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APRESENTAÇÃO

Este caderno reúne todos os trabalhos aprovados, na modalidade comunicação oral e
pôster, para apresentação na VIII Semana de Iniciação Científica da Faculdade Chrisfapi,
evento realizado no período de 20 a 23 de setembro de 2017, que integra pesquisadores e
professores que atuam na área de Administração, Direito, Serviço Social, Contábeis,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e ainda no curso de Especialização lato sensu em Docência
do Ensino Superior.
A VIII Semana de Iniciação Científica traz em seu bojo a intenção de ampliar as
oportunidades de desenvolver a interdisciplinaridade, que constitui uma exigência do Ensino
Superior a fim de se evitar conformismos e maniqueísmos, relativos tanto às práticas
metodológicas de pesquisa quanto aos pressupostos teóricos e às categorias analíticas que
estruturam a compreensão das dinâmicas sociais.
O desejo de proporcionar a interlocução entre estudantes de graduação e de pósgraduação por si só já constitui um desafio ao tempo em que valoriza a participação igualitária,
na qualidade de expositores, de pesquisadores em distintas etapas de formação acadêmica e
amadurecimento.
Assim, espera-se que essa experiência de trabalho compartilhado, que envolve diversos
níveis, possa se ampliar a cada edição da Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi.
Piripiri (PI), 20 de novembro de 2017.

Prof. Me. Ivonalda Brito de Almeida Morais
Diretora de Ensino da CHRISFAPI
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A EFICÁCIA DA AÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO CONTRA A
ARBITRARIEDADE DO ESTADO
Juliana Darah Campos Cansanção¹
Francisco Eugênio Carvalho²
José Francisco da Silva Júnior³

RESUMO
O presente artigo aborda assunto referente à eficácia da ação popular como instrumento contra
a arbitrariedade estatal. A ação popular consiste em um processo que pode partir de qualquer
cidadão, sendo direcionado a um terceiro que esteja exercendo uma função de Estado, ou seja,
é todo processo jurídico que venha a denunciar a arbitrariedade dos governantes e
representantes do povo brasileiro. Essa ação garante não só uma segura organização e
manutenção estatal, como também estabelece a transparência da ação do estado e a valoração
dos direitos políticos dos cidadãos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que ocorreu no
mês de maio de 2017, na qual foram analisados diversos doutrinadores conceituados no ramo
do Direito Constitucional e em outros ramos do Direito, como: Oscar Correas, José Afonso da
Silva, Rodolfo de Camargo Mancuso, Miguel Reale, Marcelo Neves e Kildare Carvalho
Gonçalves. Tais doutos concordam que tal instrumento é do ramo de direito processual, e que
o mesmo tem eficácia e efetividade na população, uma vez que ele freia o arbítrio estatal.
Entretanto, falece em alguns pontos, o que faz com que tal eficácia e efetividade não seja da
forma esperada. Nota-se que tal instituto contribui para que a sociedade possa desfrutar de uma
vida mais democrática. Conclui-se que o Governo deve dispor de políticas públicas para que
todas as classes sociais tenham informações dos mecanismos que elas dispõem para evitar o
arbítrio estatal, a fim de que possa haver uma eficácia plena de tal medida constitucionalmente
garantida.
PALAVRAS-CHAVE: Ação Popular. Eficácia. Constituição Federal. Estado.

___________________________________________
¹Estudante do 6 ° período do Curso de Direito pela CHRISFAPI;
²Galvão (Professor Especialista e Docente na faculdade CHRISFAPI;
3³Estudante do 3 ° período do Curso de Direito pela CHRISFAPI .
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NATUREZA JURÍDICA DO CASAMENTO: UMA RELAÇÃO CONTRATUAL OU
INSTITUCIONAL?
Ana Camila Assunção Mendes1¹
Bruna Hévila Honorato Sales²
Luis Alberto Silva3³
Hamyjferson Moreira Mourão4
Ivonalda Brito de Almeida Morais 5
RESUMO
A presente pesquisa tem como proposta esclarecer qual a Natureza Jurídica do casamento mais
utilizada pelos doutrinadores atuais. Este artigo tem como objetivo analisar a evolução histórica
do matrimônio, definições relacionadas ao casamento, além de elucidar qual natureza jurídica
é mais utilizada pelos doutrinadores do Direito Civil. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica,
observando o suporte de autores como FARIAS (2016), VENOSA (2014), TARTUCE (2012),
DINIZ (2011), STOLZE (2013) entre outros. A doutrina civilista brasileira é muito omissa no
que tange à Natureza Jurídica do casamento, se seria contratual ou institucional, já que a
contratual é vista como um negócio consensual de forma especial, e a institucional mantém as
partes vinculadas ao texto da lei. Diante disso, para entender melhor o tema, o artigo foi dividido
em duas partes. A primeira parte aborda a evolução histórica do matrimônio e conceitos
associados a este. A segunda parte ilustrou a opinião dos doutrinadores sobre a Natureza
Jurídica do casamento. Assim, podemos concluir que entre a maioria dos renomados
doutrinadores presentes no artigo, prevalece a Natureza Jurídica Contratual, mas de forma
especial, no qual predomina a vontade das duas partes e a afetividade é um princípio que deve
preponderar na vida conjugal do casal.
PALAVRAS-CHAVES: Natureza Jurídica. Casamento. Contratual. Institucional.

________________________________________

¹Bacharelado de Direito da CHRISFAPI: E-mail: camilaany1@hotmail.com;
² Bacharelado de Direito da CHRISFAPI. E-mail: bru.hevi@gmail.com ;
³ Bacharelado de Direito da CHRISFAPI. E-mail: albertolula10@hotmail.com;
4 Bacharelado de Direito da CHRISFAPI. E-mail: hamymoreira@hotmail.com;
5 Bacharel em Direito pela UESPI. E-mail: ivonaldaa@yahoo.com.br.
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O DIREITO DOS AMANTES: POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
DIREITOS PARA O (A) CONCUBINO (A)
Maiza de Morais Rufino1¹
Lizandra Muniz dos Santos²
Estephayny Rychelly da Cruz Lima³
Fernando Garcia de Araújo 4
Ivonalda Brito de Almeida Morais 5
RESUMO
O presente trabalho propõe uma análise sobre a possibilidade de reconhecimento de direitos
para o (a) amante, visto que estas relações não surgiram com a contemporaneidade, tendo início
com a formação da sociedade. O objetivo deste artigo é identificar se o direito deve ou não
tutelar essas relações paralelas, assim como definir os tipos de relações de concubinato,
conceituar institutos que têm ligação com essas relações paralelas, bem como identificar na
legislação vigente se há possibilidade de reconhecimento de direitos por parte dos amantes e os
requisitos para que ocorra. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, levando em consideração
os ensinamentos de Maria Berenice Dias (2005), Pablo Stolze Gagliano (2008) e Rolf Madaleno
(2008), entre outros. Em se tratando de relações paralelas de afetos, é inevitável abordar
questões culturais, assim como é incontestável afirmar que o concubinato toca o direito. Na
primeira parte desse artigo, busca-se tratar e definir as relações de afeto, a segunda parte
apresenta os direitos que já foram reconhecidos pela jurisprudência e em que ocasiões esse
reconhecimento ocorre, e a terceira busca também verificar quais critérios são utilizados para a
recognição. O direito é uma ciência mutável que deve sempre acompanhar o desenvolver da
sociedade, uma vez que sua função primordial é tutelar as relações existentes tanto entre os
particulares, como nas relações que também envolvem o Estado. Portanto, é de suma
importância que esse assunto seja discutido e disciplinado pelos operadores do direito e o
ordenamento jurídico. A atual Constituição Federal tem como princípio matriz o da dignidade
da pessoa humana.Portanto, não seria adequado as relações paralelas não terem nenhum tipo de
recognição de direitos, uma vez que geram efeitos que possuem significado para o meio
jurídico. Conclui-se, portanto, que há a possibilidade de reconhecimento de direitos para o (a)
amante, uma vez que há a tutela obrigacional, que diz respeito à partilha de bens adquiridos em
conjunto como forma de evitar o enriquecimento ilícito, e o início ainda que tímido de
reconhecimento no âmbito de família, possível quando se há a presença dos requisitos que
caracterizam a união estável putativo.
PALAVRA CHAVE: Direito. Jurisprudência. Relações comcubinárias.

