de trabalho. (VILLELLA; DORETTO, 

2006) 

Desde o período cristão a sexualidade é tida como algo possivelmente perigoso que, 

portanto, necessita de controle e traz punições para quem quebra suas regras, o que 

contrasta e complementa a ideia de “descontrole”, relacionada à adolescência e à juventude, 

fazendo com que o ato do sexo pelos jovens seja vista como um receio. Assim, é necessário 

políticas públicas de saúde e de educação que diminuam os perigos relacionados a pratica 

da sexualidade pelas pessoas em qualquer idade. (VILLELLA; DORETTO, 2006) 

Desse modo, este projeto jovem antenado trata-se de um relato de experiência, 

vivenciado com os adolescentes de uma escola. Este projeto de extensão faz parte de uma 

exigência da disciplina de SAE à Saúde do Adolescente no qual foi desenvolvido em uma 

escola pública do município de Teresina, Piauí, Brasil no qual foi direcionado aos 

adolescentes. Assim, o trabalho consiste em promover três: palestras, aplicabilidade de 

questionários e dinâmicas que foram realizadas em uma determinada escola com intuito de 
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a levar conhecimento por meio de ações de educação em saúde voltada aos adolescentes 

desta escola. 

 

2 OBJETIVO  

 

Objetivo Geral: Realizar ações educativas voltadas a adolescentes sobre Primeiros 

Socorros, Depressão e Sexualidade em um Colégio Municipal de Teresina. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Promover um conhecimento em caso de acidentes, evitando mais 
complicações; 

 Entender a depressão como doença; 

 Entender os riscos de possíveis patologias acerca das buscativas sexuais. 
 

3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Diante desse contexto, iremos fazer uma breve explanação referente às temáticas 

que foram trabalhadas neste projeto jovem antenado: Depressão, Primeiros Socorros e 

Sexualidade. 

No ano de 2007 foi lançado o Programa Saúde na Escola (PSE) como uma 

estratégia para a integração permanente entre as políticas de educação e de saúde como 

objetivo de melhorar a educação em saúde. Seu propósito é ampliar as ações de saúde 

dirigidas aos alunos da rede pública de ensino, articulando as redes públicas básicas de 

saúde e da educação, contribuindo para a formação integral dos estudantes e 

desenvolvendo ações de prevenção, promoção e assistência à saúde. Além dos setores 

educação e saúde, o PSE prevê a participação de outros setores e atores, conforme a 

organização de cada território. A integralidade, a territorialidade e a intersetorialidade são 

princípios que fundamentam o Programa (SOUSA; ESPERIDIÃO; MEDINA, 2017). 

A depressão, temática desenvolvida, é uma psicopatologia que atualmente atinge as 

pessoas com frequência, principalmente o publico adolescente no qual o envolvimento do 

indivíduo em atividades que levam ao comprometimento de sua saúde física e/ou mental 

pode definir o que se denominam comportamentos de risco para a saúde (CRS). Tais 

comportamentos decorrem de escolhas e atitudes que tendem a impactar de forma negativa 

a saúde dos jovens e adolescentes, tornando prematuro o risco de morbimortalidade. Tendo 

em vista a diversidade de situações consideradas perigosas à saúde de adolescentes e a 

necessidade de intervenção sobre elas, faz-se indispensável à realização de pesquisas que 

diagnostiquem e melhor compreendam esse panorama nos diferentes cenários nacionais 

(MOURA et al., 2018 ). 

Os primeiros socorros são muitas vezes esquecidos considerados irrelevantes, 

porem possui um teor de importância grande já que evita possíveis complicações.  Com o 

crescente aumento da violência nas escolas estaduais e municipais de todo o país e as 

ocorrências de acidentes e alterações no estado de saúde que acometem os estudantes, 

principalmente adolescentes, observa-se a necessidade de abordar o tema Primeiros 

Socorros em colégios, tendo em vista que a maioria dos professores mostra-se 

despreparada para oferecer suporte aos alunos em situação de emergência, frente a 

incidentes que necessitam os primeiros socorros e/ou pronto atendimento (SILVA et al.,  

2017).  
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A temática de sexualidade abrange diversos pontos como gravidez na adolescência, 

descobertas no corpo, o inicio da vida sexual no qual existem preocupações recorrentes 

quanto à vivência da adolescência e seus desdobramentos no processo de desenvolvimento 

e crescimento, que se encontra em um período de descobrimento sexual e passam por 

diversas mudanças hormonais que não lidadas corretamente causam confusões 

psicológicas, associada à tímida presença, dessa faixa etária, nas unidades de saúde 

tornam-se inquietações frente à atenção ao atendimento aos adolescentes (MACEDO et al., 

2013).  

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência com abordagem 

quantitativa que compartilha uma vivência prática com os adolescentes da Escola Municipal 

no Município de Teresina-PI. O projeto em questão intitulado: “Jovem Antenado”, foi 

desenvolvido na disciplina de Sistematização da Assistência de Enfermagem à Saúde do 

Adolescente, e consistiu em três etapas: elaboração, execução e resultados.  

O projeto foi realizado por meio de 03 (três) palestras; sendo uma de escolha do 

diretor ou responsável pela instituição, a outra pelos estudantes escolhidos por votação e a 

última temática pelos graduandos de enfermagem, tais temas foram escolhidos referentes 

às necessidades da instituição de ensino.  

A primeira palestra teve como o tema: Depressão sendo realizada nas turmas A e B 

do 8° Ano no dia 04/10/2018. A dinâmica 1 foi a mais fácil do que eu penso comum, onde foi 

utilizado um copo plástico e tampa de caneta sendo colocado uma tampa de caneta dentro 

de um copo. Pede-separa que usando as mãos, um por um, tente tirar a tampa de dentro do 

copo, mas sem tocá-lo. Depois de todos tentarem. Coloca-se água no copo, conseguindo 

assim tirar a tampa. Com a moral deque sempre tem uma saída mais fácil. Não importa o 

quanto se tente mudar uma situação. 

A segunda palestra sobre: Primeiros Socorros foram nas turmas: C e D do 8° Ano no 

dia 04/10/2018. A dinâmica utilizada nesta palestra foi a do Telefone sem Fio, onde sem a 

utilização de materiais começa-se falando uma frase rápida no ouvido de uma pessoa que 

deve passar a informação em diante até chegar a última pessoa, quando chegou na última 

pessoa pede-se para que a mesma diga em voz alta o que escutou-se, logo após essa 

técnica, informa aos adolescentes da escola a moral da dinâmica de que não se deve 

passar informações adiante na qual não se tem certeza se é a informação correta. 

Já na terceira palestra intitulada: Sexualidade foram realizadas nas turmas: A, B, C e 

D do 9º Ano no dia 16/10/2018. A dinâmica 3 foi a interpretação com a utilização de caixas 

vazias de tamanhos diferentes. Começa-se pegando as caixas e tentando encaixadas de 

qualquer jeito mostrando para todos, logo após perguntar o que significa as outras caixas 

sendo que uma representa o aluno, recebendo assim diversas respostas com perspectivas 

diferentes, com a moral de que cada um entenda de uma forma diferente, mas não é por 

isso que devemos descartá-los, afinal serve para outros.  

Vale ressaltar que em cada temática da palestra foi representada por meio de uma 

dinâmica que foi relacionada ao tema, sendo a palestra iniciada posteriormente, na 

finalização de cada palestra foi realizado a aplicabilidade de um questionário do assunto 

proposto. 

A distribuição das palestras foi decidida por meio de um diálogo dos discentes de 

enfermagem e responsáveis pela instituição. Ela se deu início através de uma dinâmica 

quebra-gelo passando logo após iniciar a temática envolvida de sua determinada data, na 
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finalização foram aplicados os questionários sobre o tema envolvido seguido a frequência 

aos alunos.  

Segue abaixo as tabelas informando passo a passo como foram construídas as 

palestras: nº 01, 02 e 03 neste estudo. 

 

TABELA 01 - 1ª PALESTRA E 2ª PALESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 02 - 3ª PALESTRA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por fim, na última etapa será a avaliação e constará da apresentação no evento do 

CONIESM na Faculdade IESM no dia09 de Novembro de 2018 e no dia 22/11/18 será 

apresentado o projeto a banca avaliadora da Faculdade IESM e posterior a está 

apresentação irá transformar os resultados deste projeto jovem antenado em um relato de 

experiência e daremos entrada em uma revista para publicação. 

 

5 RESUTADOS ESPERADOS 

 

Diante do exposto, segue os resultados e as discussões dos dados contabilizados 

com relação às três palestras desenvolvidas na segunda etapa deste estudo. 

Ao analisar na figura 1, no presente estudo na primeira palestra sobre a temática: 

Depressão teve a participação de 56 alunos dos adolescentes e jovens na faixa etária de 14 

a 16 anos referente ao 8º A e B do ensino fundamental. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 1. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: 

Depressão. Teresina (PI), Brasil, 2018. 
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Observou-se nesta palestra 1 sobre a temática: Depressão, que teve a participação 

de 56 (100%) alunos do 8º A e B do ensino fundamental, sendo; grande parte dos 31 (55%) 

alunos do sexo masculino e 25 (45%) do sexo feminino. 

No estudo referente à segunda palestra do tema: Primeiros Socorros tiveram a 

participação de 60 (100%) dos alunos do 8º C e D do ensino fundamental com a 

participação de adolescentes e jovens na faixa etárias de 14 a 16. (Figura 2) 

 

 
Figura 2. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Atenção nos 

Primeiros Socorros. Teresina (PI), Brasil, 2018. 

 

Percebeu-se na palestra 2 sobre a temática: Atenção nos Primeiros Socorros, teve a 

participação de 60 (100%) alunos do 8º C e D do ensino fundamental, sendo; a maioria dos 

31 (51%) alunos do sexo masculino enquanto que 29 (49%) do sexo feminino. 

Na terceira palestra sobre a temática: Sexualidade na escola teve a participação de 

119 alunos do 9º A, B, C e D do ensino fundamental com a participação de adolescentes e 

jovens na faixa etárias de 14 a 17. (Figura 3) 

 
 

Figura 3. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Sexualidade. 

Teresina (PI), Brasil, 2018. 

 

Evidenciou-se na palestra 3 sobre a temática: Sexualidade, que teve a participação 

de 119 (100%) alunos do 9º A, B, C e D do ensino fundamental, sendo; a maioria dos 

participantes 63 (56%) do sexo masculino e 56 (44%) do sexo feminino. 

