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APRESENTAÇÃO

A II Jornada Científica da FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL, aconteceu no período de

25 a 27 de maio de 2017, nas dependências do ITPAC Porto Nacional, com uma carga horária geral

de 20 horas. Este evento foi uma realização da Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e

Extensão (CoPPEx) em parceria com as Coordenações de Administração, Arquitetura e Urbanismo,

Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina e Odontologia, cuja área temática é “SAÚDE PARA AS

POPULAÇÕES”.

Teve como objetivo divulgar os resultados das atividades de ensino, pesquisa,

extensão e pós-graduação dos acadêmicos da FAPAC e de outras Instituições de Ensino Superior,

por meio da criação de um ambiente que propiciou o conhecimento dos trabalhos realizados, as

metodologias de pesquisa utilizadas e a construção e a troca de conhecimentos, na perspectiva de

aproximação dos pesquisadores com os discentes da graduação e da pós graduação, através da

promoção de debates sobre temas emergentes nas diversas áreas do conhecimento.

Esta II Jornada Científica foi marcada também pelo lançamento da primeira revista

científica do ITPAC Porto Nacional, a Revista Focus In Scientiae que é um periódico de publicação

semestral que objetiva contribuir com a produção do conhecimento com foco interdisciplinar e

multiprofissional de atividades científicas vinculadas às Áreas da Saúde ou produções voltadas

para a promoção saúde humana, incluindo as vigilâncias epidemiológicas e sanitárias,

gerenciamento de resíduos, recursos hídricos, habitação, nutrição, educação humana e ambiental,

assim como as políticas voltadas para o reconhecimento das demandas sociais, quando em suas

áreas temáticas houverem objetivos que direcionem estas ciências para a saúde humana, por

exemplo, vetores animais causadores de doenças em humanos, ou saneamento aplicado à saúde

do homem, com enfoque na promoção, prevenção e recuperação das condições de saúde e ainda

na educação e tecnologias voltadas para as questões da saúde humana.

A revista publica contribuições nacionais e internacionais (português, inglês e

espanhol) com o objetivo de oferecer amplos estudos interdisciplinares e análises aprofundadas

sobre temas ligados às ciências da saúde assim como aos fatores que promovem a interrelação

entre a saúde e todas as outras áreas afins. Aceita Artigos Originais, Revisão Sistemática, Resumo

Expandido Estruturado de Dissertações ou Teses; Relatos de Caso; Relatos Técnicos; Relatos de

Experiencia; e Imagem & Intervenção.

NASCIMENTO-ROCHA, J.M.
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A CATEDRAL NOSSA SENHORA DAS MERCÊS
EM PORTO NACIONAL - TO

Inngrett Coelho da Silva¹, Thalissia Setúbal Brito², Andréia Fão da Silva³, Roberta Lucena Vila Nova4, Regina Barbosa Lopes Cavalcante5.
_____________
1. Acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – ITPAC Porto Nacional;
2. Acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – ITPAC Porto Nacional;
3. Acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – ITPAC Porto Nacional;
4. Acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – ITPAC Porto Nacional;
5. Docente – ITPAC Porto Nacional

Palavras-Chave: Porto Nacional. Patrimônio. Arquitetura.

INTRODUÇÃO

Porto Nacional nasceu de um pequeno povoado formado no final do
século XVIII, à margem direita do Rio Tocantins. Neste século o Brasil
era tomado pela arquitetura de estilo colonial, e neste povoado não
foi diferente, podendo encontrar vários exemplares de edificações
neste estilo, apresentando uma grande concentração de atrativos
históricos-culturais com um conjunto arquitetônico de relevante
expressão.
O centro histórico de Porto Nacional foi tombado em 2008 pelo
IPHAN, sendo composto pela Catedral Nossa Senhora das Mercês,
Seminário São José e a Comsaúde, além de casarios antigos com
arquitetura de estilo colonial tardio feito de forma vernacular.
Este trabalho tem como intuito apresentar através da imagem abaixo
a edificação de maior relevância do centro histórico de Porto
Nacional, a Catedral Nossa Senhora das Mercês.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido através de referência bibliográfica e
fotografias feitas pelos participantes, de todas as edificações
tombadas no centro histórico de Porto Nacional. Para este trabalho
foi selecionada, das diversas fotografias tiradas no local, a imagem
da Catedral de Nossa Senhora das Mercês.

DISCUSSÃO

A imagem foi resultado de um levantamento em campo das alunas
do Escritório Modelo do curso de Arquitetura e Urbanismo no
centro histórico de Porto Nacional para o catálogo das edificações
do centro histórico a ser desenvolvido pelas integrantes.

RESULTADOS

A Catedral Nossa Senhora das Mercês foi idealizada pelos frades
dominicanos franceses, que logo ao chegarem à então cidade de
Porto Imperial, em 1886, perceberam que a pequena capela dedicada
a Nossa Senhora das Mercês, erguida no início do século XIX, era
muito pequena para abrigar os fiéis portuenses (RODRIGUES, s/d). Os
frades começam a fazer planos para a construção de uma nova igreja,
contando com a colaboração direta da comunidade local. No dia 7 de
maio de 1891 os frades celebraram uma missa juntamente com a
comunidade e autoridades da região, para o lançamento da Pedra
Fundamental da Catedral, e no dia seguinte foram iniciados os
trabalhos necessários para o início das obras (GODINHO, 1988).
A catedral possui um estilo românico trazendo consigo a presença de
arcos e tendo como uma de suas inspirações a Basílica de Saint-Sernin
de Toulouse na França.
A comunidade portuense se juntou a alguns profissionais da
construção civil da região para erguer a igreja, contando também com
uma grande quantidade de escravos libertos no local. “Parte dos
recursos vieram da França, e outra parte foi obtida no local por
doações dos fiéis, dos comerciantes e donos de mineradoras, pois o
ouro ainda era bastante explorado na região” (RODRIGUES, s/d). A
catedral foi inaugurada em 1903, mas acreditasse que a mesma só foi
concluída em meados de 1915, visto que em 1911 seu telhado não se
encontrava concluído.

REFERÊNCIAS

GODINHO, Durval da Cunha. História de Porto Nacional. Goiânia, 1988.
RODRIGUES, Edvaldo. A Catedral. s/d [Manuscrito].