______________________________
¹ Bacharelanda em Direito na CHRISFAPI E-mail: moraismaiza@outlook.com;
² Bacharelanda em Direito na CHRISFAPI. E-mail: lizandramuniz@outlook.com.br;
³ Bacharelanda em Direito na CHRISFAPI. E-mail: estephaynyrychellylima@gmail.com;
4 Bacharelando em Direito na CHRISFAPI. E-mail: fernando.fga2011@gmail.com;
5Professora do curso do Direto da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. E-mail:
ivonaldaa@yahoo.com.br.
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INEFICÁCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA EM FACE DO PSICOPATA
HOMICIDA ACERCA DE UM SISTEMA PUNITIVO MAIS ADEQUADO NO
BRASIL
Anne Karine de Brito Silva¹
Anne Heracléia de Brito e Silva²
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo demonstrar quais os motivos que podem ocasionar a
falta de uma legislação específica para punir os psicopatas homicidas com relação aos atos
praticados. Buscou-se, mostrar que a psicopatia é delineada como um transtorno de
personalidade, que desencadeia um comportamento antissocial no indivíduo e que são inúmeros
crimes praticados por esses indivíduos. A maioria dos doutrinadores classificam os psicopatas
como semi-imputáveis. Desse modo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica integrativa, incluindo
estudos de artigos científicos, que partiu de critérios de inclusão de artigos compreendidos entre
os anos de 2012 a 2017. Por meio do estudo, constatou-se que os psicopatas não entendem a
sanção como punição, pois o nosso sistema pátrio carece de uma legislação diferenciada, pois
é necessário que o Estado se preocupe em estabelecer a criação de leis peculiares para punir
esses portadores acometidos por esse transtorno de personalidade, a fim de dirimir as condutas
praticadas por esses homicidas no âmbito social.
PALAVRAS-CHAVE: Psicopata Homicida. Transtorno de Personalidade. Punibilidade.
Semi- Imputável.

______________________________
¹Graduanda em Direito pela Christus Faculdade do Piauí. E-mail: karinekawy2010@hotmail.com.br;
² Professora-CHRISFAPI, Mestra em Gestão Pública- FEAD. E-mail: anneheracleia@bol.com.
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REPRODUÇÃO ASSISTIDA: BARRIGA SOLIDÁRIA E SEUS REFLEXOS NO
CONCEITO DE MATERNIDADE E PATERNIDADE
Raiane da Silva Vasconcelos¹
Luesla Paula Camopos Gomes de Sá²
Bruna Raquel Sousa de Medeiros³
Francerlane Amanda de Oliveira Barros4
Ivonalda Brito de Almeida Morais5
RESUMO
Este trabalho propõe um estudo teórico sobre a reprodução humana assistida com ênfase na
barriga solidária e seus reflexos no conceito de maternidade e paternidade, apresentando uma
análise jurídica e social. Este artigo tem como objetivo verificar quais os reflexos causados nos
conceitos de maternidade e paternidade diante da utilização da barriga solidária como método
de reprodução, bem como abordar a técnica do útero de substituição face ao Biodireito e a
Bioética e identificar se existem e quais são as normas legais no ordenamento jurídico que as
regulam. Desta forma, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, considerando as contribuições
de autores como REICH W.T. e OLIVEIRA, K. L. A reprodução humana assistida é
normalmente umas das técnicas mais procuradas por casais que não podem ter filhos pelo
método convencional, seja por infertilidade, recomendação médica ou opção. Entre as várias
técnicas de reprodução humana assistida que existem, uma das mais procuradas é a do útero de
substituição (barriga solidária) que erroneamente é chamada de barriga de aluguel. Esse termo,
popularmente conhecido, não condiz com a realidade, já que no Brasil, onde o procedimento é
regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) é um ato que obrigatoriamente deve
ser voluntário, visto que a doadora do útero não pode receber nenhuma remuneração. Destarte,
a barriga solidária enseja numa visão diferenciada de maternidade e paternidade tida como
natural, relativizando esses conceitos e adequando-os a esse modelo de reprodução. Na
utilização da barriga solidária, tanto a maternidade como a paternidade podem ser questionados,
porque muitos pensam que a mãe verdadeira é a que gerou o bebê, e não a que forneceu o
material genético. Com o pai, acontece da mesma forma. Sob o ponto de vista filiatório, a
gestação em útero alheio, implica em relativização da presunção mater sempre certa (a mãe é
sempre certa), indicada pelo parto, ficando submetida a outros critérios, sendo prestigiada a
filiação de quem emprestou material genético. Assim a Bioética tem o papel de zelar pelas
relações éticas entre os componentes envolvidos e o Biodireito cuida das relações entre as
biotecnologias e o ser humano frente às novas práticas advindas da revolução cientifica. É
primordial a inter-relação entre o Biodireito e a Bioética promovendo um freio e cautela na
criação de novas técnicas, sobretudo na preservação da dignidade da pessoa humana. A
reprodução assistida no Brasil se limita a escassa regulamentação CFM nº. 2.013, Código de
Ética do Médico, bem como a Lei nº. 11.105/05, conhecida como a Lei de Biossegurança.
Cumpre esclarecer que tais regulamentações não implicam penalidades aos que a desrespeitam
na esfera criminal. Dessa forma, conclui-se, que há uma grande necessidade de criação de leis
que tratem esse ramo com mais severidade, levando em consideração todas as suas
peculiaridades.
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução Assistida. Útero de Substituição. Maternidade.
Paternidade. Família.
¹Graduandos do bloco VIII da Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
² Graduandos do bloco VIII da Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
³ Graduandos do bloco VIII da Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
4 Graduandos do bloco VIII da Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
5 Professora Mestra da Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI.
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CONDUTAS DE ENFERMAGEM FRENTE AO PACIENTE DIAGNOSTICADO
COM CANDIDÍASE VULVO-VAGINAL
Jaiana Maria Fontinele Silva¹
Antonio Evanildo Bandeira de Oliveira²
Henrique Alves de Lima³
Rossandra Ribeiro Marreiros de Araújo4
RESUMO
As vulvovaginites decorrentes de fungos, como a Cândida sp, são, normalmente, as causas mais
frequentes que levam a mulher às consultas ginecológicas, especialmente, no período
gestacional, para avaliar a assistência de enfermagem às mulheres acometidas por candidíase
vulvo-vaginal. Este estudo de revisão bibliográfica foi realizado a partir da utilização dos
descritores “cuidados de enfermagem”, “vulvo-vaginal” e “cândida”, selecionaram-se dez
estudos pertencentes as bases de dados BVS e Scielo com abrangência temporal entre os anos
2010 e 2017. A candidíase é um dos poucos casos no qual o tratamento do problema é de fato
o meio para diagnosticá-lo e a espécie mais comum em esfregaços vaginais é a Cândida
albicans. Observou-se que a assistência de enfermagem aos portadores desta patologia torna-se
importante na hora da prevenção diagnóstico e tratamento da candidíase vaginal, pois a partir
desta assistência serão traçados métodos e ações a serem implantadas para atingir e contemplar
o atendimento as mulheres diagnosticada com candidíase vulvo- vaginal.
PALAVRAS-CHAVE: Cuidado de enfermagem. Vulvo-vaginal. Cândida.

_________________________________
¹Graduanda em Bacharelado em Enfermagem – X período (Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI);
²Graduando em Bacharelado em Enfermagem – III período (Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI);
³Graduando em Bacharelado em Enfermagem – III período (Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI);
4Enfermeira- Universidade Federal do Piauí - UFPI. Professora da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).

30

Anais da VIII Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi

RESUMO PÔSTERES
DE BACHARELADO EM
FISIOTERAPIA

31

Anais da VIII Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi
RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS NO PUERPÉRIO: UMA REVISÃO
Maria de Fátima de Carvalho Calaça¹
Paloma Lima de Meneses²
Raimundo Ribeiro de Moura Neto ³
Ionara Pontes da Silva 4
Tásia Peixoto de Andrade Ferreira 5
RESUMO
O período que se sucede ao parto é chamado de puerpério, no qual modificações locais e
sistêmicas ocorrem no organismo da mulher, provocando o retorno ao estado pré-gravídico.
Dentre os sintomas, a dor é o mais frequente, porém, podem ocorrer disfunções do assoalho
pélvico, como a incontinência urinária, incontinência anorretal e prolapso do órgão pélvico.
Dentre os profissionais que realizam atendimento para amenizar os sintomas nesse período e
melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, é cada vez mais crescente e importante a atuação
do fisioterapeuta, que vem ganhando destaque nesse momento. O objetivo desse estudo é
abordar os recursos utilizados pelo Fisioterapeuta no período pós-parto, verificando quais os
recursos mais utilizados nas principais alterações que acometem as mulheres nesse momento.
O presente estudo foi realizado através de uma pesquisa de revisão integrativa, tendo como
fonte de pesquisa artigos presentes nas bases de dados: Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS) e PubMed. As palavras chaves utilizadas para a busca dos artigos estão de acordo com
os descritores em Saúde (Decs): Período pós-parto, Fisioterapia, Diafragma da pelve. Os
principais recursos fisioterapêuticos utilizados no período pós-parto foram o uso da
eletroterapia, pilates e treinamento muscular do assoalho pélvico. Nesse período, o
acompanhamento da Fisioterapia se mostra importante na melhora da sintomatologia e da
qualidade de vida dessas mulheres. Conclui-se que os principais recursos utilizados pelo
fisioterapeuta são: eletroterarapia; pilates e treinamento muscular do assoalho pélvico.
PALAVRAS-CHAVE: Período pós-parto. Fisioterapia. Diafragma da pelve.