Sobre a pergunta abordada do questionário na palestra 1 intitulada: na atenção a uma 

pessoa que sofre de Depressão se ela presta auxílio a pessoa com depressão. (Figura 4) 
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Figura 4. Quantidade de alunos, presentes que informaram sobre o auxilio a pessoa com 

depressão na palestra. Teresina (PI), Brasil, 2018. 

 

Nota-se na palestra 1 sobre que mesmo antes de ser dada a palestra já se tinha uma 

maioria 82% dos adolescentes informaram que se importava em ajudar, enquanto que 18% 

apenas ignorava, como demonstra na Figura 4 acima. 

A figura 5, no que tange a pergunta do questionário sobre a importância dos 

primeiros socorros.  

 
Figura 5. Quantidade de alunos, que informaram sobre a importância dos Primeiros 

Socorros. Teresina (PI), Brasil, 2018. 

 

Percebe-se que de início houve uma resistência sendo até mesmo questionado que 

não seria um assunto interessante pelos discentes, porém após todas as explicações e 

dúvidas retiradas, onde 100% dos discentes acharam que o conteúdo ajudaria muito, 

principalmente para evitar praticas culturais realizadas, como passa creme dental em feridas 

ou café.  

Já na Figura 6, através do questionário foi elencado a dúvida sobre a orientação 

sexual dos adolescentes. 

 
Figura 6. Quantidade de alunos, que informaram sobre a importância da orientação sobre 

Sexualidade. Teresina (PI), Brasil, 2018. 
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Na terceira palestra sobre sexualidade, constatou-se que houve a maior interação 

relacionada aos demais temas já tratados, já que trata-se de um assunto que eles estão 

freqüentemente estão lidando como a mudanças fisiológicas na adolescência e descobertas 

sexuais, através  disso verificou-se que a maior parte dos adolescentes teve orientação, 

sendo; que 49 (78%) dos meninos teve orientação enquanto 14 (22%) não teve, já as 

meninas teve uma predominação maior que os meninos com 44 (79%) sendo orientada e 12 

(21%) sem orientação. 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto foi desenvolvido com êxito, na instituição de ensino, tendo grande 

empenho das turmas, percebe-se que o sexo masculino tem uma grande predominância em 

todas as turmas. 

O primeiro conteúdo foi à depressão, a dinâmica de início deu um pouco de reflexão, 

já que se tratou de uma dinâmica que fala sobre superação, seguindo logo após a palestra e 

finalizando com o questionário, verificou-se que a capacidade dos discentes de ajudar um 

colega ou parente que precisasse de ajuda ou apoio e 82% informaram que ao ver alguém 

com o problema procuraram ajudar, deixando apenas uma minoria de 18% que ignoraram, 

considera-se que essa pequena quantidade que apenas ignorou são de maior parte 

meninos ou pessoas consideradas com maior popularidade entre os outros discentes. 

Na segunda palestra foram tratados os “Primeiros Socorros”, primeiramente os 

alunos não sentiram um grande interesse por se tratar de algo aparentemente irrelevante 

em suas perspectivas juvenis, porem após ser ministrada a aula, entenderam que tais 

situações já haviam ocorrido em sua vivencia e que se soubessem de métodos básicos para 

prevenir tais agravos citados em aula, ajudaria bastante no alivio de dor e prevenção de 

infecções, através do questionário e do gráfico mostrado (Figura 5) no qual o coeficiente de 

porcentagem deu 100% dos alunos que consideraram o assunto como importante. 

No último tema tratado foi à Sexualidade, que foi de grande curiosidade entre o 

publico adolescente, foram tratados sobre as mudanças fisiológicas, sexualidade, gênero, e 

riscos da relação sexual sem a utilização da proteção adequada, ao ser referido os riscos 

percebeu-se um choque por perceber um mundo cheio de perigo, porem ao se verificar as 

taxas sobre orientação na sexualidade tanto as meninas como meninos maioria teve uma 

orientação seja ela pela instituição de ensino como os pais, deixando somente uma pequena 

quantidade que informa não ser orientado que pode ser devido a um excesso de timidez por 

se tratar de um assunto que entra em sua privacidade.  

Assim, a pesquisa contribuiu para a criação de vínculo com os adolescentes e os 

graduandos de enfermagem, proporcionando um momento de interação e integração entre 

os participantes da escola sobre as temáticas trabalhadas neste estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é o período de desenvolvimento da infância à idade adulta, com faixa 

etária de 10 a 19 anos. É uma fase marcada por transformações físicas e comportamentais, 

na qual a procura e a curiosidade por novas experiências e a falta de orientações sobre as 

mudanças, pelas quais estão passando, deixam os adolescentes mais vulneráveis a 

situações de risco, dentre estas as das Infecções Sexualmente Transmissíveis(IST´s) 

(MALTA et al., 2013).  

No entanto, a adolescência é um período crítico na vida de cada indivíduo, pois, 

nessa fase, os adolescentes vivenciam descobertas significativas e afirmam a personalidade 

e a individualidade. Caracterizar a adolescência somente como faixa etária seria uma 

maneira muito simplista de observá-la, uma vez que ela compreende a transformação do 

jovem até a idade adulta não apenas sob o ponto de vista biológico, mas, também, social e, 

principalmente, psicológico (BALDOINO et al., 2018).  

Vale enfocar que os adolescentes e jovens constituem um grupo populacional que 

exige novos modos de produzir saúde. Seu ciclo de vida particularmente saudável evidencia 

que os agravos em saúde decorrem, em grande medida, de modos de fazer “andar a vida”, 

de hábitos e comportamentos, que, em determinadas conjunturas, os vulnerabilizam 

(BRASIL, 2017).  

Nessa premissa, destaca-se que as vulnerabilidades produzidas pelo contexto social 

e as desigualdades resultantes dos processos históricos de exclusão e discriminação 

determinam os direitos e as oportunidades de adolescentes e jovens brasileiros. Mesmo 

com a desaceleração no ritmo de crescimento da população jovem, hoje, a geração de 

adolescentes e jovens de 10 a 24 anos de idade é significativa, representando, no censo de 

2010, um total de 51.402.821 pessoas – 36,89% da população brasileira (BRASIL, 2017).  

Dentro das práticas atuais de educação em saúde está inserida a Educação entre/de 

Pares (EP) que é definida como a troca de conhecimentos entre pessoas que têm o mesmo 

perfil e compartilha das mesmas experiências, o que facilita muito a troca de saberes e 

práticas. Nesse processo, algumas pessoas atuam como facilitadores e multiplicadores de 

ações, que não têm a função de ensinar, e sim de facilitar a construção de novos 

conhecimentos mediante a reflexão e o questionamento sobre determinado assunto com 

pessoas ou grupos (SANTOS et al., 2017).  

Na adolescência, a EP é uma estratégia simples e adequada para abordar assuntos, 

como sexualidade, puberdade, imagem corporal e prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (IST) e AIDS, pois facilita a troca de informações e experiências entre 

adolescentes. No entanto, para desenvolver a EP, os adolescentes devem possuir 
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habilidades de comunicação empatia, engajamento e motivação, além de conhecimentos 

adequados sobre o assunto a ser abordado (SANTOS et al., 2017).  

Assim, a educação em saúde não deve se reduzir às atividades práticas que se 

reportam a transmissão de informações. É também importante ferramenta da promoção em 

saúde que necessita de apoios educacionais e ambientais para atingir ações e condições de 

vida conducentes ao bem-estar.  

Em vista disso, objetivou-se, com este estudo, relatar a experiência de discentes do 

curso de Bacharelado em Enfermagem em práticas de educação em saúde para o público 

adolescente no contexto escolar, com foco nas temáticas sobre gravidez na adolescência, 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e drogas. 

 

2 OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral:Promover educação em saúde sobre o conhecimento dos adolescentes no 

que tange as infecções sexualmente transmissíveis, drogas e gravidez na adolescência no 

âmbito escolar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar as IST’s mais comuns e as formas de preveni-las; 

 Orientar os adolescentes sobre os métodos contraceptivos para evitar a gravidez não 
planejada; 

 Sensibilizar os adolescentes sobre impactos proporcionados pelo uso de drogas em 
sua vida. 
 

3 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Diante desse contexto, iremos fazer uma breve explanação referenteàs temáticasque 

foram trabalhadas neste projeto jovem antenado: Drogas, Gravidez na adolescência e IST’s. 

Na realidade brasileira, adolescentes e jovens são definidos por diferentes aspectos, 

emergindo opiniões diferenciadas quanto às formas de situá-los nos marcos referenciais que 

os caracterizam. O Ministério da Saúde segue como definição de adolescência a prescrita 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que caracteriza o período de 10 e 19 anos e 

compreende como juventude a população dos 15 a 24 anos (BRASIL, 2017).  

O Estatuto da Juventude define juventudes a partir de faixas etárias. Dos 15 a 17 

anos são adolescentes-jovens; dos 18 a 24 anos de jovens-jovens e entre os 25 a 29 anos 

são denominados jovens-adultos. Portanto, nessas definições ha uma interseção entre a 

metade da adolescência e os primeiros anos da juventude. Essa população, entre 10 a 24 

anos, representa um contingente expressivo de mais de 50 mil pessoas no Brasil (BRASIL, 

2017). 

Atualmente temos um grande desafio a enfrentar: a questão das drogas. Drogas são 

substâncias que, quando administradas, produzem uma ou mais alterações no organismo. 

Drogas psicotrópicas são substâncias capazes de provocar mudanças no estado mental e 

no comportamento, alterando o modo de agir, pensar e sentir. Dividem-se em três grupos: 

Depressoras; Estimulantes e Perturbadoras (SESI, 2013). 

A droga provoca um prazer enganoso, com o passar do tempo, o organismo passa a 

querer usá-la cada vez com mais freqüência e em quantidades maiores. O jovem acredita 

que pode interromper o uso a qualquer hora e que as consequências negativas nunca irão 
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ocorrer com ele, muito se engana, pois qualquer droga vicia. O fato é que o indivíduo é 

sempre afetado de forma prejudicial. O usuário e sua família acabam arcando com as 

consequências, com desgastes de relacionamentos, o aumento de violência urbana e 

doméstica, brigas e mortes no trânsito, roubos, assassinatos, vandalismo, entre outros 

destinos bastante prejudiciais para o futuro do jovem (SESI, 2013). 