CONCLUSÃO

A importância das fotografias das edificações tombadas no centro
histórico são de grande relevância para contar a história de Porto
Nacional através da sua arquitetura no tempo. Como está sendo
comum a perda desta identidade, visto a quantidade de edificações
que estão se deteriorando, as imagens poderão servir de base para
subsidiar projetos de recomposição da edificação.
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A IGREJA DE NOSSA SENHORA DO CARMO –
MONTE DO CARMO/TO

Hanna Geanna Nascimento Mendes¹, José Djair Casado de Assis Júnior², Regina Barbosa Lopes Cavalcante³.
_____________
1. Acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – ITPAC Porto Nacional;
2. Docente – ITPAC Porto Nacional;
3. Docente – ITPAC Porto Nacional

Palavras-Chave: Monte do Carmo. Patrimônio. Arquitetura.

INTRODUÇÃO

A cidade de Monte de Carmo está localizada a 89km da capital Palmas
e possui um grande atrativo cultural com seus festejos religiosos.
Assim como Natividade e Porto Nacional a cidade fazia parte do
conhecido ciclo ou caminho do ouro. De acordo com algumas
pesquisas a data de fundação do Arraial de Nossa Senhora do Carmo é
de 1741, fundado pelo bandeirante Manuel de Souza Ferreira, sendo
apenas chamada de Monte do Carmo em 1953 (PORTO, 2011).
Famosa por seu turismo religioso, a cidade possui um extenso
calendário de eventos e festas e tem a Igreja de Nossa Senhora do
Carmo como símbolo arquitetônico da religiosidade desta cidade
(TURISMO TOCANTINS, s/d).

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido através de referências bibliográficas e
fotografias através de visita técnica na cidade de Monte do Carmo
em conjunto com os alunos de geografia da Universidade Federal do
Tocantins.

DISCUSSÃO

A imagem foi resultado de uma visita técnica do curso de
Arquitetura e Urbanismo e do curso de Geografia – UFT na cidade de
Monte do Carmo - TO. A fotografia mostra a fachada dos detalhes
desta edificação, tão importante, visto que toda a cultura desta
cidade está ligada a religiosidade do seu povo.

RESULTADOS

A Igreja de Nossa Senhora do Carmo data de 1801 e segundo alguns
historiadores ela é muito semelhante arquitetonicamente a antiga
capela localizada onde atualmente se encontra a Catedral Nossa
Senhora das Mercês, em Porto Nacional.
A igreja foi construída pelo Sr. João Ayres da Silva, na Praça Matriz,
contratado pela Irmandade, no que foi cobrado um valor de 1.200
oitavas de ouro (PORTAL TOCANTINS, s/d).
Esta igreja conta uma arquitetura singela de estilo colonial, construída
no adobe, possuindo uma nave central e uma nave na sua lateral
esquerda. Do lado direito da mesma se encontra m seus sinos.
Ao redor da igreja foram construídos vários casarões erguidos por
ricos portugueses que chegavam ao local, mas a igreja ainda é a obra
mais expressiva da cidade. Ela recebeu restauro no Retábulo de Cristo
Crucificado, bem como em toda sua extensão, no ano de 2007, com
patrocínio da Brasil Telecom com o apoio da Fundação Cultural do
Tocantins (PORTO, 2011). O Retábulo do Cristo Crucificado não
possui um estilo artístico próprio, onde segue tendências do rococó e
do neoclássico (TOLEDO, 2007).
A igreja foi tombada como Patrimônio Cultural do Estado do
Tocantins, em 2012, no Livro de Tombo Histórico e Etnológico e no
Livro de Tombo Arquitetônico (Belas Artes) e é o ponto de partida e
de encontro das folias do Divino Espírito Santo (GOVERNO DO
TOCANTINS, 2012).

REFERÊNCIAS

GOVERNO DO TOCANTINS. A Igreja de Monte do Carmo é tombada como Patrimônio Cultural do Estado, 2012. Disponível em: <http://secom.to.gov.br/noticia/86648/>. Acesso em: 18 de maio de 2015
PORTAL TOCANTINS. Monte do Carmo. s/d. Disponível em: <http://to.gov.br/reas-de-interesse/cultura/patrimonio-cultural/cidades-e-monumentos-historicos/monte-do-carmo/>. Acesso em: 18 de maio de 2015
PORTO, Marconio Ferreira. Processo do patrimônio no Tocantins. Palmas, 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-graduação, Universidade de Brasília.
TOLEDO, Cleber. Igreja Matriz de Monte do Carmo é restaurada. Disponível em: <http://www.clebertoledo.com.br/n666>. Acesso em: 18 de maio de 2015
TURISMO TOCANTINS. Monte do Carmo. s/d. Disponível em: <http://turismo.to.gov.br/regioes-turisticas/serras-e-lago-/principais-atrativos/monte-do-carmo/>. Acesso em: 18 de maio de 2015.

CONCLUSÃO

O registro fotográfico procura registrar dados que podem ser
apagados com o tempo. As fotografias, para arquitetura, procuram
conservar uma história bem como uma cultura de um povo no seu
modo de fazer arquitetônico, servindo também como mapeamento
de danos, estados de conservação no momento de registro e outros.
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ANEURISMA DA VEIA DE GALENO EM 
NEONATO: RELATO DE CASO

Analice Rodrigues Carmo¹, Camila Freitas Neves¹, Gabriela Viana Lôbo¹, Júlia Cunha David¹, Nayara Santos Silva¹, Vinicius Bessa Rodrigues².
_____________
1. Acadêmicos do Curso de Medicina – ITPAC Porto Nacional;
2. Médico Neurocirurgião – Hospital Geral de Palmas

Palavras-Chave: Aneurisma da Veia Galeno. Malformação Aneurismática Congênita. Embolização Endovascular. Neonato.