__________________________
¹ Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
² Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
³ Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
4 Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
5 Mestre, Fisioterapeuta, Docente do curso de Fisioterapia na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI.
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USO DA CRIOTERAPIA EM ENTORSE DE TORNOZELO EM ATLETAS – UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Raimundo Ribeiro de Moura Neto¹
João Pedro de Oliveira Resende²
Jose Victor Carvalho Costa³
Gabriel Mauriz de Moura Rocha4
RESUMO
As entorses de tornozelo estão entre as lesões mais comuns do sistema musculo esquelética
sendo uma das mais encontradas na medicina esportiva, geralmente ocorre por um movimento
de inversão. A compreensão de sua anatomia funcional e da sua biomecânica é o primeiro
passo na identificação de fatores etiológicos da entorse. A crioterapia é um dos recursos
fisioterápicos mais utilizados no tratamento das entorses do tornozelo, é definida como a
aplicação do frio para fins terapêuticos resultando em respostas fisiológicas como diminuição
do edema e redução da dor. A referida modalidade de tratamento é pratica comum na medicina
esportiva, pela praticidade, facilidade de acesso e baixo custo. Sintetizar através da revisão
bibliográfica as evidencias relatadas a efetividade da crioterapia para o tratamento das entorses
de tornozelo em atletas. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica e foram utilizados
como objeto de estudo artigos científicos sobre entorses no tornozelo, para a seleção de artigos
realizou-se uma busca eletrônica no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BSV), foram
encontrados 9 artigos do qual foram utilizados 7 e os critérios de inclusão foram: artigos
publicados em português, com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas e
acesso ao texto completo, no período compreendido entre 2008-2015 e critérios de exclusão
artigos que não possuíam acesso a texto completo. Método de aplicação da crioterapia mais
frequente foi a aplicação com bolsa de gelo ou compressa de gelo, que consiste em
resfriamento que se concentra na pele em até 1 cm de profundidade, geralmente aplicado com
um tempo estimado entre 15 a 30 minuto, repetindo-se cerca de 2 a 4 vezes por dia, precedendo
as técnicas de alongamento muscular obedecendo o protocolo PRICE e mostrou melhora
significativa no edema, também foi possível verificar que a técnica tem melhora significativa
se for utilizada na fase aguda principalmente entre as primeiras 24 a 72 horas. Os efeitos em
curto prazo, da crioterapia, foram significativos para reduzir a dor e edema e as intervenções
na entorse de tornozelo em atletas melhora a força muscular e ligamentar, bem como de suas
funções, que podem impactar na alteração da mobilidade, diminuir o tempo de lesão e
aumentar a autonomia funcional e foi possivel concluir que existe a necessidade de estudos
mais aprofundados sobre o tema desenvolvido, para que se possa aproveitar seus beneficios,
principalmente em relação a temperatura e tecnicas utilizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Crioterapia; Lesão; Entorses.

________________________________
¹ Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
² Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
³ Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
4 Mestre, Fisioterapeuta, Docente do curso de Fisioterapia na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI.
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A IMPORTÂNCIA DOS EFEITOS DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO
PULMONAR EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA
CRÔNICA (DPOC)
Lucilia da Silva Carvalho¹
Maria de Fátima de Carvalho Calaça²
Wythala Rafysa Silva Araújo³
José Victor Carvalho Costa 4
Ana Mara Ferreira Lima 5
RESUMO
O número de doenças respiratórias cresce significativamente com o passar dos anos, tendo
grande importância no quadro de morbidade e mortalidade. Dentre elas, a mais comum é a
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Para minimizar as limitações apresentadas pelo
paciente com DPOC e melhorar sua qualidade de vida é recomendado que ele passe por um
programa de reabilitação pulmonar, pois a reabilitação pulmonar tem demonstrado eficácia na
melhora da dispneia, na capacidade física e consequentemente na qualidade de vida desses
pacientes. O objetivo desse estudo é analisar a influência do programa de reabilitação pulmonar
no tratamento de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Esse estudo foi
realizado através de revisão bibliográfica, sendo que a fonte de pesquisa foi à base disponível
na internet: BVS e Scielo no qual foram reunidos artigos publicados de 2011 a 2015, de língua
portuguesa e que tivesse relação com o tema proposto. De SC: Fisioterapia. Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica. Doenças respiratórias. Reabilitação. Sendo excluídos os artigos científicos
que não se relacionavam com o tema e que estivesse fora do período de publicação de 2011 a
2015. De acordo com os artigos encontrados, foi possível verificar que os pacientes submetidos
ao Programa de Reabilitação Pulmonar voltaram a realizar suas AVDs, recuperando sua autoestima, retornando a sua vida social e tendo maior controle dos sintomas da doença.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Doenças
respiratórias. Reabilitação.

_________________________________
¹Acadêmica do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
²Acadêmica do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
³Acadêmica do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
4Acadêmico do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
5Professora do curso de Fisioterapia da CHRISFAPI e Especialista.
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CATEQUINAS APLICADAS CONTRA O ESTRESSE OXIDATIVO: PROSPECÇÃO
CIENTIFICA E TECNOLOGICA
Thais Meneses Freitas¹
Karliane Freitas Barroso²
RESUMO
As catequinas pertencem a um grupo de polifenóis encontrados nas folhas de Camellia sinensis,
matéria-prima para a produção de chás verde e preto, são compostos incolores, hidrossolúveis,
que contribuem para o amargor e a adstringência do chá verde, muito utilizado pela sua ação
Antioxidante por conta da sua ação moduladora no contexto do estresse oxidativo. O objetivo
do presente estudo foi realizar uma prospecção científica e tecnológica das três principais
catequinas presente no chá verde. A prospecção científica foi realizada pesquisando os artigos
publicados de 2007 até a atualidade nas bases de dados Pubmed; ScienceDirect e Scielo
utilizando as palavras-chave Epicatequina, Epigallocatequina, Epigallocatequina Gallato,
Antioxidante e Prospecção, observando o banco de dados em que foi encontrado e o ano da
publicação. A prospecção tecnológica foi realizada nos bancos de dados World Intellectual
Property Organization - WIPO, Latipat e Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI
selecionando as patentes que possuíam o nome das três Catequinas, Antioxidante e Prospecção
no título ou resumo, observando ano e país de depósito. Foram encontrados um total de 1664
artigos, sendo 29 no banco de dados ScienceDirect, 56 no Scielo e 1579 no Pubmed,
relacionando o nome das 3 catequinas e suas associações com Antioxidante e Prospecção; e
740 patentes, sendo 6 no banco de dados INPI, 709 na WIPO e 25 no Latipat, relacionando o
nome das 3 catequinas e suas associações com as palavras Antioxidante e Prospecção; a maioria
abordando uso terapêutico e composição química das catequinas. Esse estudo mostrou que
existe interesse pelos compostos estudados, mas que ainda há um campo vasto para pesquisa
do âmbito laboratorial.
PALAVRAS-CHAVE: epicatequina; epigallocatequina; epigallocatequina gallato;
antioxidante; prospecção.

__________________________________
¹CHRISFAPI-Bacharelado em Farmácia - 6º Período - Email: thaixinha27@gmail.com;
²Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI - Bacharelado em Farmácia -Email: karlianebarroso@gmail.com.
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A IMPORTÂNCIA O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO ENSINO SUPERIOR:
VISÃO DOS DISCENTES
Ylana Pereira Sampaio¹
Layana Pereira Sampaio²
Prof. Msc. Rodrigo Amaral Rodrigues³
RESUMO
Na atualidade, o uso dos recursos tecnológicos tornaram-se fundamental no dia a dia, trazendo
esses recursos para a sala, eles proporcionam novos recursos para realizar um ensinoaprendizagem mais dinâmico e facilitando principalmente no ato de ensinar. A escolha da
tecnologia a ser adotado está diretamente ligada aos objetivos que o educador deseja alcançar.
Conhecer o produto, conhecer algumas teorias de aprendizagem e ter um instrumento de
avaliação são elementos que podem fornecer alguns indicativos para ajudar nessa escolha e no
planejamento de suas atividades. Como objetivo de buscar mapear quais os principais recursos
tecnológicos utilizados pelos professores na sala de aula. Tratou-se de uma pesquisa de campo
transversal, do tipo descritiva, de abordagem quantitativa, realizada com alunos matriculados
na faculdade CHRISFAPI, sendo que para o estudo não teve especificação de curso ou o
período. A coleta de dados foi realizada por meio do questionário criado pelo autor. Os
resultados foram retirados de 50 questionários distribuídos aos alunos da CHRISFAPI, sendo
que para o estudo não teve especificação de curso ou o período; Entre os principais destacamse o uso do Power Point (27), o e-mail (20), comunicação instantânea (14), a busca de materiais
e o uso do Word com 13 respostas. Em se tratando da utilização de recursos tecnológicos no
ensino-aprendizagem, 100% dos alunos afirmam que frequentemente o seu uso é importante;
Os 78% dos alunos acham que a utilização dos recursos tecnológicos são fundamentais para o
processo de aprendizagem e 22% dos alunos informam que o seu uso poderia ser melhorado
por parte dos professores. Em suma, tratando-se da utilização de novas tecnologias no contexto
educacional, o que se pode perceber é que o educador deve estar preparado para constantes
mudanças no meio educacional, salientando que a tecnologia a ser utilizada no ensino não é
especifica e nem há existência de uma forma única da sua utilização, pois o sistema de ensino
está sempre em constantes modificações e o profissional educador deve estar aberto a tais
mudanças.
PALAVRAS-CHAVES: Recursos tecnológicos. Ensino-aprendizagem. Estratégias didáticas.