A educação sexual encontra-se em constante discussão desde o século XX. Os 

valores éticos, morais e sociais da sociedade portuguesa têm vindo a demarcar-se do 

conservadorismo e de preconceitos assumidos durante décadas, muito influenciados pelas 

correntes religiosos conservadoras e por modelos reprodutivos. Uma sociedade mais aberta 

e liberal no que diz respeito à vivência da sexualidade exige que os profissionais de saúde, 

nomeadamente os enfermeiros, redefinam estratégias e modelos de intervenção na 

educação sexual (FLORA; RODRIGUES; PAIVA, 2013). 

A aquisição de uma IST depende da prevalência de ISTs na comunidade, do tipo e 

frequência do contacto, número de abusadores, infecciosidade dos microrganismos, 

susceptibilidade da vítima às infecções (trauma genital, imaturidade imunológica) e tempo 

até ao início da profilaxia. As recomendações em crianças são baseadas no risco de 

transmissão e seroconversão em adultos. No entanto, apesar da escassez de dados, o 

abuso sexual na idade pediátrica merece uma avaliação particular. (COTRIMet al., 2013). 

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência com abordagem 

quantitativa, que compartilha uma vivência prática a fim de contribuir para outras situações 

semelhantes. O projeto em questão intitulado “Jovem Antenado”, foi realizado na Disciplina 

Sistematização da Assistência de Enfermagem à Saúde do Adolescente, em uma escola 

pública localizada no município de Timon (MA) Brasil, com alunos do ensino fundamental 

cursando do 6º ao 9º ano. 

O planejamento do projeto consistiu de etapas inter-relacionadas: elaboração do 

projeto, execução e análise dos resultados obtidos. Na primeira etapa, desenvolvida durante 

os meses de setembro e outubro de 2018, definida na busca pela escola a ser trabalhada, 

formulação dos objetivos e na discussão das temáticas a serem abordadas: gravidez na 

adolescência, infecções sexualmente transmissíveis e drogas.  

Ainda nesta etapa, entregamos o ofício solicitando a autorização do gestor da escola 

para praticar a atividade com os alunos e recebemos uma declaração de autorização da 

escola para comprovar a participação no trabalho. Em seguida agendamos nesta instituição 

as seguintes datas que foram ministradas nos dias: 25/09/2018, 16/10/2018 e 17/10/2018 as 

oficinas, sendo estas previstas para 1 vez na semana totalizando 03 dias de palestras e 

realizamos a montagem do material e slides.  

A segunda etapa compreendeu a execução do projeto onde foram realizadas as 

oficinas abordando as seguintes temáticas:Drogas, Gravidez na adolescência e IST’s, 

definidas na etapa anterior. Vale salientar que foram utilizados os seguintes recursos nas 

três oficinas: data show, notebook, pen drive, pincel, quadro acrílico, apagador, projetor de 

slides, próteses de órgãos genitais masculino e feminino, preservativos masculino e 

feminino e cartazes, que auxiliaram na exemplificação do conteúdo e transmissão das 

informações, ocorrendo fácil troca de conhecimento entre os participantes.  

Por fim, na última etapa será a avaliação e constará da apresentação no evento do 

CONIESM na Faculdade IESM no dia09 de Novembro de 2018 e no dia 20/11/18 será 

apresentado o projeto a banca avaliadora da Faculdade IESM e posterior a está 
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apresentação irá transformar os resultados deste projeto jovem antenado em um relato de 

experiência e daremos entrada em uma revista para publicação. 

 

5 RESUTADOS ESPERADOS 

 

As palestras desenvolvidas na segunda etapa do projeto foram: drogas, gravidez na 

adolescência, e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) esta, ainda em execução. A 

escolha do tema drogas foi indicado pela diretora da escola, pois ela percebeu que, em 

turmas passadas, essa foi a razão de muitos problemas em sala de aula e nos arredores da 

escola. IST’s foi uma temática abordada por decisão dos alunos que a manifestaram 

oralmente durante uma votação em sala de aula que continha três temáticas a serem 

escolhidas: alimentação saudável, drogas e IST’s.  

Percebe-se que a Gravidez na adolescência foi uma das temáticas mais votadas 

após IST’s e, por esse motivo, as acadêmicas responsáveis pela execução do projeto 

decidiram abordar esse conteúdo. Todas as palestras foram realizadas para discentes do 

ensino médio na mesma instituição escolar, sendo ministradas para as 4 turmas no mesmo 

dia. Por meio da apresentação e das respostas nos questionários foi possível evidenciar a 

necessidade de esforços relacionados a ações de prevenção, bem como melhora nos 

recursos educativos relacionados a drogas, prevenção de gravidez e IST’s.  

Nota-se a importância da inserção do enfermeiro no mundo escolar, visando à 

realização de estratégias educacionais com o objetivo de torná-los autônomos na sua 

promoção da saúde e evitando, os principais problemas que atingem essa faixa etária. 

Evidenciou-se maior participação na segunda e terceira palestras por abordarem temáticas 

que despertaram neles a curiosidade, além de terem sido temas escolhidos pelos próprios 

alunos.  

As dinâmicas realizadas propiciaram um momento de interação, de promoção e 

fixação do conhecimento. O primeiro tema abordado: drogas foi ministrado na turma do 6º 

ao 9º ano no dia 25/09/2018, perfazendo um total de 92 alunos participantes, sendo 

divididos por sexo como vemos na Figura 1. 

 
Figura 1. Quantidade de alunos, por idade, presentes na palestra sobre: Drogas. 
Timon (MA), Brasil, 2018. 

 

No entanto, desses, 20 alunos tinham idade de 13 e 14 anos (21,7%), e outros 19 

alunos com faixa etária de 12 anos (20,6%) e o restantes dos alunos tinham faixa etária de 
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onze a dezenove anos (57,7%). Vale enfocar que na palestra em questão, houve 

participação de alunos do sexo feminino 45 (50%), e do sexo masculino 45 (50%), onde 

percebemos que houve maior interação por parte dos meninos, que demonstraram maior 

conhecimento em relação aos tipos de drogas lícitas e ilícitas e as meninas em relação às 

consequências que as drogas trazem ao ser humano e à sociedade, como veremos no 

gráfico 2 abaixo. 

 
Figura 2. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Drogas. Timon 
(MA), Brasil, 2018. 

 

Alguns alunos relataram conhecer pessoas que usam drogas e o seu papel foi de 

orientar e aconselhar que o uso de drogas é nocivo a saúde. Já referente ao questionário 

percebe-se que 58,1% dos alunos tiraram notas menores que 3,0 o que evidencia falta de 

atenção e não compreensão do assunto, e 41,9% tirou nota maior que 4,0 evidenciando 

maior absorção do conteúdo. Ao questionar sobre a nota das ministrantes obtivemos de 13 

alunos (40,6%)a nota 10, e de 7 alunos (21,8%) pontuamos notas entre 8 e 9, outros 12 

alunos(37,6%) não responderam a pergunta. 

O segundo tema abordado: gravidez na adolescência foi ministrado no dia 

16/10/2018, para 43 alunos de 6º a 9º ano. A faixa etária dos alunos assistentes foi de doze 

a dezoito anos de idade, sendo; que 19 alunos (44,3%) tinham 14 anos e outros11 alunos 

(25,5%) tinham 13 anos de idade Figura 3. 

 
Figura 3. Quantidade de alunos, por idade, presentes na palestra sobre: Gravidez na 
adolescência. Timon (MA), Brasil, 2018. 

45 45 

MENINAS MENINOS

SEXO 

MENINAS MENINOS

19 

11 
13 

14 ANOS 13 ANOS 12 A 18 ANOS

IDADE 

14 ANOS 13 ANOS 12 A 18 ANOS

44,3% 

25,5% 
30,2% 



ANAIS - I CONGRESSO ACADEMICO DA FACULDADE IESM - 2018 
 

 

 

   147 
 

 

Nesta palestra, foi possível observar, o maior interesse por parte das 23 meninas 

(53,4%), talvez pelo fato delas já vivenciarem essa situação ou por terem alguma pessoa 

próxima que está passando por esse momento, na maioria dos casos, sem apoio do 

parceiro. 

Na Figura 4 está informação é confirmado em uma pesquisa que afirma que o papel 

do pai da criança nem sempre é retratado focalizando sempre o papel e a responsabilidade 

da mãe adolescente e dos pais da mesma. Quanto aos métodos contraceptivos abordados 

dentro desta palestra, foi visto que os 20 meninos (46,5%) demonstraram mais 

conhecimento em relação ao uso do preservativo masculino e desconheciam o preservativo 

feminino, enquanto que as meninas sabiam da existência do método, porém, desconheciam 

a forma correta de uso. 

 
Figura 4. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Gravidez na 
adolescência. Timon (MA), Brasil, 2018 

 

Em vista do pouco conhecimento em relação ao uso correto de preservativos foi 

confirmado que esta é a razão dos altos índices de gravidez na adolescência e as 

consequências geralmente são a evasão escolar e os conflitos com a família que implicam 

maior dificuldade de inserção destes no mercado de trabalho influenciando no futuro desses 

indivíduos.  

Em relação ao questionário percebe-se que 50% dos alunos tiraram notas menores 

que 3,0 no qual evidencia a falta de atenção e a não compreensão do assunto, e 50% 

tiraram nota maior que 4,0 evidenciando maior entendimento do tema. Ao questionar sobre 

a nota das ministrantes obtivemos de 36 alunos (85,7%) a nota 10, de outros 5 alunos (12%) 

pontuamos nota7 e 9, e um discente (2,3%) não responderam a pergunta. 

Quando uma conversa aberta para a troca de informações sobre essa temática é 

promovida, o acesso aos cuidados de saúde torna-se mais provável entre os adolescentes, 

e foi isso que realizamos com esta palestra, foi possível tirar muitas duvidas e perceber que 

realmente este tipo de trabalho é importante para a população.  

Na Figura 5, no que diz respeito ao terceiro tema abordado: IST’s foiministrado no 

dia 17/10/2018, para 59 alunos de 6º a 9º ano. A faixa etária dos alunos assistentes foi de 

treze a vinte anos de idade, sendo; que 22 alunos (37,2%) tinham 13 anos e outros 26 

alunos (44,6%) tinham 14 e 15 anos de idade. 
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Figura 5. Quantidade de alunos, por idade, presentes na palestra sobre: Infecções 
Sexualmente Transmissíveis. Timon (MA), Brasil, 2018. 
 