INTRODUÇÃO
A malformação aneurismática da veia de Galeno (MAVG) é
caracterizada pela dilatação da mesma e pode estar associada a
defeitos cardíacos congênitos. É uma malformação congênita rara,
com incidência menor que 1% dentre as malformações vasculares
cerebrais congênitas, sendo 30% em idade pediátrica (FÉLIX et al,
2010; MATUSHITA et al, 2014; MARTINS et al, 2015;).
Ocorre no período intrauterino devido à persistência da veia
mediana do prosencéfalo, uma veia precursora da Veia Cerebral
Magna que drena as veias coroideas do plexo coroide durante os três
primeiros meses de gestação. A persistência dessa veia leva ao
desenvolvimento de shunts arteriovenosos (LIN et al, 2005; FÉLIX et
al, 2010; MATUSHITA et al, 2014; MARTINS et al, 2015;).
O diagnóstico precoce, intrauterino, é de suma importância devido
às complicações que essa malformação pode apresentar e permite
definir qual a melhor conduta no período pós-natal e a resolução de
uma possível insuficiência cardíaca. O diagnóstico pré-natal pode ser
obtido pelo Doppler colorido onde é possível visualizar o shunt
arteriovenoso e o fluxo turbulento e pelo Ultrassom, principalmente
para determinar o tamanho do aneurisma. A Ecografia
Transfontanelar é também utilizada, pois permite visualizar o
aneurisma e suas consequências como ventriculomegalia, atrofia ou
calcificações do parênquima cerebral. A Ressonância Magnética
juntamente com a Angioressonância Magnética são utilizadas para a
visualização da anomalia vascular, porém o exame de eleição para o
diagnóstico é a angiografia convencional (ARAUJO 2011; MARTINS et
al, 2015;).
O tratamento dependerá do tamanho do aneurisma. Os aneurismas
com baixo fluxo sanguíneo podem sofrer tromboembolismo
espontâneo. Porém quando esse fluxo é alto e há manifestações
neurológicas e cardíacas, é necessário intervenção cirúrgica para
tentar reverter a sintomatologia (MARTINS et al, 2015).

METODOLOGIA
O presente estudo foi desenvolvido no Hospital Materno Dona
Regina (HMDR), localizado na Rua NE 5, 104 Norte, Lote 21/41, s/n -
Centro, Palmas - TO, 77006-020. Em um primeiro momento, revisou-
se o prontuário do paciente recém-nascido (RN), sexo feminino, AIG
(Adequado para Idade Gestacional), Capurro: 39 sem + 5 dias, nascido
de parto cesáreo no HMDR no dia 12/02/2017. Índice de Apgar 9/10,
boa vitalidade, peso ao nascimento de 2650g (percentil 34cm),
comprimento de 49 cm (percentil 31cm) e não necessitou manobras
de reanimação.
Foram realizadas pesquisas na bibliografia da literatura nacional,
abrangendo relatos de casos, artigos de revisão, artigos originais,
metanálise e livros, publicados nos últimos 14 anos (2003-2016) e
escritos na Língua Portuguesa. A pesquisa sucedeu entre os meses
Abril e Maio de 2017 e está embasada em 10 artigos, de um total de
56 artigos. Os critérios utilizados para a seleção levaram em conta a
relevância, publicação em revistas conhecidas e confiáveis e vínculo
com o diagnóstico do RN.
A mãe do recém-nascido assinou a Carta para Obtenção do
Consentimento Livre e Esclarecido para Relato de Caso, onde
cumpre-se os princípios éticos de autonomia para o uso dos exames
físicos e laboratoriais ou qualquer outra forma de obtenção de
informação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No dia seguinte ao seu nascimento, foi encaminhado do Alojamento
Conjunto para a Unidade Intermediária do Hospital em que nasceu
(HMDR) para investigação do cisto cerebral observado em USG
obstétrico. Em 14/03/2017 realizou a USG Transfontanelar (USGTF)
com resultado sugestivo de Aneurisma da Veia de Galeno. Devido o
risco de intercorrências graves, neste mesmo dia, foi conduzido para
UTI Neonatal do HMDR, porém o RN seguiu estável, em ar ambiente,
se alimentando ao seio materno, sem infecções. Foi realizada
também Angioressonância Magnética de Crânio (15/05), tendo-se
encontrado a mesma impressão diagnóstica dos exames anteriores.

Após este exame, foi solicitado o Tratamento Fora do Domicílio
(TDF) para realização de terapêutica neurovascular, já que no
hospital que em se encontrava não dispunha de materiais para tal
abordagem.
O ecocardiograma (20/02) demonstrou boa função ventricular. As
avaliações laboratoriais realizadas evidenciam normalidade com
Swab retal e nasal (16/02 e 17/03), hemocultura (16/02) e
urocultura (16/02) negativos.
A escolha do tratamento do MAVG dependerá da história clínica do
paciente, levando em consideração o tamanho do aneurisma e sua
sintomatologia. Atualmente, a técnica de embolização é o
tratamento de escolha das MAVG. O RN relatado aguarda,
primeiramente, em regime de internação na UCI (Unidade de
Cuidados Intensivos), arteriografia cerebral para o estudo das
artérias que nutrem o aneurisma e sua drenagem venosa. E futura
embolização da malformação com cianoacrilato (FÉLIX et al, 2010;
MARTINS et al, 2015).
O prognóstico para o aneurisma da veia de Galeno dependerá do
seu tamanho e da fase do seu aparecimento. Contudo, com
diagnóstico precoce pode-se obter bons resultados (FÉLIX et al,
2010).

REFERÊNCIAS
. MARTINS, Rita, NEVER, Lígia, MARQUES, Rita, GOULÃO, Augusto, PRIMO, Manuel, FONSECA, José. Malformação aneurismática da veia de Galeno: dois casos tratados por via endovascular. Colóquios Garcia de Orta, v.2, p.1-5, 2015.
. FÉLIX, L et al. Ultra-sonografia pré-natal no diagnóstico de aneurisma da veia de Galeno. Acta Médica Portuguesa, v. 23, n. 3, p. 505-510, 2010.
. MATUSHITA, H et al. Doenças cérebro vasculares na infância. Revista Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, v. 18, n. 2, p. 165-175, 2014.
. LIN, J, HONÓRIO, LFO, PACHECO, VF, KNHS, V, PERUCHI, MM, DA SILVA, RJM, GRILLO E. Mal-formação da Veia de Galeno: relato de caso. Arquivos Catarinenses de Medicina, v.34, n.2, p.83-84, 2005.
. ARAUJO, Rosimary. ANOMALIAS CONGÊNITAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL: TUMORES INTRACRANIANOS. 2011. 50f. Monografia (Pós-Graduação em Medicina Fetal)- Centro de Estudos Especializado em Medicina Fetal, São Paulo, 2011.