_________________________________________
1 pós graduanda em docência do Ensino superior;
2 pós graduanda em docência do Ensino superior;
3 Msc. coordenador e professor do curso de administração da CHRISFAPI.
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
DO CADASTRO ÚNICO COM A PRESTAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
NO MUNICÍPIO DE PIPIRIRI
Luciano Sancho da Silva¹
RESUMO
Apesar da crescente adoção de sistema de informação para otimização do processo produtivo,
há serviços que se constituíram praticamente dependentes de sistemas de informação,
acarretando, de forma direta, impacto na prestação de serviços. O Cadastro Único, principal
ferramenta governamental de captação de informações socioeconômicas da população
brasileira a fim de inseri-la nos programas de inclusão social, constitui um sistema de
informação no qual existe uma dependência entre sua operacionalidade e a prestação direta de
serviços públicos. O presente projeto de pesquisa tem como linha de estudo como ocorre relação
de dependência do Cadastro Único para prestação direta de serviços públicos no município de
Piripiri, constatação feita nesta pesquisa. Dentro desta perspectiva, realizou-se uma pesquisa de
natureza descritivo-exploratória com teor metódico qualitativo com a aplicação de entrevistas
para usuários finais que operam o Cadastro Único, bem como outra quantitativa com os usuários
dos serviços públicos como forma de corroborar o que se apresentou a respeito desse sistema
de informação. Ao formar essa relação de dependência entre sistema de informação e prestação
de serviços, contatou-se com a pesquisa como a dependência entre sistema de informação e
prestação de serviços, percebe-se a falibilidade técnica dos meios de telecomunicação como
sendo o fator preponderante nessa correlação entre eles. A internet, em função de permitir a
conectividade, funciona com um meio regulador como constatou a pesquisa sobre o assunto,
uma vez que fatores variantes como servidores e dispositivos podem inviabilizar seu
funcionamento parcial ou total cuja consequência é a frequência oscilante quanto à prestação
de serviços.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Informação. Dependência. Prestação de Serviços.
Tecnologia de Informação.

__________________________________
¹Acadêmico do curso de pós-graduação Empreendedorismo em MBA para Micro e Pequenas Empresas da
Unopar.

40

Anais da VIII Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi
UM RETRATO DA PESQUISA NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO DO NORDESTE (2010-2017): CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO
DA ARTE
Luana Maria Silva do Nascimento ¹
Cecília Silva Caetano²
Marcello da Silva Lima³
Amanda Caroline Oliveira de Amorim4
Francisco das Chagas Lopes de Assis5
RESUMO
A partir das contribuições do Estado da Arte, que é o último estudo relacionado a um dado
tema, buscou-se retratar o cenário da pesquisa nos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Administração do Nordeste, no nível Mestrado. Nessa direção, o problema de pesquisa emergiu
na disciplina de Metodologia Científica: quais aspectos e dimensões metodológicas vêm sendo
destacadas e privilegiadas nas pesquisas científicas nos Mestrados em Administração do
Nordeste nos anos de 2010-2017? Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico, de
abordagem mista (quantitativa e qualitativa), cujos objetivos foram de natureza descritivoanalítica. Contou com uma amostra constituída por 08 Instituições de Ensino Superior do
Nordeste que oferecem o Mestrado em Administração reconhecido pela Capes, a partir das
quais foi possível o contato e análise de 600 dissertações. Mas, para a análise desse quantitativo
de trabalho foi delimitado o recorte dos aspectos: resumo científico, introdução e metodologia.
Evidenciaram-se as implicações que a pesquisa e as publicações científicas trazem para a
formação profissional e à nota/conceito da Instituição. Os resultados apontaram que a
Abordagem Qualitativa se sobressai sobre a Quantitativa e a Mista, desvelando assim novas
concepções de pesquisa em Administração, o que reflete mudanças de paradigma. Mostrou que
os problemas locais têm ganhado destaques. Os resumos apresentam lacunas, sendo expressiva
a ausência de muitos aspectos dos quais se destacam: abordagem, problema, local da pesquisa,
base do referencial teórico. Concluiu-se que a pesquisa exerce grande impacto na formação
inicial e continuada dos administradores, sobretudo, no futuro das Instituições e Programas de
Mestrado.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Mestrado. Estado da Arte. Nordeste.

_______________________________________
¹Graduanda em Administração- IFPI- Módulo;
² Graduanda em Administração- IFPI- Módulo;
³ Graduando em Administração- IFPI- Módulo;
4 Graduanda em Administração- IFPI- Módulo;
5Graduando em Administração- IFPI- Módulo.
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A HARMONIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE AGREGADO ÀS
TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
CONTÁBEIS
Freidivan de Oliveira Freitas¹
RESUMO
Este artigo de cunho científico expõe elementos pertinentes que tratam da importância e das
contribuições tecnológicas da informação para a ciência contábil. Neste trabalho, foi utilizado
o método quantitativo no qual os entrevistados responderam um questionário bem estruturado,
construído por perguntas claras e concisas, e descritivas, onde foi desenvolvido questões
inerentes ao entendimento deste artigo cientifico. Desta forma, o estudo das tecnologias
voltadas para contabilidade busca alcançar a melhor combinação dos elementos de análises com
o objetivo de melhorar a eficiência contábil. Toda a pesquisa foi feita objetivando listar alguns
motivos que ressaltem a importância dessas contribuições tecnológicas dentro do curso de
bacharelado em Ciências Contábeis, assim como também, observar as dificuldades que muitos
enfrentam quando não estão habituados neste campo que além de vasto, é muito complexo.
PALAVRAS CHAVE: Tecnologia da informação. Eficiência. profissional contábil.

_____________________
¹Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis da CHRISFAPI - bloco VIII.
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A IMPORTÃNCIA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL NA GESTÃO DAS
MICROEMPRESAS
Ana Julya De Sousa Gomes¹
Luan Da Costa Florindo²
Lucas De Sousa Medeiros³
Raimundo Wellyngton Da Costa Mota4
Tamires Almeida Carvalho5
RESUMO
A atuação do profissional contábil na gestão das microempresas proporciona inúmeros
benefícios, entre eles, um melhor acompanhamento operacional, financeiro e econômico das
atividades, elaboração de um planejamento tributário, a escolha do melhor regime de tributação
para a empresa e orientação nas tomadas de decisões. O presente trabalho tem como objetivo
principal explicar a importância do profissional contábil na gestão da microempresa, para
alcançar esse objetivo foi realizada uma pesquisa de campo com alguns profissionais contábeis
e empresários titulares das microempresa situadas no município de Piripiri-PI e Piracuruca-PI.
Como resultado, foi possível compreender o papel primordial desenvolvido por esse
profissional no desenvolvimento da empresa, pois o mesmo tem uma função de auxiliar,
orientar, esclarecer e deixar o empresário bem informado, em relação a impostos, preços,
percentuais e documentações, para que assim, a empresa tem capacidade de seguir em frente
com o negócio.
PALAVRAS-CHAVE: Profissional. Contábil. Microempresa. Empresa

_____________________
¹ Acadêmicos do VI Bloco de Ciências Contábeis da CHISFAPI;
² Acadêmicos do VI Bloco de Ciências Contábeis da CHISFAPI;
³ Acadêmicos do VI Bloco de Ciências Contábeis da CHISFAPI;
4 Acadêmicos do VI Bloco de Ciências Contábeis da CHISFAPI;
5 Bacharel em Ciências Contábeis -CHISFAPI. Especialista em Docência do Ensino Superior – CHISFAPI.
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ÉTICA PROFISSIONAL: A PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DO PRIMEIRO
PERÍODO E SÉTIMO PERÍODO DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA
FACULDADE CHRISFAPI DO ANO DE 2017.1
Alanna Vieira dos Reis¹
Ana Maria Silva Ferreira²
Tamires Almeida Carvalho³

RESUMO
Este artigo teve como objetivo tratar da ética profissional, com a finalidade de compreender a
sua relação tanto dentro da sociedade quanto na área profissional. Este trabalho se justifica na
premissa de que ter uma consciência do que é ético é fundamental tanto na área pessoal quanto
profissional. Tendo como intuito analisar a importância da ética e entender a visão dos futuros
profissionais em relação a área contábil. Foi descrito sobre o conceito de ética, sobre os
princípios que a compõe, e como ela age dentro do campo profissional contábil. Para cumprir
os objetivos foi realizada uma pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com alunos do
primeiro e do sétimo período de contábeis da Faculdade Chrisfapi. Pelo que foi estudado,
conclui-se que a ética é indispensável dentro da contabilidade, já que trabalha com prestação
de serviços e fornecimento de informações para os que usam dos seus serviços. O profissional
tem sempre que estar preparado pra diversas situações do cotidiano para fazer o que é certo, e
para isso tem o Código de Ética Profissional do Contador. Com a pesquisa, foi constatado que
os alunos entrevistados estão cientes da importância da ética dentro da profissão, de como ela
é influenciada seja pela família ou com empresários e clientes, e de como ela é construída no
cotidiano e na profissão.