Na Figura 6, da palestra, foi possível observar, o maior interesse por parte das 29 

meninas (49,1%), devido a maioria das IST’s acometerem o sexo feminino. Em 

contrapartida, os 30 meninos (50,8%) tiveram mais dúvidas referente às formas de 

transmissão e sinais e sintomas. 

 
Figura 6. Quantidade de alunos, por sexo, presentes na palestra sobre: Infecções 
Sexualmente Transmissíveis. Timon (MA), Brasil, 2018. 
 

Notou-se ainda no estudo opouco conhecimento sobre o uso correto de 

preservativos é umadas razões dos altos índices de transmissão. Em relação ao 

questionário percebe-se que 15,6% dos alunos tiraram notas maiores que 3,0 no qual 

evidencia a falta de atenção e a não compreensão do assunto, e 84,3% tiraram nota maior 

que 4,0 evidenciando maior entendimento do tema.  

Ao questionar sobre a nota das ministrantes obtivemos de 20 alunos (62,5%) a nota 

10, de outros 12 alunos (37,5%) pontuamos nota 3, 8 e 9, e nenhum discente deixou de 

responder a pergunta.. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

O projeto jovem antenado constituiu-se como oportunidade para as discentes do 

curso de Bacharelado em Enfermagem em práticas de educação em saúde direcionadas ao 
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público adolescente no contexto escolar com o intuito de divulgar e esclarecer, por meio da 

educação em saúde, informações relevantes a respeito da promoção e prevenção da 

gravidez na adolescência e as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), 

além dos impactos das drogas na vida dos adolescentes.  

Desse modo, a pesquisa contribuiu para a criação de vínculo com os adolescentes e 

as graduandas, proporcionando um momento de interação e integração entre saúde, uma 

vez que a compreensão dos condicionantes do processo saúde-doença oferece subsídios 

para a adoção de novos hábitos e condutas saudáveis. Ademais, esse estudo foi de grande 

relevância, pois serviu de experiência e aquisição de conhecimentos para a vida acadêmica 

e profissional.  

Assim, constatou-se que há a necessidade de mais intensificações nas ações de 

educação em saúde, por parte dos profissionais de saúde e das academias públicas e 

privadas, para que trabalhem medidas preventivas voltadas ao público adolescentes. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na atenção 
básica [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2017. Disponível em: 
<bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf> 

COTRIM, Joana; MARGATHO, Maristela; MAÇÃO, Patrícia; SANTOS, Susana; JORGE, 
Arminda; GASPAR, Eurico; BRITO, Maria João; ROCHA, Graça. Profilaxia de infeções 
sexualmente transmissíveis na criança e adolescente vítima de abuso sexual.Acta 
PediatrPort 2013:44(4):189-95. Disponível em: 
<https://actapediatrica.spp.pt/article/view/3335> 

FLORA, MC; RODRIGUES, RFF; PAIVA, HMCGC. Intervenções de educação sexual em 
adolescentes: uma revisão sistemática da literatura. Revista de Enfermagem Referência, 
III Série - n.° 10 - Jul. 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-028320130 00200015> 

MALTA EC, MARTINS MR, ALMEIDA MF. Avaliação Do Conhecimento Dos Adolescentes 
Sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis. Rev EnfermUFPEonline., Recife, 
7(esp):7042-7, dez., 2013. Disponível 
em:<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/download/12374/15123> 

SANTOS MP, FARRE AGMC, BISPO MS, SOUSA LB, MARINHO DDT. Promoção da saúde 
sexual e reprodutiva de adolescentes: educação por pares. Rev Baiana Enferm, 2017. 
Disponível em: <https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/21505> 

SESI,Sesi e Você na Prevenção das Drogas. / Marilia de Souza (org); Sidarta Ruthes 
(org); Raquel Valença (org); Caroline Rosaneli ... [et al.]. – Curitiba: Sesi/PR, 2013. 
Disponível em: <http://www.sesipr.org.br/cuide-se-mais /alcool-e-outras-
drogas/uploadAddress/caderno_adolescentes_online[42936].pdf> 

 
 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf


 
ANAIS - I CONGRESSO ACADEMICO DA FACULDADE IESM - 2018 

 

150 
 

A RELEVANCIA DA BIOSSEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE PATOLOGIAS 

RADIOLOGICAS 

 

Ana Maria dos Santos NUNES 

Gudemberto Vieira da SILVA 

Fabiana Thais Almeida de MELO 

Roney Guttiery Ribeiro COSTA 

Prof. Vinicius de Sousa MARTINS  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se a importância da biossegurança desde princípios mais antigos, 

acentuando-se na radiologia a qual é uma das profissões que atuam juntamente a uma 

tecnologia da saúde que apresenta diversos riscos para o individuo, podendo assim 

comprometer sua homeostase. (CASTRO M. A. A.; et al. , 2013) Foi criado a Portaria n° 

453, de 1 de junho de 1998 com objetivo que amplificar o processo do cuidado não só para 

o cliente mas para toda a equipe multiprofissional que atua naquele meio.(BRASIL, 1998).  

 

2 OBJETIVO 

 

Analisar a biossegurança radiológica como processo de grande relevância na 

prevenção de patologias.   

 

3 METODOLOGIA  

 

Trata-se de um estudo na base de dados LILACS e MEDLINE do tipo pesquisa 

integrativa, foram encontrados 08 artigos relacionados a termos citados e utilizados 05 por 

terem correlação com o objetivo proposto, utilizou-se serie temporal de 2010 a 2018.  

 

4 RESULTADOS PARCIAIS 

 

Foram observados na literatura que a biossegurança segundo sua portaria e analise 

em hospitais, possuem grande importância para segurança de todos, mas apesar disto ela é 

ignorada pelas instituições que prestam o serviço de saúde com a falta de atualizações e 

manutenções corretas de toda aparelhagem radiológica.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Evidenciou através do estudo feito que a biossegurança radiologia nos dias atuais 

não é levada a serio pelas empresas que utilizam estes serviços, mesmo cientes dos riscos 

de radiodermatites e de pequenas a grandes mutações atômicas podendo causar agravos 

futuros, espera-se também que os profissionais de radiologia tragam uma perspectiva para 

biossegurança evitando possíveis riscos. 
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RESUMO: O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir 
dos 50 anos, embora possa atingir também os mais jovens. Identificar o número de casos de 
câncer de pênis na região nordeste, bem como a dificuldade de detecção precoce. Trata-se 
de um estudo epidemiológico retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa. Utilizou 
a série temporal de 2010 a 2015. Para coleta de dados foi utilizado como tabulador, o 
TabNET. No Atlas On-line de Mortalidade a maioria dos óbitos por câncer de ocorreu na 
região Sudeste com 326 óbitos na faixa etária de 20 a 59 anos, em seguida o Nordeste com 
309 óbitos na faixa etária pesquisada. No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos 
os tipos de câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e 
Nordeste sendo que 63% dos cânceres de pênis são atribuíveis à infecção pelo HPV, 
principalmente pelo subtipo 16. O Estado do Maranhão contabilizou 60 mortes, no período 
estudado, em primeira posição está a Bahia, com 81. Observa-se a necessidade de 
intensificação das ações programáticas de incentivo do homem como protagonista do 
cuidado a saúde. 
 

Palavras-chave: Câncer de Pênis. Saúde do Homem. Neoplasia. Vigilância Epidemiológica.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em homens a partir dos 50 

anos, embora possa atingir também os mais jovens. Está relacionado às baixas condições 

socioeconômicas e de instrução, à má higiene íntima e a homens que não se submeteram à 

circuncisão (remoção do prepúcio, pele que reveste a glande – a “cabeça” do pênis (INCA 

2018).  

Dentre os tipos de câncer que acometem o sexo masculino, destaca-se o carcinoma 

de pênis, que embora acometa pequena parcela da população, está associado à alta 

morbidade decorrente da própria doença e/ou de seu tratamento, provocando altos impactos 

psicológicos nos pacientes (INCA 2014).  

O câncer de pênis é raro na América do Norte e Europa. Ocorre menos de 1 caso em 

100.000 homens e é responsável por menos de 1% dos cânceres em homens nos Estados 

Unidos. O câncer de pênis é, no entanto, muito mais frequente em algumas partes da Ásia, 

África e América do Sul. No Brasil, esse tipo de tumor representa 2% de todos os tipos de 

câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2015; INCA, 2018).  

Considerado um problema de saúde pública nos países em desenvolvimento, sendo 

esperado nas próximas décadas, o impacto de 80% do câncer na população para 2025. O 

projeto Globocan/larc, realizou em 2012 uma estimativa mundial e apontou que dos 14 

milhões de novos casos estimados, mais de 60% ocorreram em países em desenvolvimento 

(INCA, 2015). 
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Mais de 63% dos cânceres de pênis são atribuíveis à infecção pelo HPV, 

principalmente pelo subtipo 16 (BRASIL, 2018). A manifestação clínica mais comum do 

câncer de pênis é uma ferida ou úlcera persistente, ou também uma tumoração localizada 

na glande, prepúcio ou corpo do pênis. A presença de um desses sinais, associados a uma 

secreção branca (esmegma) pode ser uma indicação de câncer no pênis (INCA, 2014). 

Considerando que os indicadores e os dados básicos para a saúde demonstram 

que os coeficientes de mortalidade masculina são consideravelmente maiores em relação 

aos coeficientes de mortalidade femininos ao longo das idades do ciclo de vida, o Sistema 

Único de Saúde (SUS), instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem (PNAISH). (BRASIL, 2009) 

Dentro desse contexto, a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem 

(PNAISH), reconhece barreiras que dificultam à procura do homem pelos serviços de saúde, 

tais como as de ordem institucional, problemas quanto à acessibilidade, além do visível 

despreparo dos profissionais de saúde para receber esses indivíduos, respeitando suas 

particularidades, o que contribui para ações que impossibilitam a construção de vínculos 

entre os homens e esses profissionais. (BRASIL, 2009). 

Atribuem-se sua incidência a má higiene íntima e os homens que não se 

submeteram à circuncisão, e que se expuseram ao HPV como fatores contribuintes para o 

surgimento da doença. Nesse sentido, hábitos de higiene íntima adequada e regular, aliado 

ao uso de preservativos reduz sensivelmente o risco o câncer de pênis por reduzir o 

contágio de doenças sexualmente transmissíveis, como o vírus HPV (SOUZA, et al, 2012). 