CONCLUSÃO
A malformação do aneurisma da veia de Galeno caracteriza-se por
dilatação da veia magna e em sua grande maioria são encontradas na
fase intrauterina. No período neonatal houve uma investigação do
cisto observado por meio de exames, tais como, USG Transfontanelar
(USGTF) e Angioressonância Magnética de crânio, tendo em vista um
diagnóstico mais preciso, confirmando o aneurisma.
Os resultados dos exames complementares estabelecem a ausência
de complicações secundárias. Mediante o exposto, o recém-nascido
aguarda Tratamento Fora do Domicílio para realização terapêutica
neurovascular.
Em relação ao prognóstico, irá depender da evolução da maturação
das junções sino-jugulares nas crianças portadoras.

Figura 1: Angioressonância Magnética de Crânio pós-natal com 3 dias de vida.

Fonte: Os autores
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AS RUÍNAS DA IGREJA DE NOSSA SENHORA 
DO ROSÁRIO DOS PRETOS – NATIVIDADE/TO

Tiago Nilo de Souza¹, Camila Corsi Ferreira², Regina Barbosa Lopes Cavalcante³.
_____________
1. Acadêmicos do Curso de Arquitetura e Urbanismo – ITPAC Porto Nacional;
2. Docente – ITPAC Porto Nacional;
3. Docente – ITPAC Porto Nacional

Palavras-Chave: Natividade. Patrimônio. Arquitetura.

INTRODUÇÃO

Natividade surgiu em 1734 tendo como nome inicial de Arraial de São
Luiz, e teve grande expansão com a mineração e a procura pelo ouro
no início do século XIX. A cidade está localizada no pé da Serra de
Natividade, no sudoeste do Tocantins. “Em 1831, Natividade foi
elevada à categoria de vila e, em 1901, a município, ao ser
desmembrada de Porto Nacional” (IPHAN, s/d).
A cidade possui arquitetura de estilo colonial e foi tombada em 1987
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) se
enquadrando nos livros de tombo histórico, paisagístico e belas artes.
Com a mudança na economia, saindo da mineração para pecuária,
muda também a arquitetura, podendo encontrar fachadas mais
ornamentadas e o uso de platibanda. O centro histórico de Natividade
conta com diversas edificações, bem como três igrejas principais: São
Benedito, Matriz de Natividade e as ruína da Nossa Senhora do
Rosário dos Pretos.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi desenvolvido através de referências bibliográficas e
fotografias, através de visita técnica na cidade de Natividade.

DISCUSSÃO

A imagem foi resultado de uma visita técnica do curso de
Arquitetura e Urbanismo no centro histórico de Natividade como
aula da disciplina de Técnicas Retrospectivas e Patrimônio Histórico
I. O registro de imagens é de fundamental importância para que não
se tenha perda da identidade arquitetônica e cultural.

RESULTADOS

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos foi mencionada por
viajantes que estiveram no local no século XIX. Nesta época, mais
precisamente em 1825, Willian J. Burchel esteve no local e desenhou
a igreja e sua situação real encontrada. Mesmo no desenho a igreja
ainda se encontrava inacabada, possuindo o seu altar-mór e
construções em suas laterais (PORTO, 2011).
As ruínas da igreja dá-se o aspecto de continuidade da edificação,
tanto na frente como nas laterais, existindo a presença de aberturas
de portas nestes três lados da ruína, bem como aberturas de janelas
na sua parede lateral direita, o que da a entender que a parte ainda
edificada seria o altar da nave central da igreja.
Na visita “in loco” pode-se notar sua largas paredes em pedra, uso de
tijolinho maciços nos arcos e seteira e seu piso em mezanela. Nota-se
ainda a presença de colunas com capiteis que sustentam um vão com
arco pleno dando uma característica de arquitetura de estilo
românico a antiga igreja.
Vale ressaltar ainda que do lado direito da parede existe um recuo
que provavelmente serviria para se colocar a imagem de um santo ou
até mesmo de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

REFERÊNCIAS

IPHAN. História – Natividade (TO). s/d. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1219/>. Acesso em: 18 de maio de 2015.
PORTO, Marconio Ferreira. Processo do patrimônio no Tocantins. Palmas, 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Programa de Pós-graduação, Universidade de Brasília.

CONCLUSÃO

Assim como utilizavam dos desenhos para se registrar algo,
atualmente a fotografia vem fazendo essa papel. Para arquitetura
sua importância é fundamental para que não se tenha perda de
identidade e que, caso algum dia venha a ocorrer alguma
intervenção na edificação, toda sua história também possa ser
contada pelo seu registro de imagens.
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AS VARIÁVEIS DA TEORIA DO CONFORTO NA 
PERSPECTIVA MUTIPROFISSIONAL 

Angélica Maíra do Nascimento Ribeirto¹ , Edmilson Andrade Reis². 
_________
1. Acadêmica do Curso de Enfermagem – ITPAC Porto Nacional;
2. Docente – ITPAC Porto Nacional.

Palavras-Chave: Educação e práticas em saúde; Conforto; Climatologia e ambiência.

INTRODUÇÃO

Ao analisarmos o conceito de conforto dentro dessa perspectiva de
trabalho observamos que o mesmo tem influência direta na
qualidade de vida nas cidades, pois foi Katherine Kolcaba que pensou
na Teoria do Conforto e todas as suas variáveis no âmbito da saúde e
para a enfermagem. Analisando o conforto, o mesmo requer do
profissional cuidados clínicos tomados para a melhora ou cura do
cliente sendo, assim, o elemento conforto transcende a dimensão
apenas cuidativa, mas que o conforto pode ser o resultado esperado
de toda prática e ação do profissional de enfermagem. De acordo com
Kolcaba (2003), o conforto é contemplado como uma experiência
imediata, fortalecida por sensação de alívio, tranquilidade e
transcendência. Portanto ao analisarmos a palavra conforto, a mesma
não encontra-se descrita nas diversas teorias utilizadas pela
enfermagem, mas todas possuem como eixo fundamental o elemento
conforto.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo pautado em revisão bibliográfica visando detectar os fatores
históricos, publicações em artigos científicos impressos e digitais e
livros sobre o historia e teoria da enfermagem que correlacionam o
elemento conforto como resultado de ação cuidativa de
enfermagem e também multiprofissional.