PALAVRAS-CHAVE: Ética. CEPC- Código de Ética Profissional do Contador.
Profissional contábil.

¹Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis;
²Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis ;
³Bacharelado em Ciências Contábeis na CHRISFAPI, Especialista em Docência do Ensino Superior.
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AUDITORIA: ORIGEM E EVOLUÇÃO
Boniek Pereira da Silva¹
Sanderson Ximendes Silva²
Tamires Almeida Carvalho³
RESUMO
O objetivo deste trabalho é ressaltar a importância da auditoria para as organizações, e
especificamente, explorar os conceitos e aplicações sobre a auditoria correlacionando à
auditoria interna e externa. Para este estudo, o método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico,
o qual forneceu base teórica fundamentada em livros, normas e resoluções. Supôs-se que por
atestar a fidedignidade dessas demonstrações, a auditoria seja de extrema importância a
qualquer entidade. Pressupôs-se, também, que o controle interno da entidade se beneficia das
análises que a auditoria realiza dos seus processos sistêmicos. Assim, observou-se que devido
à sua importância, ambas as auditorias são imprescindíveis às organizações, pois além de
melhorarem o controle interno, também aumentam o grau de confiança nas demonstrações
contábeis para os usuários. Espera-se que este trabalho possa auxiliar tanto as empresas e seus
gestores, como também aos integrantes da área contábil, uma vez que compreendendo a
história, evolução, conceitos e aplicações da auditoria estes possam usufruir destes
conhecimentos e aplicá-los na sociedade moderna.
PALAVRAS-CHAVE: Auditoria. Controle interno. Grau de confiança.

________________________________________
¹Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis;
²Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis ;
³Bacharelado em Ciências Contábeis na CHRISFAPI, Especialista em Docência do Ensino Superior.
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IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA: OS MOTIVOS DE SUA INSTITUIÇÃO
Adriano Lucas Lopes da Silva¹
Cleviane Vieira Viana²
Deyvide Galdino Amaro³
Isaac Bruno da Costa Viana4
Tamires Almeida Carvalho5
RESUMO
O Imposto de Renda é o imposto cobrado de pessoas físicas e jurídicas baseado em sua renda
e posse de bens. O contribuinte deve fazer anualmente sua declaração. O desconto do imposto
é baseado no cálculo de alíquotas fornecidos pela Receita Federal de acordo com o ano vigente.
Antes de realizar a declaração o contribuinte deve estar ciente dos requisitos necessários de
acordo com a Receita Federal. Este trabalho tem como objetivo geral entender o motivo da
instituição do Imposto de Renda. Objetivos específicos: conhecer a importância da declaração
do Imposto de Renda, identificar os contribuintes sujeitos à cobrança, apontar as pessoas físicas
e jurídicas isentas à contribuição, informar as alíquotas proporcionais de acordo com a renda e
demonstrar o destino dos recursos arrecadados. O estudo tratou-se de uma pesquisa
bibliográfica. A coleta de dados foi realizada através de busca de documentos online composta
por artigos, livros, teses e dissertações. A pesquisa foi realizada no período de março a maio de
2017. Foram incluídos no estudo documentos em língua portuguesa e gratuitos. Foram
excluídos do estudo documentos digitais em língua estrangeira e pagos e que não apresentassem
relevância sobre o tema abordado. Após a conclusão da pesquisa, observou-se que existem
alguns requisitos que tornam o contribuinte obrigado a declarar o imposto de renda. Pode-se
concluir que a declaração do imposto de renda traz inúmeros benefícios para a sociedade,
ampliação dos recursos para saúde, educação, promove o crescimento de estados e municípios
e consequentemente o crescimento do país.
PALAVRAS-CHAVE: Imposto de Renda. Alíquotas. Contribuintes. Benefícios.

_____________________________
¹ Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis, Bloco VI, Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis, Bloco VI, Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis, Bloco VI, Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
4Acadêmico do Curso de Ciências Contábeis, Bloco VI, Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
5 Professora Orientadora e Especialista em Docência do Ensino Superior.
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ESTUDO DE CASO SOBRE A RELEVÂNCIA DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NUMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE DO
MUNICÍPIO DE ESPERANTINA-PI
André de Sousa Dourado¹
Kareen da Rocha Guimarães²
Tamires Almeida Carvalho³
RESUMO
Atualmente, a contabilidade, juntamente com os sistemas de informações Contábeis têm
possibilitado a manutenção da competitividade do mercado das empresas de pequeno porte.
Porém, ainda existe certa relutância por parte das empresas de pequeno porte em relação à
adoção de algum sistema de informação contábil, devido a uma visão antiquada das funções da
contabilidade dentro da empresa. O presente artigo tem por objetivo discutir a importância
atribuída pelas pequenas empresas aos sistemas de informações contábeis por meio de um
estudo de caso, aplicado em forma de entrevista. Foi constatado que para a aplicação de um
sistema de informações contábeis, o papel do contador é crucial, pois ele é o profissional
capacitado para mostrar os benefícios da automação dos processos internos da empresa. Essa
aplicação se apoia em três fatores principais. Os dois primeiros referem-se à relação de
confiança entre profissional e cliente e o último diz respeito à interpretação das informações de
forma que subsidiem a tomada de decisão do administrador. Concluiu-se que esses fatores são
essenciais para que as potencialidades dos sistemas de informação contribuam para a
manutenção da competitividade das empresas e otimizem suas rotinas.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Informações Contábeis. Tomada de Decisão. Empresas de
Pequeno porte.

____________________________
¹Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis;
²Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis;
³Bacharelado em Ciências Contábeis na CHRISFAPI, Especialista em Docência do Ensino Superior.
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EXÉRCICIO ARBRITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES: OPINIÃO DA
POPULAÇÃO PIRIPIRIENSE
Stéfany de Oliveira Araujo ¹
João Vitor de Oliveira Melo Pimentel ²
Luan Gabriel Meneses Paciência ³
Larah Roberta Campos Cansanção 4
Genyvana Criscya Garcia Carvalho 5
RESUMO
Este artigo destaca o conceito, bem como suas causas e consequências do exercício arbitrário
com as próprias razões. Esse instituto por sua vez se refere ao ideal de justiça com as próprias
mãos buscadas por parte dos cidadãos da sociedade atual que moldados num sentimento de
indignação buscam uma legalidade que não possuem tomando o direito de punição (jus
puniendi) advindo do Estado, na tentativa de deter um poder coercitivo unicamente delegado
ao mesmo, retrocedendo a um princípio primitivo como a Lei de Talião para embasarem seu
pensamento. Configurando assim, crime previsto pelo artigo 345 do Código Penal brasileiro
vigente, com pena restritiva de liberdade ou pagamento de multa, além de pena correspondente
ao tipo de violência, acabando por estes, ao olhar jurídico do Estado, igualando-se aos
criminosos que tanto repudiam. Esse estudo tem como objetivo geral: Analisar a opinião da
população piripiriense sobre o exercício arbitrário com as próprias razões, e de maneira
específica: Definir exercício arbitrário com as próprias razões, Destacar as principais
consequências e causas do exercício arbitrário com as próprias razões; e delinear as principais
características do exercício arbitrário com as próprias razões. Esse artigo é de natureza
qualitativa, quanto aos procedimentos se classifica como: bibliográfico e de campo. Para coleta
de dados, utilizamos como instrumento de coleta de dados questionários mistos, contendo
questões subjetivas e objetivas. Esse questionário proporcionou aos pesquisadores analisar o
conhecimento da população piripiriense sobre a temática desse estudo.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça. Estado. Lei de Talião. Coercibilidade. Legalidade.

________________________________
¹Acadêmico (a) do II período do curso de Bacharelado em Direito Christus Faculdade do Piauí;
²Acadêmico (a) do II período do curso de Bacharelado em Direito Christus Faculdade do Piauí;
³Acadêmico (a) do II período do curso de Bacharelado em Direito Christus Faculdade do Piauí;
4Acadêmico (a) do II período do curso de Bacharelado em Direito Christus Faculdade do Piauí;
5Bacharel em Direito, Pedagoga, Mestre em Educação- UFPI, Docente CHRISFAPI.
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A ATUAÇÃO ESCOLAR NA FORMAÇÃO MORAL DA CRIANÇA DIANTE DAS
TEORIAS DOS CÍRCULOS NO ÂMBITO JURÍDICO
Camilla Sampaio de Souza¹
Letícia Gomes Mourão Sales²
Lucidelva Marques aa Costa³
RESUMO
O exposto trabalho tem como objetivo geral analisar a formação da moral de crianças de escola
pública e privada, tendo em vista a teoria dos Círculos do Direito, sendo eles: teoria dos Círculos
Concêntricos, Secantes e Independentes; e como objetivos específicos comparar os
ensinamentos alcançados nas instituições de ensino com as devidas teorias, avaliar se existem
ensinamentos no que diz respeito a moral e como estas instituições lidam e se trabalham a
formação da moral com seus alunos. Como procedimento metodológico, utilizou-se uma
pesquisa de campo por meio de um questionário aplicado aos profissionais da educação. Diante
do que os profissionais da educação abordaram nos questionários aplicados, pode-se afirmar
que das três teorias estudadas e exemplificadas, duas foram as mais encaixadas nos fatos que
decorrem diariamente abordados pelos professores. No entanto, pode-se afirmar que mediante
os dados coletados, ambas as instituições vivem em meio um termo. Uma parte utiliza-se dos
meios dos círculos secantes e a outra, dos círculos independentes. Contudo, a moralidade dos
professores, alunos e também da família são importante para, de fato, a criança crescer e tornarse um cidadão de bem com a sociedade, tendo em vista que o desenvolvimento moral do homem
é a condição essencial no processo de socialização. Com isso, conclui-se que a moral é um dos
contextos que há de ser trabalhado ainda mais pelas instituições e pela família, pois inúmeros
alunos das redes distintas ainda necessitam deste e outros valores que andam sendo esquecidos.
PALAVRAS - CHAVE: Teoria dos Círculos. Formação moral. Criança. Escola.