O exame físico é o principal método para a avaliação da extensão local, além de 

avaliar a sensibilidade e especificidade. O tratamento da doença deve ser realizado após a 

classificação histopatológica das células envolvidas e o estadiamento do câncer (LLAPA-

RODRIGUEZ,2014). 

Para promover a saúde e prevenir a doença, bem como atender aos princípios 

fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica (integralidade, equidade, participação 

social), torna-se fundamental possibilitar ao homem o conhecimento e percepção sobre seus 

cuidados com a saúde. No entanto, percebe-se que os serviços de atenção básica não 

estão estruturados para receberem os homens em suas diversas formas de masculinidade e 

atenderem suas necessidades. A população masculina deve sentir-se acolhida e integrada 

nesses serviços, a fim de terem suas demandas de cuidado (MEDEIROS, 2013). 

A discussão sobre a temática surge pelo interesse devido a ocorrência dos casos de 

câncer pênis, como mostram os estudos particularmente na região Nordeste, visto que é 

uma doença de fácil prevenção e baixo custo econômico.  A relação da ocorrência da 

patologia com o nível socioeconômico da população acometida, chama a atenção dos 

profissionais de saúde quanto ao processo de saúde-doença, no que diz respeito ás 

orientações que são repassados aos usuários na prevenção e no acompanhamento da 

doença. 

Diante da problemática, pergunta-se: houve aumento nos casos de câncer de pênis 

no público masculino? Como os profissionais de saúde podem atuar na detecção precoce 

dessa patologia? 

Portanto, o objetivo deste estudo consiste em identificar o número de casos de 

câncer de pênis na região nordeste, bem como a dificuldade de detecção precoce dessa 

patologia. 
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2 MÉTODOS  

 

2.1 Local do estudo 

 

É um estudo de ecológico, epidemiológico descritivo e retrospectivo, elaborado com 

base em registros do passado, como as informações coletadas a partir dos dados 

secundários disponíveis e de livre acesso no Sinan/net, SIH/SUS, tabnet e tab win. Utilizou a 

série temporal de 2010 a 2015. 

 

2.2 Coleta de dados 

 

O método de coleta ocorreu por meio da utilização de dados secundários relativos a 

câncer de pênis que ocorreram na Região Nordeste. Para a coleta de dados foi utilizado um 

dos tabuladores oficiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o TABNET. As variáveis 

coletadas foram classificação operacional atual, faixa etária, óbitos, localidade, modo de 

detecção, % cura na corte. 

 

2.3 Análise de dados 

 

Os dados foram processados por meio de técnicas descritivas simples, utilizando o 

Excel para a construção de tabelas, mapas ou gráficos e, em seguida, descritos em 

frequência relativa apresentadas em tabelas, sendo por fim analisados a partir das 

publicações cientificas. 

 

2.4 Aspectos Éticos e Legais 

 

Tais informações são de domínio público advindas de dados secundários sem 

identificação individual, portanto não necessita de submissão a Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

Atualmente o câncer representa uma das maiores e principais causas de mortes no 

mundo principalmente em países em desenvolvimento devido às modificações socioculturais 

ocorrem maiores número de óbitos tendo às regiões Norte e Nordeste às pioneiras nessa 

neoplasia.  

Vários estudos epidemiológicos mostram feitos no Brasil mostram algumas regiões 

chegam a registrar 2,9 a 6,8 casos da patologia por 100 mil habitantes esse percentual 

chega a representa 5,7% de totais neoplasias do sexo masculino. O Maranhão tem um 

baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) corresponde a 22,7% dos casos de câncer 

de pênis. Já o Sul do País o percentual chega 1% (COVELO et al, 2017).  

No Atlas On-line de Mortalidade foi constatado que a maioria dos óbitos por câncer 

de ocorreu na região Sudeste com o maior numero de mortes por câncer de pênis, num total 

de 326 óbitos na faixa etária de 20 a 59 anos, logo em seguida a região Nordeste com um 

total de 309 óbitos na faixa etária pesquisada. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sul se 

posicionaram com um total de 99, 95 e 92 óbitos respectivamente mostrada no Gráfico 1. 
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GRÁFICO 1. Total de mortes por câncer de PENIS, por faixa etária, segundo localidade, em 

homens, nas regiões selecionadas**, com faixa etária de 20 a 59, entre 2010 e 2015. 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM 

 

No gráfico 2 e na tabela 1 mostra os óbitos na Região Nordeste no total de 309 a 

faixa etária mais acometida foi de 50 a 59 anos e a menos acometida de 20 a 29 anos. Os 

estados que se destacaram com o numero maior de óbitos foi o estado da Bahia sendo um 

total de 81 com a faixa etária de 40 a 49 com 31 mortes, em segundo vem o Maranhão 

como o total de 60 sendo a faixa etária mais acometida foi a 40 a 59 anos com 21 mortes, 

seguida de Pernambuco com total de 42, a faixa etária de 50 a 59 com 22 óbitos.  

 

GRÁFICO 2. Total de mortes por câncer de PENIS, por anos, segundo localidade, em 

homens, região Nordeste, com idade de 20 a 59, entre 2010 e 2015. 

 
Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 

 

O câncer de pênis no Maranhão só perde para o câncer de pele, pois é um tumor 

raro e que muitas vezes exige a amputação o órgão sexual masculino. Esses altos números 

nos estados do Nordeste ter os maiores números do tumor de pênis pela incidência em 

homens que moram na região rural talvez por pouca cultura, conhecimento, muitas vezes só 

procuram ajuda medica quando o tumor já esta em estagio avançado. 

Outro ponto é o paradigma que o homem é forte e nunca vai adoecer, é invulnerável 

visto que simples modificação do modo de pensar evitaria danos sendo este evitável, pois 

são simples medidas como higienização com água e sabão regular da genitália masculina 
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na hora do banho e após relação sexual tendo segurança na hora ato usando camisinha 

para evitar pegar ISTS outra medida e cirurgia em caos de Fimose.  

 

Tabela 1. Total de mortes por câncer de PENIS, por faixa etária, segundo localidade, em 

homens, nos estados selecionados**, com faixa etária de 20 a 59, entre 2010 e 2015. 

 

 
Estados Total 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 

 

 
Alagoas 17 0 3 8 6 

 

 
Bahia 81 5 18 31 27 

 

 
Ceará 34 0 5 14 15 

 

 
Maranhão 60 7 11 21 21 

 

 
Paraíba 18 0 2 6 10 

 

 
Pernambuco 42 2 6 12 22 

 

 
Piauí 29 1 9 8 11 

 

 

Rio Grande 

do Norte 
17 0 3 6 8 

 

 
Sergipe 11 1 1 5 4 

 

 

Total das 

Localidades 
309 16 58 111 124 

 

 

Fonte: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM 

 

 

O aumento desses óbitos pode estar relacionado à baixa frequência de homens nos 

serviços de saúde muitas vezes por medo de descobrir alguma patologia e ser 

diagnosticado com algum agravo serio, receio de expor sua parte intima as profissionais 

mostrando seu corpo com investigação, pois o homem se ver um ser forte, que acha que 

nunca vai adoecer inabalável, pois a doença lhe traz certa fragilidade e o deixa vulneral e 

fraco levando ao pensamento de fraqueza.  

Os cuidados a saúde do homem estão vinculadas os atendimento das Unidades 

básicas de suade visto que a PNAISH desenvolve ações para ampliar e facilitar o acesso os 

serviços de saúde diminuindo assim numero de casos e de possíveis óbitos da população 

masculina melhorando os indicadores e qualidade de vidas permanecendo mais longa. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O câncer de pênis é de fácil prevenção como ficou claro ao longo da pesquisa, o que 

precisa ser trabalhado é forma como essa promoção de saúde masculina cause realmente 

impacto sobre os homens diminuindo assim as altas taxas de mortalidade por uma doença 

que 90% dos casos são advindos da falta de higiene.  

O baixo perfil social, econômico e cultural dos pacientes gera retardo na procura aos 

serviços de saúde e consequentemente dificuldade para seguimento terapêutico. O 

diagnóstico precoce é fundamental para evitar o desenvolvimento da doença e a 

amputação, que acarretam consequências físicas, sexuais e psicológicas para o paciente. 

 Assim observa-se que a implantação de políticas públicas não é suficiente para uma 

diminuição desses casos, é preciso buscar e resolver a base dos problemas que levam a 

uma ou mais regiões se destacarem com uma alta incidência de óbitos relacionados a uma 
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patologia totalmente previsível e que pode ser prevenida com ações básicas de higiene. A 

educação em saúde e essencial nessas populações que são mais afetadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a temática da 

família no seu campo de atuação no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e a 

importância da família como centralidade das Políticas Públicas. Visa assim, possibilitar ao 

aluno discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço Social na abordagem 

com famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das famílias assistidas na 

área da assistência social, em especial no CRAS de Timon-MA .  

  

 

2 OBJETIVOS 

 

Analisar os principais elementos teóricos para a apreensão da categoria família na 

área da assistência social, em especialmente no CRAS na perspectiva do  Assistente Social.  

 

3 METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado através de visitas técnica à instituição CRAS na cidade de 

Timon-MA sendo aplicado roteiro de perguntas pré-estabelicido à profissional Assistente 

Social enfatizando seu trabalho junto às famílias. 

 

4 RESULTADOS PARCIAS:  

 

Constatou-se através das visitas institucionais que o Assistente Social no seu 

exercício profissional percebe a família como sendo uma estrutura importante e centralizada 

nas políticas públicas. O Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS  age como 

uma medida protetiva, onde trabalha na garantia dos direitos básicos e no fortalecimento 

dos vínculos familiares, compreendendo a família na sua totalidade social, no contexto que a 

mesma está ingerida. Para o Assistente Social a família assume um papel de importância 

em seu trabalho, visto que esta é o centro da política pública hoje, pois a família é essencial 

e sem a sua participação não há como desenvolver o trabalho no CRAS. Assim, a família 

tem um papel muito importante e é por isso que o CRAS foca na prevenção, para que os 

vínculos familiares não sejam rompidos e sim, fortalecidos. Quando questionadas sobre os 

recursos oferecidos pelo Estado às famílias assistidas, as profissionais relataram que entre 

os benefícios estão: Eventuais entregas de cestas básicas às famílias em situação de 
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vulnerabilidade social, enxovais para as gestantes, além de cursos em parceria com o 

SENAI e o SENAC e as oficinas para que essas pessoas consigam aprender um oficio e 

terem condições de adquirirem uma renda. Quanto ao perfil das famílias assistidas às 

assistentes sociais mencionaram que são em geral pessoas de baixa renda, beneficiarias 

dos programas sociais do governo federal como: Bolsa Família, Beneficio de Prestação 

Continuada, sendo este um beneficio destinado a idosos e a pessoas com deficiências. 