DISCUSSÃO

Embora a palavra conforto não esteja descrita nas teorias utilizadas
no serviço de enfermagem, o conforto é um elemento inerente e
esperado por todos os seres humanos. Para a enfermagem a Teoria
do Conforto está descrita como bem estar físico, mental e espiritual,
onde esse elemento de cuidado implementado relaciona a
integridade física e emocional numa ação de troca entre o cuidador e
o ser cuidado . A enfermagem em ação com outros profissionais tende
a proporcionar medidas de conforto ou higiene e conforto, e esses
cuidados não estão limitados à competência técnica, mas devem
incluir o sentido do humano. Ressaltando que o conforto promovido
pela enfermagem têm o objetivo de ajudar na adaptação aos
processos de vida e nas situações de saúde/doença vivenciadas pela
pessoa que recebe os cuidados, e na resolução dos agravos de saúde
que acometem o indivíduo.

Figura 2: Ergonomia e conforto.

Fonte:www.pinterest.pt.

RESULTADOS

Uma das principais características encontras na teoria acima descrita
e na relação desse conteúdo foi identificar o conforto como ato
essencial inerente ao processo cuidar/cuidado, e como resultado
uma melhor qualidade de vida. Outro destaque foi transcender o
elemento conforto como necessidade humana inerente a ação do
profissional de enfermagem e equipe multiprofissional.

Figura 1: Conforto em enfermagem.

Fonte: eutanasiaedistanasia.blogspot.com.br.

REFERÊNCIAS 
Lima JVF, Guedes MVC, Silva LF, Freitas MC, Fialho AVM. Utilidade da teoria do conforto para o cuidado clínico de enfermagem à puérpera: análise crítica. Rev Gaúcha Enferm. 2016 dez;37(4):e65022. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1983-
1447.2016.04.65022.
Apóstolo JLA.O conforto nas teorias de enfermagem– análise do conceito e significados teóricos.Rev Referencia. II Série - n.°9 - Mar. 2009.
KOLCABA, K. Y. (2003) - Comfort theory and practice. A vision for holistic health care and research. New York : Springer.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o conforto é parte essencial da assistência
profissional de enfermagem, e sua inter-relação com as teorias e
outros profissionais, tende a proporcionar um resposta positiva de
melhora na relação saúde/doença. Sendo assim o conforto é um
elemento multiprofissional que proporciona bem estar não somente
físico, mas também psíquico e espiritual e tem como resultado uma
melhor qualidade de vida.
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DESENVOLVIMENTO DE CÁLCULOS 
GEOMÉTRICOS UTILIZADOS NA ENGENHARIA 
POR MEIO DA LINGUAGEM VBA DO MS EXCEL

Taluane Gomes da Silva¹, Larissa Jácome Barros Silvestre².
_____________
1. Acadêmicos do Curso de Engenharia  Civil– ITPAC Porto Nacional;
2. Docente – ITPAC Porto Nacional

Palavras-Chave: Inovações Tecnológicas Aplicadas ao Bem-Estar Coletivo. MS Excel. Linguagem VBA.

INTRODUÇÃO
A engenharia tem seus primórdios na primeira obra da pirâmide do
Egito e foram diversos autores que deram a sua contribuição para que
hoje existissem as inúmeras engenharias. Contudo, após todo o
desenvolvimento e aperfeiçoamento destes, se tornaram conteúdos
de grande importância para os cursos de exatas e vistos como a base
da Engenharia Civil.
Entre 1984 e 1985, a Microsoft lançou a planilha Excel, que se
consolidou no mercado por possuir recursos sofisticados, interface
amigável, baixo custo e simplicidade na operacionalização (Rocha,
2011).
Com o avanço da tecnologia a engenharia vem caminhando lado a
lado, trazendo maneiras para facilitar os cálculos geométricos de
forma mais viável. Um dos métodos é usar programas comuns do
próprio office do computador, como, MS Excel.
A linguagem de programação do MS Excel é VBA (Visual Basic), que
oferece uma vasta gama de comandos e estruturas para a realização
de testes condicionais e laços de controle, além de solução de
problemas que exigem cálculos mais complexos.

MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste trabalho foi utilizado a linguagem de
programação VBA, vinculada ao MS Excel.
Por meio dela, foram criados formulários onde encontram-se o
desenvolvimento dos cálculos geométricos de figuras como cilindro,
elipse, esfera e circulo com uma interface amigável para o usuário.

DISCUSSÃO
A base da Engenharia Civil é desenvolvida por algumas definições
dadas pela circunferência e o seu centro é um ponto fixo onde todos
os pontos geométricos de um plano estão localizados a uma mesma
distância r (raio) de si.
Contudo, o uso diário da circunferência necessita de uma forma mais
prática e que demanda menos tempo no desenvolvimento de uma
atividade. Assim, com a ampliação e demanda das matérias bases,
como Álgebra Linear, Cálculo Diferencial e Integral entre outras, para
a utilização nas demais, por exemplo Resistência dos Materiais. Se
tem uma necessidade da tecnologia para a visualização de resultados
rápidos e efetivos.

Formulário para cálculo de um círculo

Formulário para calcular a elipse.

RESULTADOS
Foi desenvolvido com o uso do MS Excel, unindo com a criação de
formulários ter a visualização de resultados rápidos e efetivos. A
programação e a execução de todos os componentes e de todos os
seus respectivos cartões de entrada foram realizadas com êxito,
funcionando perfeitamente.
Assim, o usuário terá disponível um arquivo contendo fórmulas
matemáticas de figuras geométricas para serem utilizadas de acordo
com a suas necessidades. E poderá selecionar o tipo de figura, plana
ou sólida e, logo em seguida, o formulário da figura será aberto. Ao
todo foram programadas 4 figuras geométricas, apresentadas
também por meio de formulários (Userforms). O usuário deverá
fornecer alguns dados como, por exemplo, raio, altura, para que seja
calculada a área, o perímetro das figuras planas, além do volume das
figuras sólidas.

REFERÊNCIAS

BATTISTI, J. Macros e programação VBA no Excel 2007. Santa Cruz, Rio Grande do Sul: Instituto Alpha Editora, 2013.
DREUX,M. A.;AZEVEDO,F. U. B. Macros para Excel na prática. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009.
JELEN, B; SYRSTAD, T. VBA e Macros - Microsoft Excel 2010. Rio de Janeiro, RJ : Alta Books, Elsevier, 2012.
LOUREIRO, H. Excel 2013 - Macros & VBA. Lisboa: FCA Editora, 2014.
NORTON, P. Introdução a Informática, São Paulo,SP: Makron Books, 2012.
SEBESTA, R. W. Conceitos de linguagens de programação. 9a Ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011.
WALKENBACH, J. Programando Excel VBA para Leigos. Rio de Janeiro, RJ: ALTA BOOKS, 2013.