__________________________________
¹Acadêmicas do curso de Bacharelado em Direito na Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmicas do curso de Bacharelado em Direito na Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Professora Mestre em Gestão Pública (FEAD), Docência Superior (UESPI) e Graduada em Ciências Sociais
(UFPI).
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ABANDONO AFETIVO INVERSO: QUANDO OS FILHOS NÃO CUIDAM DOS
PAIS
Adriele Ferreira Rodrigues¹
Maria Luana Albuquerque Medeiros²
Wesley Alves Resende³
Lucidelva Marques da Costa4
RESUMO
O abandono afetivo inverso, quando os filhos não cuidam dos pais, é um tema polêmico, pois
não existe uma legislação especifica a tratar sobre a consequência jurídica do desamparo, sendo
que o Estatuto do Idoso veio como uma forma de complementar as garantias e os princípios de
proteção social dos idosos assegurados na Constituição Federal, dessa forma, é um assunto que
gera conflitos no âmbito da responsabilidade civil o caso de abandono. O presente trabalho
aborda quais as consequências psicológicas e jurídicas do abandono afetivo inverso, quando os
filhos não cuidam dos pais, além de conter os seguintes objetivos alcançados: apontar quais os
motivos que levam os filhos a abandonarem os pais na terceira idade no município de PiripiriPI; mostrar quais medidas adotadas pelo ordenamento jurídico em relação aos casos de
abandono e identificar os principais problemas psicológicos causados nos pais que são
abandonados na sociedade piripiriense. Foi realizada uma pesquisa de campo para alcançar os
objetivos propostos, de acordo com os dados obtidos, as vítimas são de classe social baixa, além
do mais, entre o mês de janeiro ao mês de junho de 2016, teve 6 casos de denúncia de abandono,
e atualmente são acompanhados 11 casos, sendo 2 na zona rural. Desse modo, foi notório
verificar as formas do abandono, quais são: falta de higiene, insuficiência na alimentação,
carência cuidados médicos e além disso, o abandono emocional que é o desamor, a falta de
respeito e carinho. Ademais, existem casos que os filhos se apropriam do benefício
previdenciário dos pais, chegando a cometer atos extremos como de violência verbal e física.
Destarte, a legislação é clara a respeito de que os filhos têm o dever de amparar os pais em sua
velhice, material e moralmente. É necessário zelar pela dignidade dos idosos e essa ação não é
apenas uma obrigação dos filhos, mas também da sociedade conforme a Constituição Federal.
Contudo, o resultado desse desamparo gera consequência jurídica, no qual recorrendo a uma
analogia ao Direito Civil, acarreta a responsabilidade civil de indenizar os idosos pelo abandono
e negligência, da mesma maneira. Também pode originar danos psicológicos em decorrência
do abandono, como: depressão, alzheimer e apresentando agressividade. O estudo teve como
finalidades compreender, identificar e analisar as principais consequências jurídicas,
psicológicas e demonstrar que os idosos vêm sendo desrespeitados por pessoas que deveriam
cuidar e protege-los, pois são vulneráveis e frágeis.
PALAVRAS-CHAVE: Idoso. Abandono. Afetivo

________________________
¹Estudante do 6º período do Curso de Direto pela CHRISFAPI;
²Estudante do 6º período do Curso de Direto pela CHRISFAPI ;
³Estudante do 6º período do Curso de Direto pela CHRISFAPI;
4Socióloga formada pela UFPI, especialista em Docência do Curso Superior pela UESPI e mestre pela FEAD.
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A REALIDADE EFETIVA DA CADEIA PÚBLICA DE PIRIPIRI - PI EM RELAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Alana Maria C. Silva¹
Janio Raphael do L. Oliveira²
Marcus Vinicius da S. Sousa³
Maria Gleiciane da S. Melo4
Stefany G. dos Santos5

RESUMO
O presente artigo tem como foco principal analisar as reais condições da cadeia pública de
Piripiri, fazendo uma ligação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana,
observando se há o respeito e a aplicação devida da lei de execução penal e do artigo 5°, bem
como se a cadeia pública de Piripiri oferece condições dignas que favoreçam a ressocialização
do indivíduo. A referida pesquisa possui natureza de campo, a partir de dados coletados por
meio de entrevista dada por um delegado, onde se pode comprovar que há um declínio no
sistema prisional local, visto que a cadeia pública encontra-se interditada sem possibilidade
alguma de atender às demandas do sistema prisional. Portanto, deve haver de urgência uma
reforma e projeção de um núcleo que atenda a tamanha demanda e que respeite a dignidade e
assistência ao cidadão, tornando eficaz a lei de execução penal e favorecendo a ressocialização
do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: Cadeia Pública. Dignidade da Pessoa Humana. Lei de Execução Penal.

____________________________
¹Acadêmicos do 4º Período do Curso de Direto da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmicos do 4º Período do Curso de Direto da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Acadêmicos do 4º Período do Curso de Direto da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
4Acadêmicos do 4º Período do Curso de Direto da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
5Acadêmicos do 4º Período do Curso de Direto da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
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A LEGALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMAS DE FOGO NO BRASIL SOBRE O
CONTEXTO DA OBSCURIDADE DO SEU INDEFERIMENTO
Djivalda Nóbrega Borges¹
Luana Cunha Lopes²
Maria Rafaela Medeiros Viana³
RESUMO
Este trabalho propõe um estudo teórico sobre a análise da legalização do porte de armas fogo
no Brasil sobre o contexto da obscuridade do seu indeferimento. Tem como objetivo,
demonstrar as falhas do Estado no amparo digno à segurança da coletividade, sendo que é
público e notório que a sociedade brasileira passa por uma fase de desespero frente ao Estado
que se mostra e permanece omisso, como também incapaz de garantir a segurança pública de
toda uma nação, exibindo está falido, ou seja, faltando suprimentos de armas até mesmo para
aqueles que desempenham o papel essencial na segurança do país, e ilustrar que o porte de arma
de fogo desburocratizado aumenta a possibilidade de a sociedade desfrutar de autodefesa da
vida e de seus patrimônios, pois é devido a essa obscuridade e o trâmite dificultoso que leva na
maioria das vezes ao indeferimento do porte de armas, já que o ato é discricionário, e como
resultado, o individuo vai em busca de armas no mercado negro, só adquirindo, passam a se
sentirem mais seguros, todavia, é a possibilidade de executar a legitima defesa, que leva a
grande maioria da coletividade a procurar armas de fogo, uma vez que o Estado não está com
capacidade de cuidar da segurança, posto que, não há investimento do governo neste setor,
deixando todos os cidadãos a mercê da sua própria sorte. Para maior erudição, o presente artigo
realizou uma pesquisa de campo com embasamento bibliográfico. O local escolhido para essa
amostra foi a instituição de ensino CHRISFAPI, devido conter em seu quadro de educandos
uma maior pluralidade de cursos, no qual a grande maioria reside em cidades distintas. Foi
destacado seu ponto de vista com base na legalização, ou seja, aceitação da venda de arma para
pessoas comuns, na omissão do Estado na segurança pública e a desburocratização do porte de
armas. A violência e a insegurança realizada no âmbito público são sórdidas, devendo ser
intolerável. O porte de arma apesar de já ser legalizado, sua desburocratização será uma maneira
de proteção para os que a detêm. Para entender melhor este processo, o presente artigo está
estruturado em duas partes. A primeira aborda a elucidação sobre a omissão do Estado na
garantia da segurança pública. A segunda parte faz explanação sobre a desburocratização e
obscuridade do sistema de porte de armas no Brasil, como também ilustrar os pontos positivos
desse aval que o Estado possa conceder, pois a criminalidade tende a aumentar. Constata-se, ao
final do estudo, que o porte legal para cidadãos de perfil próprio, é uma forma de conter a ação
criminosa em que atualmente se torna omisso e negligente.
PALAVRAS-CHAVE: Porte de Arma Legalizado. Omissão do Estado. Violência.