Desse modo, as a famílias, são em geral sem uma atividade laborativa definida, famílias em 

situação de vulnerabilidade social, pobreza ou de extrema pobreza, pessoas cadastradas no 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL- NIS. O CRAS conta com um grupo de excelentes 

profissionais sendo que duas são assistentes sociais na qual uma é a coordenadora e são 

responsáveis por 30 localidades sendo 22 na Zona Rural e 8 na zona urbana. 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS:  

 

A investigação mostrou que o Assistente Social na área da Proteção Básica tem na 

família seu principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente dos serviços 

oferecidos pela instituição. A família apareceu como sendo a principal responsável pelo 

cuidado e promotora da socialização das crianças e jovens.  Nessa e em outras áreas a 

família assume um papel de protagonista, pois é devido a elas, que todas as atividades de 

políticas públicas são voltadas. Conclui-se através da visita realizada, que as famílias que 

procuram o  CRAS, estão sendo assistidas pelos projetos disponibilizados pela instituição 

via  governo nas 3 esferas  e pelos profissionais que ali trabalham. 
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INTRODUÇÃO: 

O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a temática da família 

no seu campo de atuação no Centro de Atenção Psico- Social – CAPS II e a  importância da 

família como centralidade  das Políticas Públicas. Visa assim, possibilitar ao discente  

discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço Social na abordagem com 

famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das famílias assistidas na área da 

saúde mental, em especial no CAPS II de Timon-MA. Em consonância com Mioto (2004) 

neste estudo a família será compreendida como um grupo social, numa perspectiva histórica 

nas suas diferentes configurações e relações sociais.  

 

OBJETIVOS : Analisar os principais elementos teóricos para a apreensão da categoria 

família  na área da Saúde Mental, em  especialmente no CAPS–II na perspectiva do  

Assistente Social.  

 

METODOLOGIA: O trabalho foi realizado através de visita técnica à instituição CAPS II na 

cidade de Timon-MA sendo aplicado roteiro de perguntas pré-estabelecido à profissional 

Assistente Social enfatizando seu trabalho junto às famílias dos pacientes assistidos pela 

Instituição. 

 

RESULTADOS PARCIAS:  

Nos termos de Mioto (2004) historicamente os assistentes sociais vem trabalhando com  

família em seus espaços institucionais.  Constatou-se através da visita institucional no CAPS 

II de Timon que o Assistente Social  no seu exercício profissional percebe a família  como 

sendo uma estrutura importante, porém algumas vezes percebem que falta nas famílias um 

maior  compromisso com os pacientes que estão em processo de tratamento no CAPS II. 

Dessa forma, a profissional expressou que algumas vezes chega a pensar,  que as famílias 

esperam que a Instituição CAPS resolva “TUDO” para elas. Ou seja, que o CAPS solucione 

os mais variados problemas que afligem as famílias assistidas.  Relatou a profissional que a 

Instituição CAPS  espera que a família ande lado a lado somando com Instituição. Assim, 

entendem que deve ser Paciente+CAPS+Familia= Melhor Resultado no tratamento. Nessa 

perspectiva, para o Assistente Social a família assume um papel de importância em seu 

trabalho, quando a família soma com a instituição facilita o trabalho desenvolvido pela 

mesma, facilitando-se assim o bem-estar do paciente visto que o mesmo aumenta sua auto- 

estima, a família é de total importância sendo a base e o local onde o paciente  precisa se 

sentir protegido, acolhido e entender que alguém  se importa com ele. Atualmente   a 

categoria família é o centro da Política Pública, pois a maioria dos recursos sociais do 

governo são voltados a família, como exemplo podemos citar: Programa Bolsa Família  

(PBF), Programa Minha Casa Minha Vida, Centros Assistenciais (CRAS, CREAS) que 
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oferecem inúmeros recursos voltados a família dos assistidos. Quanto ao perfil das famílias 

assistidas no CAPS, foi mencionado pela profissional que são os mais variados tipos de 

famílias.  Mas em geral são pessoas de baixa renda, beneficiarias dos programas sociais do 

governo federal, residentes nos diversos bairros e zonas da cidade de Timon, visto que o 

município só dispõe de 1 CAPS nesta modalidade para atender pessoas adultas com 

transtorno mental grave e recorrente. Essas famílias  necessitam e buscam os serviços de 

saúde mental da rede pública municipal, visto que certamente não possuem recursos para 

usar a rede privada. Ademais, a presença do transtorno mental requer  das famílias atenção 

e cuidado contínuo. Assim, através do CAPS  a família poderá adquirir apoio para lidar com 

a paciente, visando o melhor convívio familiar e social com seu ente querido acometido pelo 

transtorno mental. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS:  

A investigação mostrou que o Assistente Social na área da Saúde Mental  tem na família 

seu principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente do processo de 

tratamento. A família apareceu como sendo a principal responsável pelo cuidado e 

promotora da socialização do paciente assistido. Nessa e em outras áreas a família assume 

um papel de protagonista, restando agora a conscientização da importância da mesma, para 

que juntos Instituição + Família possam obter cada vez mais resultados melhores no 

tratamento dos pacientes assistidos pelo CAPS II de Timon-Ma. 

 

REFERENCIAS  

 

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1998. 

 

IAMAMOTO, Marilda Vilela e CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no 

Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológico. 18º ed. São Paulo: Cortez; 

2005. 

 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. 9ª edição. São Paulo. Cortez. 2005.  

 

MIOTO, Regina Célia Tamaso. Trabalho social com famílias: um desafio para os assistentes 

sociais. In: Revista Virtual Textos e Contextos, nº 3, dez, 2004. 

_____. Família e serviço social: contribuições para o debate. In: Revista Serviço Social e 

Sociedade. Nº 55. Editora Cortez: São Paulo, 1997. 

 

ROSA, Lúcia Cristina dos Santos. Transtorno mental e o cuidado na família. SP: Cortez, 

2003 

  



 
ANAIS - I CONGRESSO ACADEMICO DA FACULDADE IESM - 2018 

 

162 
 

NOTAS SOBRE A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A  

FAMILIA NO CAPS AD DE TIMON-MA 

 

Efrain da Silva  JORGE   

                                          Solange Rodrigues PAIVA 

                                          -                                                  Alriclene Paz SILVA 

Francisca Sheilane Lemos SILVA 

Camila Cristina Santana de ARAUJO 

Ana Maria da Silva SANTOS 

Profa. MSc. Maria Jose Girão LIMA 

  

1  INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo objetiva discutir a compreensão da categoria sobre a temática da 

família no seu campo de atuação Centro de Atenção Psicossocial - CAPS AD de Timon - 

MA e a  importância da família como centralidade  das Políticas Públicas. Visa assim, 

possibilitar ao aluno discutir os desafios colocados para os profissionais de Serviço Social 

na abordagem com famílias na atualidade. Ademais, objetiva conhecer o perfil das famílias 

assistidas na área da saúde mental, em especial no CAPS AD. Vale destacar segundo Rosa 

(2003) que os CAPS são instituições abertas e comunitárias que oferecem atenção 

psicossocial às pessoas com transtorno mentais graves e recorrentes. No caso do CAPS ad, 

este se volta a atender aos casos de transtornos mentais decorrente do uso de drogas e 

álcool. São dispositivos da reforma psiquiátrica que oferecem serviços  de saúde mental, 

atuando como retaguarda da internação psiquiátrica.  

  

2 OBJETIVOS  

 

Analisar os principais elementos teóricos para a apreensão da categoria família  na 

área da saúde mental, especialmente no CAPS ad na perspectiva do  Assistente Social.  

 

3 METODOLOGIA  

 

O trabalho foi realizado através de visitas técnica à instituição CAPS ad na cidade de 

Timon - MA sendo aplicado roteiro de perguntas pré-estabelecidas à profissional Assistente 

Social enfatizando seu trabalho junto às famílias. 

 

4 RESULTADOS PARCIAS:  

 

Constatou-se através das visitas institucionais que a Assistente Social  no seu 

exercício profissional percebe a família  como sendo uma estrutura de fundamental 

importância. Nessa direção, afirma Mioto (2004) que a família historicamente vem sendo 

para a categoria dos Assistentes Sociais objeto de intervenção. Assim, também no âmbito 

do CAPS ad  de Timon - MA a família aparece assumindo um papel de importância no 

trabalho  desta categoria profissional, visto que esta (a família) é o centro da Política Pública 

hoje.  Quando questionadas sobre os recursos oferecidos pelo Estado às famílias assistidas, 

as profissionais relataram que as famílias  lançam mão dos recursos básicos oferecidos pela 

de serviços municipal e estadual, tais como: CRAS, CREAS na área da assistência social,  

SISTEMA SOCIO-JURIDICO, os demais serviços de saúde – Programa Saúde da Família, 
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Conselho Tutelar, ONGs, dentre outras instituições existentes no municípios de Timon - MA. 

Quanto ao perfil das famílias  assistidas mencionaram que são em geral pessoas de baixa 

renda, beneficiarias dos programas sociais do governo federal como. Bolsa Família, 

Beneficio de Prestação Continuada, sem um atividade laborativa definida. Outras, quando 

recebem salários são em media 2 salários mínimos. Em síntese, a Família aparece como de 

fundamental importância no processo de tratamento do usuário ao Caps AD. Nessa direção, 

as famílias são convidadas para participar de reuniões de pais e /ou responsável visto que 

esta acaba sendo um grupo de apoio para o paciente. Enfim, são diversas as formas de 

participação da família no  tratamento  oferecido pelo CAPS AD visando resgatar seus entes 

queridos das drogas, das substancias psicoativas. Para isso, procuram motivá-los a 

frequentar às atividades oferecidas   pela a instituição.  