CONCLUSÃO
O uso de programação avançada com uma ferramenta do Office
permite um avanço de suma importância da Engenharia Civil
juntamente com a tecnologia. O recurso de formulários foi de grande
valia para a elaboração das telas criadas para o usuário, de forma que
a interação se tornasse mais intuitiva e assertiva.
Dessa forma, o usuário poderá interagir de uma forma mais amigável
com o programa, diminuindo o seu tempo e facilitando a vida no
desenvolvimento de atividades.

11

FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO LTDA

- ITPAC PORTO NACIONAL -
CNPJ 10.261. 569/0001 – 64 

ANAIS II JORNADA CIENTÍFICA DA FAPAC/ITPAC 

PORTO NACIONAL: Saúde Para As Populações

Prefixo Editorial: 69629

ISBN: 978-85-69629-61-0 



OSTEOGÊNESE IMPERFEITA: MANIFESTAÇÕES 
CLÍNICAS E CLASSIFICAÇÃO

Alan Oliveira Pereira¹; Gabriela Nunes Azevedo; Mariana Lima Mota Cardoso²; Thaise Batista França³; Vanessa Regina Maciel Uzan4

_____________
Graduando de Medicina da FAPAC/ITPAC Porto Nacional
2. Graduanda da Escola de Enfermagem da UFBA (EEUFBA).
3. Graduanda de Odontologia da Universidade São Judas Tadeu (USJD) 
4. Docente da FAPAC/ITPAC Porto Nacional
1.Palavras-Chave: Aneurisma da Veia Galeno. Malformação Aneurismática Congênita. Embolização Endovascular. Neonato.

INTRODUÇÃO
A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença determinada
geneticamente, na qual está afetada a estrutura e a função do
colágeno do tipo I. Os genes COL1A1 e COL1A2 presentes nos
cromossomos 17 e 7, respectivamente, codificam o colágeno tipo I, o
qual predomina na derme, tendões, ligamentos, fáscias, vasos
sanguíneos e dentina e é a forma exclusiva encontrada no osso
maduro. As mutações que produzem a OI podem causar a redução
da síntese e da secreção do colágeno tipo I. Incide em
aproximadamente 1:20.000 nascimentos, não havendo prevalência
racial ou étnica. O diagnóstico habitualmente é feito mediante a
história clínica, o aspecto ao exame físico e constatações
radiográficas.

METODOLOGIA
Com o objetivo de identificar a partir de revisão de literatura as
manifestações clínicas e a classificação da osteogênese imperfeita,
em Abril de 2017, foi conduzida uma busca na base de dados da
Scielo, referente ao período de 2000 a março de 2017. Foram
utilizados os descritores: osteogênese imperfeita, deformidade óssea
e atenção à criança. Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos
brasileiros em português e inglês, completos e gratuitos. Os critérios
de exclusão foram: revisões bibliográficas e artigos originais que não
estavam diretamente relacionados ao tema. Ao associar os
descritores na base de dados foram encontrados 905 artigos, e após
serem confrontados com os critérios de inclusão e exclusão restaram
apenas 45. Em um segundo momento, foram selecionados 10 artigos
para a leitura integral dos textos e após a leitura, identificou-se então
5 artigos diretamente relacionados com o tema proposto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Classicamente, a OI apresenta-se clinicamente com osteopenia
associada a múltiplas fraturas e deformidade óssea. No entanto,
pelo fato de o colágeno tipo I estar também presente em dentes,
ligamentos, pele e escleras, anormalidades nestes tecidos também
são descritas, como a dentinogênese imperfeita, escleras
azuladas/escurecidas, surdez e frouxidão ligamentar. A severidade
clínica da OI é extremamente variável. A literatura mostra que há
duas classificações mais utilizadas em casos de OI, a classificação de
Sillense e a de Shapiro. A proposta por Sillense leva em conta
características clínicas e hereditárias da doença, enquanto que a de
Shapiro avalia quando o paciente começa a apresentar as fraturas.

REFERÊNCIAS
BELANGERO, W. D. LIVANI, B. BELANGERO, V. M. S. Sobrevida de uma haste intramedular extensível (HIMEX) no tratamento de crianças com ostegênese imperfeita. Acta ortop. bras. v.18, n.6, São Paulo, 2010.
SANTILI et al. Avaliação clínica, radiográfica e laboratorial de pacientes com osteogênese imperfeita. Rev Assoc Med Bras. v. 51, n. 4, São Paulo, 2005.
WATZL, M. T; ABREU, V. A; KRUSE, R. Tratamento cirúrgico das deformidades e fraturas em membros inferiores na osteogênese imperfeita. Acta ortop. bras. v.17, n. 4, São Paulo, 2009.

CONCLUSÃO
Apesar da limitada literatura científica sobre a OI e considerando ser
pouco conhecida pelos profissionais da saúde, é importante
reconhecer as suas principais manifestações clínicas e realizar sua
classificação para iniciar o tratamento adequado o mais rápido
possível. Deve-se atentar também ao aspecto psicossocial contando
com uma equipe multidisciplinar que contribua para redução dos
danos e melhora da qualidade de vida. Dessa forma, torna-se
necessário a realização de novas pesquisas com enfoque direcionado
a essa patologia rara, para levantar novas questões e discussões
sobre o tema supracitado.

Fonte: Santili (2005)

QUADRO 1: Principais Características Clínicas de acordo tipo de OI e
gravidade

Fonte: Os autores

Figura 1: Classificação de Shapiro

Figura 2: Manifestações clínicas da osteogênese 
imperfeita 

Fonte: Santili (2005)

12

FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO LTDA

- ITPAC PORTO NACIONAL -
CNPJ 10.261. 569/0001 – 64 

ANAIS II JORNADA CIENTÍFICA DA FAPAC/ITPAC 

PORTO NACIONAL: Saúde Para As Populações

Prefixo Editorial: 69629

ISBN: 978-85-69629-61-0 



PROMOÇÃO DA SAÚDE EM COMUNIDADE 
QUILOMBOLA: EXPERIÊNCIA DO COMITÊ DE 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DA 
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL

Andriele; GEMELLI, Karine Kummer; GOSCH, Carina Scolari; LIMA, Diogo Pedreira; ROCHA, André Moreira; LACERDA, Ana Paula; SOARES-NETO, José 
Lopes1.