_________________________________________
¹Acadêmica do Curso de Direito Bloco V, Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
² Bacharel em Direto e Especialista em Docência Superior pela CHISFAPI;
³Acadêmica do Curso de Direito Bloco VIII, Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM BARRAS/PI – CASOS,
RELATOS E CONSEQUÊNCIAS
Deusdedite José da Silva Neto¹
Anne Heracléia de Brito Silva²
RESUMO
O presente artigo tem como finalidade pontual abordar um pouco sobre a violência doméstica.
Sabendo que esse tipo de violência é todo e qualquer ato embasado em uma situação de gênero
na vida pública ou privada, tendo como resultado danos de natureza física, sexual ou
psicológica, incluindo ameaças, coerção ou a privação arbitrária da liberdade a mulher, no qual
o estudo realizado mostra-se de notória importância ao cenário brasileiro atual, partindo da
intenção das vítimas explicitar a importância que o Estado denota para o problema, como
também, suas amplas consequências. Do ponto de vista metodológico, apresenta-se como uma
pesquisa de campo, de caráter qualitativo, no qual foi redigido um questionário estruturado e
apresentado para o público alvo, através de entrevistas. A partir das informações obtidas e das
análises, constou-se como as vítimas de certa forma sentem-se inferiorizadas e menosprezadas,
pelo Estado e sujeitos acometedores, que por vivenciar uma relação violenta acarreta
principalmente danos à saúde mental e/ou física da mulher, resultando em um constante estado
emocional abalada (tristeza, ansiedade e medo), configurando uma afronta aos direitos humanos
da mulher.
PALAVRA-CHAVE: Violência doméstica. Caso. Consequências.

_______________________________

¹Acadêmico do bloco IV do curso bacharel em Direto da Faculdade Chrisfapi;
²Psicóloga formada pela FACIME/UESPI; e Mestra em gestão pública pela FEAD.
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IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DO SUÍCIDIO
Laíssa Huannah Marques da Silva¹
Larissa Clara Marques da Silva²
Maria Luiza da Silva Calaça³
Héllita Maria do Livramento Melo4
Anne Heracléia de Brito e Silva5
RESUMO
O suicídio mantém-se entre as dez principais causas de óbito no mundo e entre as três primeiras
quando se considera a faixa entre 15 e 44 anos de idade. Nas últimas quatro décadas, as taxas
cresceram em 60%, e nesses dados não estão incluídas as tentativas, que são 20 vezes mais
comuns do que os casos de suicídio concluídos. Os objetivos desse estudo são discorrer sobre
as abordagens que o enfermeiro exerce para minimizar os casos de suicídio assim como, citar
as ações preventivas realizadas pelo profissional de enfermagem e identificar as principais
causas do suicídio. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa, de caráter descritivo. Para
o levantamento dos artigos foi feita uma busca nas seguintes bases: Scientific Electronic Library
Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), artigos acadêmicos. Os critérios de
inclusão dos artigos foram: artigos nacionais, que abordassem o tema referido, publicados nos
anos 2006 a 2016. Os critérios de exclusão foram artigos publicados nas diferentes bases de
dados e artigos inferiores ao ano de 2006.: Foi possível observar que os profissionais de
enfermagem não estão qualificados para prestar uma abordagem a esses pacientes. Diversas
ações podem ser feitas no contexto da saúde pública, entre elas: planejamentos de atividades
nacionais e locais de precaução do suicídio, identificação e tratamento precoce de transtornos
mentais e capacitação de profissionais de saúde em prevenção de suicídio. Quanto mais
profundo o conhecimento sobre o tema, maiores as possibilidades de execução e
aperfeiçoamento de intervenções que preveem a diminuição de danos. Os profissionais de
enfermagem devem estar qualificados para colocar em prática as intervenções adequadas ao
paciente que busca o serviço.
PALAVRAS-CHAVE: Suicídio. Enfermeiro. Prevenção. Ideação.

___________________________________________
¹Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Chrisfapi;
²Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Chrisfapi;
³Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Chrisfapi;
4Acadêmica de Enfermagem na Faculdade Chrisfapi;
5Orientadora, Bióloga e Psicóloga, Docente da CHRISFAPI; e Mestre em Gestão Pública pela FEAD.
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MULHERES MASTECTOMIZADAS: IMPACTOS BIOPSICOSSOCIAIS E
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Getulivan Alcântara de Melo¹
Maria Clara Souza²
Maria Ivanilda de Melo Oliveira³
Violmar Cardoso do Livramento4
Evaldo Sales Leal5
RESUMO
O câncer de mama é uma doença muito agressiva, que tem levado a óbito e provocada alterações
na vida das mulheres. Atualmente as campanhas e estratégias de rastreamento tentam de forma
constante detectar e tratar de forma adequada essa patologia que acarretam inúmeras incertezas
na mulher acometida. A causa e tão preocupante que se dedicou o mês de outubro a uma
campanha nacional de combate, prevenção e apoio ao câncer de mama, denominado Outubro
Rosa. Apesar de todos os esforços para combater esse mal, o número de casos tem aumentado
significativamente, devido a constante prática de fatores que predispõem a patologia, como:
fumo, álcool, drogas, má alimentação, resistência ao rastreamento, fatores hormonais,
antecedentes familiares, dentre outros. Este trabalho trata-se de uma de revisão bibliográfica,
com natureza exploratória de obras encontradas na Biblioteca da Christus Faculdade do Piauí CHRISFAPI, e na plataforma de pesquisa BVS. O levantamento foi realizado em bases de
dados da literatura latino-americana, utilizando-se como palavras-chave os termos mastectomia
e Enfermagem. De acordo com esta leitura, foram selecionados nove artigos que abordavam o
tema da pesquisa e que foram publicados entre os anos de 2010 a 2015. A partir dos artigos
selecionados, foi realizada uma leitura critica e interpretativa com a necessária imparcialidade
e objetividade, na qual foram relacionadas às informações e ideias dos autores com o objetivo
do estudo. A partir da leitura, foram elaboradas categorias reflexivas e descritivas de análise
dos dados, configuradas como cuidados de enfermagem no pré-operatório da mastectomia e o
papel da Enfermagem na reabilitação da mulher mastectomizada. Se radical, a mastectomia traz
inúmeras mudanças na vida dessa mulher, provoca alterações em sua autoimagem, no
relacionamento com seu próprio corpo, na sua sexualidade e nas relações sociais, pois as
mulheres sentem-se castradas e mutiladas sexualmente, vendo-se distante do ideal, e julgandose incapazes de satisfazer sexualmente seus parceiros, e conseguintemente provoca mudanças
no seu auto-conceito. Concluiu-se com este trabalho que as mulheres mastectomizadas após um
câncer de mama, enfrentam diversas dificuldades nos âmbitos psicológicos e sociais, sentindose desvalorizadas, envergonhadas e inúteis sexualmente.
PALAVRAS-CHAVE: Mastectomia, Câncer, Assistência de enfermagem
____________________
¹Acadêmico do VI período do curso de Enfermagem da Faculdade CHRISFAPI;
²Acadêmico do VI período do curso de Enfermagem da Faculdade CHRISFAPI;
³Acadêmico do VI período do curso de Enfermagem da Faculdade CHRISFAPI;
4Acadêmico do VI período do curso de Enfermagem da Faculdade CHRISFAPI;
5Docente do curso de Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI. Mestre – UFPI.
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA A GESTANTES QUE SOFREM
TRASNTORNOS PSIQUIÁTRICOS RELACIONADO AO USO DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS
Uanderson Olivera dos Santos¹
George Marcos Dias Bezerra²
Cinthia Cristina Soares dos Santos³
Nathália Maria Fortes Soares4
Carliane Maria de Araújo Souza5
RESUMO
Os transtornos psiquiátricos, ligados ao uso de substâncias psicoativas durante a gestação
compõe um problema de saúde pública, acarretando em uma série de complicações tanto ao
feto quanto a mãe, comprometendo o humor, a ansiedade, comportamento entre outros. Tendo
em vista todo o enfrentamento e as particularidades da mulher gestante, faz-se necessário uma
análise criteriosa a respeito da busca de um melhor acompanhamento diante do surgimento dos
transtornos psiquiátricos, assim o artigo em questão apresenta como objetivos: identificar como
ocorre a assistência de enfermagem diante dos transtornos psiquiátricos na gestação de usuárias
de substâncias psicoativas e identificar os transtornos ocasionados pelo uso indiscriminado de
substâncias psicoativas neste período. Partindo desses objetivos buscou-se em uma pesquisa
bibliográfica, do tipo descritiva, qualitativa, estudos relacionados ao transtorno mental em
gestante que fazem uso de substâncias psicoativas. Na pesquisa, observou-se negligência
relacionada à saúde mental da mulher grávida por dois fatores: a crença popular de que a
gravidez é um bem-estar para a mulher, e a maior importância dada a transtornos psicóticos
pós-parto. Portanto, através das informações coletadas, concluiu-se que em uma simples
consulta de pré-natal na atenção básica, no que diz respeito à interação profissional-cliente já
se pode observar algum tipo de alteração seja de humor, inquietação ou até mesmo no
comportamento e pensamento, gerando informações que leva à detecção precoce de algum tipo
de transtorno, tornando a assistência qualificada, e intervindo com algum tratamento de acordo
com o problema encontrado.
PALAVRAS-CHAVE: Transtornos. Substâncias. Gestação. Pré-natal