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS:  

 

A investigação mostrou que o Assistente Social na área da saúde mental tem na 

família seu principal foco de atuação, devendo a família participar ativamente do processo 

de tratamento. A família apareceu como sendo a principal responsável pelo cuidado e 

promotora da socialização.  Nessa e em outras áreas a família assume um papel de 

protagonista. Assim, a  Família é primordial  e essencial para eles verem que tem o apoio  e 

suporte no entendimento da profissional a família ocupa o principal lugar para a recuperação 

do paciente por isso ela é fator chave.  
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COTURNIX) EM FASE DE TERMINAÇÃO 

 

 

Érica Taís da Silva Pereira 

 

RESUMO: Objetivo-se Verificar o ganho de peso consumo de ração e conversão alimentar 
de codornas em fase de terminação em gaiolas com enriquecimento ambiental. O trabalho 
foi realizado no período de  Abril a Julho de 2016, foram utilizados 100 animais entre 
machos e fêmeas, as aves foram submetidas a 4(quatro) tratamentos de modificação 
ambiental, sendo que cada tratamento tinha duração de 14(quatorze) dias. O delineamento 
utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2 o teste Tukey de comparação 
de médias a 5% de probabilidade para comparar os ambientes enriquecidos.  Conclui-se 
que o desempenho de codornas em terminação foi melhor quando o ambiente onde elas 
estavam não continham enriquecimento, portanto o ambiente modificado com musicoterapia 
e brinquedoteca não influenciaram positivamente no mesmo. 
 

Palavras-chave: Bem-estar.Conversão Alimentar. Musicoterapia. Brinquedoteca. 

 

 

DESENVOLVIMETO 

 

A coturnicultura é uma boa alternativa para quem pretende iniciar uma criação, 

visando um baixo custo inicial. Grande parte dos matrizeiros e produtores comerciais 

brasileiros são especializados na produção para corte ou postura sendo a Coturnix coturnix 

coturnix mais utilizada para corte devido ao seu tamanho. No Brasil são poucas as 

empresas de grande porte que produzem e comercializa carne de codorna (ALBINO; 

BARRETO, 2012, p.24). O ambiente enriquecido são técnicas que consistem numa melhoria 

do ambiente em que o animal se encontra confinado, buscando deixar esse ambiente o mais 

adequado possível para as necessidades comportamentais dos animais, devendo se utilizar 

técnicas de enriquecimento sempre visando o bem estar do animal podendo fazer uso de 

brinquedos ou materiais que visam o conforto dos animais (PINHEIRO;BRITO,2009). Este 

trabalho tem como objetivo verificar o ganho de peso, consumo de ração e conversão 

alimentar de codornas em fase de terminação em gaiolas com enriquecimento ambiental. 

Foi realizado no período de Abril a Julho de 2016 sendo 07(sete) dias para adaptação inicial 

para a música, em uma propriedade particular em Timon-MA, sedo o galpão de alvenaria 

telhado de zinco com paredes de tijolo e telas de arame, as gaiolas eram feitas 

artesanalmente pelo proprietário.  Foram utilizados 100 animais entre machos e fêmeas com 

10 (dez) dias de vida. Inicialmente as aves ficaram alojadas em um círculo num período de 

22(vinte e dois) dias sendo 07 (sete) dias para adaptação a música, com lâmpada 

incandescente de 60W, ligada 24h. Os 22 (vinte e dois) dias iniciais as aves permaneceram 

todas juntas somente ouvindo a música. Em seguida, as aves foram divididas em 2 (dois) 

lotes 50 machos e 50 fêmeas  e transferidas para gaiolas artesanais feita de madeira com 

tela galvanizada modelo para viveiro, As aves foram submetidas a quatro tratamentos de 

modificação ambiental, sendo que cada tratamento tinha duração de 14(quatorze) dias. O 

primeiro tratamento foi ambiente com música e sem brinquedo (CMSB); o segundo com 

música e com brinquedo (CMCB); terceiro sem música e com brinquedo (SMCB); e, o quarto 

sem música e sem brinquedo (SMSB), para ambos as gaiolas, no segundo tratamento as 
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codornas tiveram três dias para se adaptarem aos brinquedos. Os brinquedos foram 

confeccionados com tampas metálicas de garrafas retornáveis, amassadas e contendo 

guizos nas bordas, formando um tipo de chocalho, foram colocados 10 (dez) brinquedos em 

cada gaiola. Em cada tratamento foram avaliados o consumo através da pesagem da sobra 

da ração diariamente, o ganho de peso através da pesagem dos animais que era feitas 

semanalmente, e a conversão alimentar foi calculado o consumo sobre o ganho de peso de 

cada lote. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 04 tratamentos 

(ambiente com e sem música, e ambiente com e sem brinquedoteca), em esquema fatorial 

2x2 (com e sem música e com e sem brinquedoteca, respectivamente). Foi utilizado o teste 

Tukey de comparação de médias a 5% de probabilidade para comparar os ambientes 

enriquecidos. A temperatura obtiveram-se dados médios em torno dos 34 °C, devido o 

ambiente ter pouco passagem de ar aumentando a temperatura principalmente no período 

da tarde, observando que o ambiente se encontra fora do padrão recomendado de conforto 

térmico,  pois afirmam Albino e Barreto (2012)  que a temperatura térmica ideal para 

codornas em fase de terminação é de 19-21°C. O resultado do desempenho de codornas 

submetidas a um ambiente modificado se encontra na Tabela 1. 

 

PARÂMETROS CONSUMO (kg/dia) 
GANHO DEPESO 
DIÁRIO (kg/dia) 

CONVERSÃO ALIMENTAR 
(kg/kg) 

ITENS CB SB CB SB CB SB 

CM 1,85bB 1,88Ba 0,121bA 0,098bB 3,08aB 3,84aA 

SM 2,70aA 2,17aB 0,181aB 0,194aA 3,00aA 2,81bB 
-Médias seguidas da mesma letra minúscula e na mesma coluna não variaram entre si pelo teste 

Tukey de comparação de médias a 5% de probabilidade. 

-Médias seguidas da mesma letra maiúsculas e na mesma linha não variaram entre si pelo teste 

Tukey de comparação de médias a 5% de probabilidade. 

-Médias seguidas da mesma letra minúscula e na mesma coluna não variaram entre si pelo teste 

Tukey de comparação de médias a 5% de probabilidade. 

-Médias seguidas da mesma letra maiúsculas e na mesma linha não variaram entre si pelo teste 

Tukey de comparação de médias a 5% de probabilidade. 

TABELA1 - Médias dos resultados do desempenho de codornas submetidas a um ambiente 
enriquecido: CM(com música),SM(sem música), CB(com brinquedo), SB(sem brinquedo). 
 

Para os resultados de consumo, observou-se interação significativa (p<005), 

demonstrando que os efeitos dos tratamentos CM (média de 1,85 kg/dia) e SM (média de 

2,70 kg/dia), dentro do tratamento CB. Já avaliando os tratamentos CB e SB dentro de cada 

tratamento CM e SM, verificou-se que quando houve música no ambiente, e a não 

existência de brinquedos, os animais tenderam a consumir mais ração (média de 

CMSB=1,88 kg/dia.  Entretanto, quando avaliado dentro do tratamento SM, a presença de 

brinquedos (CB) proporcionou maior consumo pelos animais (SMCB=2,70 kg/dia), 

demonstrando um efeito positivo dessa interação no consumo pelos animais. Para os 

resultados de ganho de peso, observou-se interação significativa (p<005), demonstrando 

que houve diferença entre os tratamentos. Tratamento SB, os tratamentos CM e SM 

variaram entre assim, sendo o SM que apresentou maior consumo também (2,17 kg/dia). Já 

avaliando os tratamentos CB e SB dentro de cada tratamento CM e SM, verificou-se que 

quando houve música no ambiente, e a não existência de brinquedos, os animais tenderam 

a consumir mais ração (média de CMSB=1,88 kg/dia. verificou-se que com brinquedos e 

com existência da música (média de CMCB=0,121 kg/dia), os animais apresentaram maior 
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ganho de peso do quando estavam sem brinquedos (média de CMSB=0,194 kg/dia), e que 

quando da não existência da música, o ambiente sem brinquedo (média de SMSB = 0,194 

kg/dia), influenciou no maior ganho de peso de quando havia brinquedos (media de 

SMCB=0,181 kg/dia).    

Avaliando a conversão alimentar, observou-se que houve interação significativa 

(p<0,05) entre os tratamentos. Os tratamentos CM (media de 3,08kg/kg) e SM(3,00kg/kg) 

dentro do tratamento CB não apresentaram diferenças. No tratamento SB, os tratamentos 

CM e SM apresentaram diferença entre si (média de 3,84kg/kg e média de 2,8 kg/kg, 

respectivamente), sendo que SB apresentou melhor conversão. Comparando os 

tratamentos CB e SB dentro dos tratamentos CM e SM, verificou-se que quando havia 

brinquedo e música (CMCB=3,08 kg/kg), as codornas apresentaram melhor conversão 

alimentar. No tratamento sem música, a conversão alimentar foi melhor quando não havia 

brinquedos (SMSB=2,81 kg/kg), o que confirma o maior ganho de peso quando no mesmo 

tratamento, o consumo se apresentou mais baixo. Segundo Bizerayet al. (2002). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumo e a conversão alimentar no desempenho de codornas em terminação foi 

melhor quando o ambiente onde elas estavam não continham enriquecimento, portanto o 

ambiente modificado com musicoterapia e brinquedoteca não influenciaram positivamente 

no mesmo. 
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A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO GÊNERO FEMININO 
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RESUMO: Frequentemente, os estudos sobre a participação da mulher nas sociedades 
discutem que estas eram subordinadas aos maridos, e voltadas para a esfera doméstica. 
Porém, essa participação (ainda que lamentável) atinge proporções ainda maiores e 
específicas, principalmente no âmbito jurídico. Verifica-se, ao longo da História do Direito, 
que as sociedades de maiores e inestimáveis contribuições para a Ciência Jurídica sempre 
estão fundadas em dois alicerces: a supremacia masculina, e a religião. Essa combinação 
gerou uma total subordinação da mulher no decorrer da História humana, que ainda 
permanece e manifesta consequências nos dias atuais. O trabalho objetiva apresentar uma 
discussão histórica sobre a submissão e participação da mulher utilizando a pesquisa 
bibliográfica juntamente com a pesquisa de campo na modalidade narrativa, validada por 
outros estudos a respeito da temática. Com relação aos resultados da pesquisa, possibilitou 
uma visão holística de como se consolidou a cultura de subordinação da mulher ao homem, 
e promoveu estímulo para conhecer a realidade que constituiu o campo jurídico no decorrer 
da história. 
 
Palavras-chave: Participação da mulher. Sociedades. Subordinação. 