_____________
1. Docentes – ITPAC Porto Nacional
Palavras-Chave: população negra; promoção da saúde; interdisciplinaridade; educação ambiental

INTRODUÇÃO
“As comunidades quilombolas são grupos étnicos
predominantemente constituídos por negros, que se autodefinem a
partir das relações específicas com a terra, parentesco, território,
ancestralidade, tradições e práticas culturais próprias”. Por um
número considerável dessas comunidades no Estado, entende-se a
importância de propiciar práticas nesses locais aos discentes e o
papel do ensino na prestação de serviços para a comunidade da
região.

MATERIAL E MÉTODOS
Em 05/11/2016, os cursos de medicina, enfermagem, odontologia e
engenharia civil, junto ao comitê de sustentabilidade socioambiental
do ITPAC Porto Nacional realizaram uma ação de promoção da
saúde na comunidade quilombola Córrego Fundo, situada no
município de Brejinho de Nazaré/TO baseada em uma primeira visita
no mesmo ano.

DISCUSSÃO
De acordo com os dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005), as
comunidades tradicionais, em específico as Quilombolas, vivem à
margem da assistência da promoção de saúde, portanto, carentes de
tais políticas públicas. Os resultados deste trabalho mostraram, em
concordância ao também observado por Pinheiro & Mattos (2005),
que as ações de promoção de saúde ali realizadas estimularam ao
senso de construção social da demanda: direito à saúde, trabalho em
equipe, participação e espaços públicos.
A superação das desigualdades sociais passam por ações de
cidadania, onde a população-alvo percebe e interage com os entes
promotores da atividade na Superação das Desigualdades Raciais no
Brasil (De Paula & Heringer, 2005).
As atividades deste projeto aliadas de forma integrada com as ações
do SUS realizadas pelo município de Brejinho-de-Nazaré,
potencializaram os objetivos propostos. Esta percepção também foi
observada por Brasil (2005).

RESULTADOS
A base da ação foi a interdisciplinaridade, portanto algumas ações
foram pensadas e executadas entre diferentes cursos, como bingo
sobre hipertensão arterial e diabetes, dinâmica sobre alimentação
saudável, orientações de saúde, enquanto houve atividades
específicas, como consultas médicas e da enfermagem, orientações
sobre a qualidade da água, avaliações de lesões dentárias e
orientações quanto a higiene bucal. Compareceram, em média
Quarenta e Cinco (45) membros da comunidade, profissionais de
saúde de Brejinho de Nazaré e 30 docentes e discentes do ITPAC
Porto Nacional.

REFERÊNCIAS

Pinheiro R, Mattos RA. (Orgs.). Construção social da demanda: direito à saúde, trabalho em equipe, participação e espaços públicos. Rio de Janeiro: Cepesc, 2005. p. 161-81. 
Brasil. Ministério da Saúde. Atenção básica e saúde da família [acesso em 26 out 2005]. Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/dab/ atencaobasica.php
De Paula M, Heringer R. Caminhos Convergentes – Estado e Sociedade na Superação das Desigualdades Raciais no Brasil. INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos (parceria com a Fundação Heinrich Böll). 2005. Disponível em www.inesc.org.br.
BRASIL. A saúde da população negra e o SUS: ações afirmativas para avançar na equidade / Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde (Série B. Textos Básicos 
em Saúde), 60 p, 2005.

CONCLUSÃO

A ação em questão foi relevante pois fez a interação entre
comunidade/ensino/serviço. Nesse caso, todos saem ganhando pois
há troca de informações e conhecimento, além da vivência em
atividade extra-muros. Esse tipo de ação culmina com um egresso
mais humanizado, crítico e reflexivo, com prática adaptada a
realidade local, nesse caso de uma comunidade Quilombola.

Figura 3 Atendimentos médico e de saúde ambiental pelos estudantes aos membros da comunidade.

Figura 1 - Membros do Comitê de Sustentabilidade Sócio-Ambiental reunidos
para planejamento das ações na Comunidade Quilombola.

Figura 2a e 2b - Comunidade Quilombola Córrego Fundo e Membro da comunidade Quilombola participando das
atividades.

Figura 3 Atendimentos antropométricos pelos estudantes aos membros da comunidade.

Figura 3 Atendimento odontológico e educação em saúde, pelos estudantes aos membros da 
comunidade.
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INTRODUÇÃO
As comunidades quilombolas surgiram no período colonial por
escravos resistentes a opressão histórica sofrida. São consideradas
grupos étnico-raciais, predominantemente negra, dotada de relação
cultural e territorial, sendo que no Tocantins existem 29
quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares (IBGE,
2016).

MATERIAIS E MÉTODOS
A ação foi realizada na comunidade quilombola Córrego Fundo em
Brejinho de Nazaré, localizada a 115 km da capital Palmas/TO.

DISCUSSÃORESULTADOS

REFERÊNCIAS
BIS - Boletim do Instituto de Saúde n. 34 - Dezembro, 2004. Disponível: <www.isaude.sp.gov.br/boletins/bis34.pdf>. Acesso: Ago, 2016.

BRASIL - Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. Aceso em: Ago, 2016

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e estatística. Disponível : <http://ibge.gov.br/cidadesat/painel/historico.php?lang=&codmun=170370&search=tocantins|brejinho-de-nazare|infograficos:-historico>. Acesso em: Ago, 2016

CONCLUSÃO
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A análise da situação de saúde e ambiente da comunidade
quilombola Córrego Fundo, possibilitou a caracterização da
população. A falta de saneamento básico; a alimentação
inadequada; a falta de informação e a dificuldade do acesso a
unidade de saúde, são fatores que contribuem
significativamente com as problematizações vivenciadas e
comprovam a grande fragilidade social e exclusão.

A ação conseguiu sensibilizar e motivar grande parte da
população. Educação em saúde é desenvolver nas pessoas o
senso crítico a respeito de seus problemas e situações de saúde,
estimulando a busca coletiva pela transformação e resolução dos
problemas, para adquirir uma melhor qualidade de vida (BIS,
2004).