 

 

1 INTRODUÇÃO: 

 

O estudo encontra-se dividido em seções que abordam fenômenos primordiais a 

partir da gênese e evolução do Direito nas civilizações, marcado por uma cultura de total 

submissão feminina, analisando de maneira holística, pautada em especialistas e autores 

que abordam e explicam as civilizações primitivas, clássicas, medievais, modernas e pós-

modernas, incluindo o contexto e a condição da mulher na sociedade brasileira atualmente. 

Percebe-se, após a análise minuciosa dos fatos, que o referido assunto se torna de 

grande relevância para se compreender a realidade histórica dos fenômenos e evoluções 

relacionadas à cultura subserviente da mulher no que se refere a sua inferioridade, 

compreendendo nesse contexto, as sujeições realizadas pela figura masculina ao ser 

feminino nas civilizações que evoluíram ao longo da história. 

 Objetiva-se com o presente trabalho apresentar uma discussão sobre a inferioridade 

feminina no tocante à gênese e evolução do Direito dentro de algumas das mais destacadas 

civilizações históricas, bem como explanar a construção da cultura subserviente no contexto 

das relações sociais, na perspectiva de compreender como se dá a formação cronológica da 

submissão da figura feminina à masculina. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS: 

 

 A metodologia utilizada foi um estudo bibliográfico, considerando como principais 

autores Flávia Lages de Castro (2014), Simone de Beauvoir (1967), bem como outros 

especialistas no estudo do direito e condições femininas ao longo do processo evolutivo das 

sociedades. Utilizou-se como técnica de investigação a entrevista realizada no mês de abril 
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de 2018, através de um roteiro semi-estruturado, ancorada na pesquisa narrativa, baseada 

na autora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (2008). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

3.1 A Modernidade Feminina 

 

 Adotando o constante sistema patriarcal, a sociedade da modernidade, onde a 

cultura subserviente era conduzida a uma situação de normalidade e aceitação pelas 

demais ramificações do corpo social, buscava-se entender a mulher como um ser com 

poucas peculiaridades e curiosidades que deveriam ser descobertas.  

 Entretanto, alguns teóricos da supracitada época afirmam que foi nesse período que 

a mulher conseguiu um significativo espaço na esfera social, adquirindo uma pouca e 

relativizada estabilidade financeira, já que participava da vida empregatícia, mesmo que de 

forma discriminatória, como afirma Beauvoir (1967, p. 175): 

Na verdade, a situação é sem equilíbrio e é por essa razão que lhe é difícil adaptar-se a ela. 

Abrem-se as fábricas, os escritórios, as faculdades às mulheres, mas continua-se a 

considerar que o casamento é para elas uma carreira das mais honrosas e que a dispensa 

de qualquer outra participação na vida coletiva. Como nas civilizações primitivas o ato 

amoroso constitui para ela um serviço que tem o direito de cobrar mais ou menos 

diretamente. A não ser na U.R.S.S., em toda parte se permite à mulher moderna encarar o 

corpo como um capital passível de exploração. 

 Portanto, depreende-se que o desempenho e as diversas funções exercidas pela 

mulher na Idade Moderna, independentemente da sua respectiva classe social, isto é, 

servindo apenas como uma parte acessória de um todo: a sociedade.  

 A pós-modernidade é uma era marcada por várias transições de pensamentos, 

padrões e atitudes relativas ao corpo social, mais especificadamente nos anos de 1980, 

onde há uma expressiva relativização do tradicional e conservador como paradigmas 

atenuantes de cada indivíduo que se relacionava. 

 É nesse contexto de transições paradigmáticas que a mulher se encaixa como uma 

detentora de participação e atuação política, social, econômica e jurídica ao longo das 

diversas ramificações da sociedade, surgindo novas linhas de pensamentos que são de 

suma importância para a compreensão da análise conceitual sobre a cultura subserviente. 

 Com a ascensão da globalização, facilitada pela difusão e acesso às informações 

preocupadas com a organização político-econômica mundial, a mulher pôde finalmente 

retomar o seu espaço nas sociedades, a exemplo do Brasil, um dos mais antigos territórios 

povoados das Américas.  

 

3.2 Era da Igualdade entre gêneros: 

 

Marcado por uma sociedade patriarcal desde o seu surgimento, até a década de 

1970, o Estado brasileiro vê renascer a igualdade de fato entre homens e mulheres, como 

se evidencia nas palavras de 90% de entrevistados (de ambos os sexos), de uma pesquisa 

realizada em campo, ao se pedir uma descrição histórica de seus familiares desde os seus 

bisavôs, como afirma a depoente: 

As mudanças foram drásticas, porque no tempo dos meus bisavós era bem difícil para a 

mulher, tanto na questão do poder de decisão, já que não tinham este direito, o homem que 

mandava, eram só donas de casa. Sem contar que os trabalhos atuais são diferentes dos 
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trabalhos de antigamente. Se você quisesse comer, teria que pisar o arroz, plantar o feijão e 

etc. fora a questão dos filhos, que eram muitos naquele tempo, onde era mais trabalho para 

mulher, ou seja, cuidar de todos. No tempo de minha avó as coisas não mudaram muito com 

relação a isso, mas no período da minha mãe as coisas já mudaram. Ela conseguiu uma 

liberdade maior, trabalhou, teve comercio, participava no lucro da família, já que o meu pai 

trabalhava fora e ela ficava no comercio e cuidando dos filhos ao mesmo tempo. Já a minha 

geração foi mais liberdade e autonomia, consegui estudo, me formar, trabalhos e hoje tenho 

toda minha independência pessoal e trabalhista. (Entrevista concedida 02/04/2018) 

Nesse exposto, entende-se que a ideia de subserviência da mulher ao homem não é 

permanente, de acordo com as esferas analisadas na sociedade, já que a partir de algumas 

gerações de parentesco a mulher é encontrada em uma situação de igualdade perante o 

seio familiar, social e político. 

  Entretanto, é tênue afirmar que a mulher não possui os mesmos direitos que os 

homens tipificados em lei, ou até mesmo direitos que garantam a participação efetiva da 

mulher em outras áreas que não estejam previstas na legislação. Ademais, o que vem 

sendo ultimamente estudado por alguns teóricos é o reconhecido usufruto desses 

respectivos direitos por parte das mulheres, mas há direitos iguais, ao contrário do que se 

evidencia nas palavras de Muraro (2001, p. 42): 

Segundo os cânones tradicionais destes últimos séculos, às mulheres ainda estaria vedado 

o domínio das grandes generalizações e dos grandes vôos teóricos, reservados 

exclusivamente aos homens. Ciência, arte e religião seriam domínios mais masculinos, 

porque às mulheres estaria reservado o domínio concreto, que lhes permitiria resolver 

melhor os problemas imediatos do cotidiano, e o da intuição, que lhes facultaria uma relação 

mais profunda com as crianças sob seu cuidado. 

Nesse enquadramento, torna-se de suma importância frisar que, no tocante ao lar, e 

nesse contexto de pós-modernidade, a responsabilidade dentro de casa, que era do homem 

na maioria das civilizações (primitivas, clássicas, medievais e modernas), é mitigada e 

transferida para a mulher como forma de notificá-la ou adverti-la sobre determinada 

circunstância que possa ocorrer dentro do seio familiar, eximindo o homem de uma eventual 

culpa. 

Entretanto, mesmo com essa responsabilidade transferida, a decisão final é facultada 

à figura masculina, sendo a única forma de responsabilidade do homem dentro de casa, 

como mostra-se nas palavras de 30% de 10 (dez) entrevistados (de ambos os sexos), de 

uma pesquisa realizada em campo, ao se perguntar quem tem poder de decisão na sua 

convivência, como diz a depoente: 

Na minha convivência, quem tem poder de decisão varia bastante entre o pai e a mãe, por 

conta de que o pai muita das vezes ele dar a decisão final. Porém, por causa que a mãe 

permite, porque ela dar a sua opinião, mas deixa para ele dar a decisão final e poder se 

responsabilizar da decisão dele depois. (Entrevista concedida 03/04/2018) 

 Nessa paisagem, é notório que a transferência de responsabilidade do homem para 

a mulher não é realizada em sua plenitude, pois percebe-se que a decisão de escolha no 

ambiente familiar ainda é facultada ao homem, mesmo a mulher possuindo as poucas 

responsabilidades transferidas pelo homem, onde poderá haver uma possível imputação de 

culpa, como mostra Beauvoir (1967, p. 145): 

As mulheres são escravizadas à cozinha, ao lar, fiscalizam-lhes ciumentamente os 

costumes; confinam-nas em um ritual de savoir-vivre, que trava qualquer tentativa de 

independência. Em compensação, honram-nas e cercam-nas das mais requintadas 

delicadezas. "A mulher casada é uma escrava que é preciso saber colocar num trono", diz 
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Balzac; está estabelecido que, em quaisquer circunstâncias insignificantes, o homem deve 

eclipsar-se diante delas, ceder-lhes o primeiro lugar; ao invés de fazê-las carregar fardos 

como nas sociedades primitivas, insistem em desobrigá-las de toda tarefa penosa e de toda 

preocupação, o que significa livrá-las ao mesmo tempo de toda responsabilidade. 

 Nesse encadeamento de ideias postas, além da inteira relativização do significado do 

“ser mulher”, tem-se a discriminação efetiva por parte dos maridos, chefes, tios avós e 

outros membros considerados partícipes no processo de convivência da mulher ao longo 

das eras paradigmáticas estudadas no presente trabalho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente trabalho serviu de contribuição para todo e qualquer aluno que deseje 

explorar a temática referente à atuação histórica da mulher, na perspectiva de inserir a 

prática leitora nestes acadêmicos, bem como para qualquer membro da sociedade 

piauiense, mostrando a realidade em relação à subserviência da mulher e a cultura machista 

na gênese e evolução do Direito. 

 Percebeu-se que a figura feminina “recomeça” a ter uma participação digna de uma 

pessoa apenas com o término da Idade Moderna, quando se difundem movimentos 

feministas, com o Iluminismo, e posteriormente, se solidificam no final da segunda metade 

do século XX, propiciando o surgimento de uma nova disciplina voltada ao gênero feminino: 

a História da mulher.  

Evidenciou-se, portanto, que a figura feminina na atualidade se encontra em um 

estado jurídico, político e social distinto de seus antepassados no tocante à garantia de 

direitos e a efetiva participação no seio social. 
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