Foi uma experiência relevante quanto à intersetorialidade e
interdisciplinaridade, pois houve troca e junção de conhecimentos
entre os envolvidos, despertando nos acadêmicos de medicina o
interesse por equipes multiprofissionais e no desenvolvimento de
ações de prevenção, promoção e proteção, a partir da realidade de
populações vulneráveis, tornando-os profissionais mais sensíveis.
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QUALIDADE DE VIDA E REGISTRO DE 
ENFERMAGEM
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INTRODUÇÃO

O registro de enfermagem é a anotação dos dados sobre o cliente que
compreende desde o momento da sua entrada na instituição até a
sua alta. Nela estão contidas informações sobre a sua história clínica e
dados administrativos, dessa forma oferecendo toda a informação
necessária sobre a assistência prestada ao cliente, desempenhada
pela equipe multidisciplinar (FERREIRA, 2009). Horta (2004), entende
que o registro de enfermagem é a história das mudanças consecutivas
do ser humano no período que estiver sob assistência profissional.
Destacamos, ainda, que os registros de enfermagem auxiliam no
planejamento dos recursos necessários para a prestação de cuidados.
Desta forma, uma anotação de enfermagem com qualidade oferece
subsídios para respaldo legal tanto da instituição quanto para o
profissional de saúde (FERREIRA, 2009).

Gráfico 2: Percentual dos registros de enfermagem dos artigos
analisados referente a categoria II “letra legível”.

Fonte: Seignemartin (2013).

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão bibliográfica  de produções científicas, 
realizada no período de janeiro a maio de 2017, analisando o 
período de 2001 a 2016.

DISCUSSÃO

Em 2010 o número de registros incompletos, em se tratando da
Categoria I, chega a 100%, exatamente entre dois períodos (2007 e
2011), que mostram que os registros completos quase chegaram a
100%. Isso nos chama a atenção, mas nas fontes analisadas não
pudemos verificar os motivos que originaram estes fatos. Em relação
a categoria II, percebemos que o numero de registros completos tem
se mantido estável e elevado durante o período estudado.
Acreditamos que um dos fatores que podem ter contribuído para a
melhoria dos registros pode ser o uso de ferramentas digitais assim
como os prontuários eletrônicos e também uma melhoria da
formação desses profissionais.

RESULTADOS

Os resultados foram obtidos a partir da revisão bibliográfica e dos
dados obtidos pela pesquisa sobre os registros de enfermagem do
período 2001 a 2016, considerando a Resolução COREN-MG 35/00,
que estabelece os itens necessários para um registro de enfermagem
utilizando duas categorias de registro: I. Registro claro, objetivo e
preciso e II. Letra legível.
Em seguida, organizamos os dados nos dois gráficos abaixo para
melhor visualização e análise.

Gráfico 1: Percentual dos registros de enfermagem dos artigos
analisados referente a categoria I “claro, objetivo e preciso”

Fonte: Seignemartin (2013).
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CONCLUSÃO

Conclui-se que o registro de enfermagem, um documento legal e
inerente a profissão de enfermagem tem melhorado com o passar
dos anos, e atribuímos essas melhoras com as tecnologias e também
a formação desses profissionais. Sendo assim um registro de
enfermagem mais completo e estruturado proporciona uma melhora
da compreensão do estado de saúde do cliente e uma melhor
qualidade de vida.
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USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL PELOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO DO 
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INTRODUÇÃO

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) têm como função
primordial a proteção da pele, das mucosas e também das roupas do
profissional, que estão em contato com o material biológico do
paciente, onde se pode veicular agentes patogênicos. Diante disso, o
uso dos EPI’s compõe uma prevenção primária da exposição aos
materiais biológicos, sendo este considerado um mecanismo seguro
para a redução da exposição aos fluídos e secreções (RIBEIRO; et al,
2010).

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo exploratório que visa proporcionar algo novo aos
profissionais, além da realização de uma revisão bibliográfica, no
qual, foi obtido através de pesquisas no google acadêmico e livros.
Objetiva-se levar educação em saúde aos profissionais de
enfermagem, visto que, estão em contato direto com diversos
procedimentos invasivos que necessitam de cuidados com a própria
proteção, e sensibiliza-los através de conhecimento é a maneira
mais eficaz para conseguir alcançar o objetivo proposto.

DISCUSSÃO

Durante a assistência à saúde, se destaca os fatores de risco
biológico, que está diretamente entrelaçado aos agravos sofridos por
profissionais da saúde. E se relaciona às peculiaridades das tarefas
que são executadas no decorrer de suas atividades, especialmente
em relação à exposição a sangue e fluidos corpóreos de pacientes
que estão colonizados ou infectados com microrganismos
patogênicos. Diante disso, é importante salientar a necessidade de
usar os EPI’s, e a sensibilização dos profissionais é que pode auxiliar
na adesão dos mesmos (REZENDE; et al, 2012).

RESULTADOS

É notória a importância para os profissionais de enfermagem o uso
correto dos EPI’s, pois estão em contato permanente com os
pacientes, e consequentemente ocorre o risco continuo e
permanente a exposições de patologias transmissíveis, no qual,
envolvem sangue e outros líquidos corporais. O risco aumenta de
maneira significativa durante a realização de procedimentos
invasivos, além da quantidade de distúrbios que podem acometer o
paciente; diante disso, nota-se a necessidade de implementar e
utilizar as precauções (BARROS; et al, 2016).

É recomendável que os EPI’s sejam utilizados por todos os
profissionais de saúde que prestam assistência nas instituições de
saúde. Vale ressaltar que as precauções padrão devem ser adotadas
em todas as situações, seja em pacientes suspeitos ou
diagnosticados com alguma patologia. O uso é indispensável para
tornar mínima a quantidade de acidentes com materiais e fluidos
contaminados (BARROS; et al, 2016).REFERÊNCIAS
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Imagens: ANVISA

CONCLUSÃO

Portanto, o presente projeto tem como foco primordial sensibilizar
os profissionais de enfermagem para maior adesão ao uso dos
equipamentos de proteção individual no pronto socorro do Hospital
Regional de Porto Nacional-TO, no ano de 2017. Bem como, auxiliar
através do conhecimento na minimização dos acidentes de trabalho,
relacionados a assistência de enfermagem e o uso correto dos EPI’s.

Fonte: ANVISA

FAPAC - Faculdade Presidente Antônio Carlos
INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS PORTO LTDA

- ITPAC PORTO NACIONAL -
CNPJ 10.261. 569/0001 – 64 

ANAIS II JORNADA CIENTÍFICA DA FAPAC/ITPAC 

PORTO NACIONAL: Saúde Para As Populações

Prefixo Editorial: 69629

ISBN: 978-85-69629-61-0 

16