_______________________________
¹Acadêmico(a) do curso Bacharel em Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmico(a) do curso Bacharel em Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Acadêmico(a) do curso Bacharel em Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
4Acadêmico(a) do curso Bacharel em Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
5Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
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A RELEVÂNCIA DO PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE A GESTANTES QUE
SOFREM PRÉ-ECLAMPSIA E ECLÂMPSIA
Dariely de Oliveira Silva¹
Maria dos Remédios Magalhães Santos²
RESUMO
Dentre as enfermidades que podem acometer uma mulher no ciclo gravídico-puerperal, estão
as Doenças Hipertensivas Específicas da gravidez (DHEG) como a Pré-eclâmpsia, fase
caracterizada pelo início de alterações pressóricas, aumento exagerado do peso, edema e
proteinuria e a eclâmpsia, fase marcada pela presença de manifestações convulsivas. Assim,
indaga-se: como o enfermeiro pode influenciar, com seus conhecimentos teóricos e práticos
para melhorar o estado de saúde de uma gestante que desenvolve DHEG? O presente estudo
tem a finalidade de contribuir para a expansão do conhecimento científico em enfermagem,
com os seguintes objetivos: destacar a importância do profissional enfermeiro nos cuidados às
gestantes que apresentem síndrome hipertensiva na gravidez; investigar fatores que contribuem
para evolução dos casos de pré-eclâmpsia à eclâmpsia e analisar a maneira como as literaturas
relatam sobre a assistência de enfermagem recebida em maternidades por pacientes com
eclampsia. A metodologia utilizada neste trabalho foi do tipo bibliográfica e para sua
elaboração usou-se artigos e livros. Após a realização das pesquisa,s obteve-se resultados
mostrando que a enfermagem tem um papel fundamental no controle das complicações das
DHEG, no acolhimento a gestante no pré-natal de alto risco, na manutenção de níveis
pressóricos estáveis, monitoramento do ganho do peso, orientação da gestante quanto aos
cuidados pertinentes e no envolvimento da família no pré-natal e nos cuidados com a gestante
de alto risco. Diante dos resultados obtidos, observou-se a necessidade de literaturas na área da
Enfermagem sobre o tema exposto, os objetivos almejados foram atingidos e chegou-se à
conclusão da grande contribuição da assistência do enfermeiro em quadros clínicos de préeclâmpsia e eclâmpsia com o intuito de reverter o estado de saúde da mulher e este profissional
deve estar preparado a prestar cuidados de forma integra e digna às pacientes, dando real sentido
à arte do cuidar. Diante do exposto, fica clara a importância do aprofundamento e incentivo à
pesquisa sobre o tema, haja vista os altos níveis de morbidade e mortalidade de gestante,
parturientes, puérperas e/ou neonatos.
PALAVRA CHAVE: Assistência. Enfermagem. Gestantes. Pré-eclâmpsia. Eclâmpsia.

___________________________
¹Graduanda do bloco III do curso de Enfermagem da Christus Faculdade do Piauí;
² Acadêmica do Curso de Docência do Ensino Superior - Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
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VISITAS TÉCNICAS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PELO PROJETO
DE EXTENSÃO LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM TERAPIA
INTENSIVA DO PIAUÍ: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Tátila Dalila de Sousa Silva¹
Allyson Aguiar Lustosa Pereira²
Simoni da Silva Magalhães³
Maria da Conceição de Araújo Medeiros4
RESUMO
As Ligas Acadêmicas são organizações constituídas por estudantes de graduação
supervisionados por profissionais ou professores vinculados a instituição de ensino superior
(SOARES, et al., 2017). A LAETIPI trata-se de um projeto de natureza social, civil, não
religiosa, apolítica, sem fins lucrativos e de caráter multidisciplinar, cuja finalidade principal
constitui na integração do ensino, pesquisa e extensão em terapias intensivas e áreas afins. O
objetivo geral do presente estudo é relatar a experiência de membros da LAETIPI em atividades
de extensão durante a realização de visitas técnicas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do
Hospital Regional Chagas Rodrigues (HRCR), e os objetivos específicos descrever o que são
visitas técnicas e demonstrar a importância da visita técnica durante a formação dos
profissionais de saúde. O presente estudo trata-se de um relato de experiência descritivo, o qual
visa relatar as visitas técnicas realizadas pela LAETIPI na UTI do HRCR, sendo as mesmas
realizadas através de um cronograma prévio, onde os acadêmicos foram divididos em trios e
cada trio realizou duas visitas com duração de quatro horas cada, através de rodízios semanais
intercaladas por outras atividades, sendo que estas ocorreram durante o período de abril a julho
de 2017. Com base no exposto, em teoria e vivenciado na prática, a realização de visitas técnicas
para os acadêmicos de enfermagem, bem como demais estudantes, constitui fator de suma
importância para a sua formação, uma vez que através destas é possível unir prática à teoria
contribuindo de forma positiva para um melhor aprendizado.
PALAVRAS CHAVE: UTI. Cuidados Críticos. Cuidados de Enfermagem.

____________________________________
¹Graduanda de Bacharelado em Enfermagem pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), X Período;
²Graduando de Bacharelado em Enfermagem pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), IX Período;
³Graduanda de Bacharelado em Enfermagem pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), IX Período;
4Enfermeira mestranda em Engenharia Biomédica.-CHRISFAPI.

61

Anais da VIII Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi

RESUMOS COMUNICAÇÃO ORAL
DE BACHARELADO EM FARMÁCIA

62

Anais da VIII Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi
ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS POR
ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DA FACULDADE CHRISFAPI
Celsa Karolayne Silva Cruz¹
Gisleine Ramessa dos Santos Martins²
José Gabriel Fontenele Gomes³
Maria Clara Borges de Oliveira4
Lisy Magaly Santana Ribeiro – Orientadora5

RESUMO
Planta medicinal é toda planta que administrada ao homem ou animal, por qualquer via ou
forma, desempenhe alguma ação terapêutica, sendo que correspondem, às mais antigas
ferramentas empregadas no tratamento de enfermidades humanas. Os objetivos desse estudo
são analisar e descrever o nível de instrução dos acadêmicos da área de saúde da Christus
Faculdade do Piauí – Chrisfapi, acerca da utilização de plantas medicinais. A pesquisa
realizada é configurada por um estudo de natureza exploratória descritiva que utiliza o
questionário como técnica de coleta de dados. O trabalho foi realizado na instituição Christus
Faculdade do Piauí – Chrisfapi, no mês de agosto de 2017, por meio de um questionário semiestruturado. Os questionários foram aplicados aos acadêmicos dos cursos de bacharelado em
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Analisando-se os dados coletados, 36,6% dos
entrevistados acreditam que por serem naturais as plantas medicinais não fazem mal a saúde.
Os participantes relataram que a recomendação do uso das plantas foi de familiares, e quase
80% dos entrevistados não procuram informações a respeito das plantas com quaisquer
profissionais de saúde, sobre a utilização das mesmas. Através da pesquisa, pode-se perceber
que a maioria dos estudantes acredita que por serem naturais as plantas medicinais não fazem
mal a saúde, ideia essa que ainda predomina na grande maioria da população. A partir da
pesquisa realizada, conclui-se que o uso das plantas medicinais é bastante comum, fazendo
parte da cultura popular dos acadêmicos da área de saúde da instituição.
PALAVRAS-CHAVE: Plantas Medicinais. Etnobotânica. Fitoterapia. Farmacobotânica.

______________________________________
¹Discentes do IV bloco do Curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Discentes do IV bloco do Curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Discentes do IV bloco do Curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
4Discentes do IV bloco do Curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
5 Farmacêutica. Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
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A RELAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DOS BIOFILMES
DENTÁRIOS – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Maria Clara Borges de Oliveira¹
Mônica do Amaral Silva – Orientadora²
Hulianna Ximendes Escórcio de Brito – Orientadora³

RESUMO
Os biofilmes dentários são caracterizados pelo acúmulo de bactérias que se fixam na superfície
dentária sendo causados por uma higienização incorreta e ocasionados mais frequentemente
pelas espécies de bactérias Streptococcus mitis, S. sangüis, S. sobrinus, S. mutans e
Lactobacillus casei. O objetivo desse estudo foi relatar por meio da literatura atual os efeitos
que as plantas medicinais possuem no controle e tratamento dos biofilmes dentários. Trata-se
de um estudo de revisão bibliográfica. Foram utilizados como objeto de estudo artigos
científicos sobre plantas medicinais e biofilmes dentários, para a seleção de artigos realizou-se
uma busca eletrônica no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BSV), nas bases de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical
LiteratureAnalysisandRetrieval System Online (MEDLINE). Os critérios de inclusão usados
foram: artigos publicados em português e inglês, com os resumos disponíveis nas bases de
dados selecionadas e acesso ao texto completo, no período compreendido entre 2007-2015. O
artigo teve como discussão principal os efeitos que as plantas tiveram sobre as cepas bacterianas
estudadas, podendo estas plantas serem utilizadas como uma forma de tratamento no controle
dos biofilmes dentários, mas também que necessitam de mais pesquisas sobre todas as
atividades farmacológicas que elas possuem. Portanto, ficaram perceptíveis os efeitos
antimicrobianos que as plantas medicinais apresentam, podendo ser uma alternativa no controle
e no tratamento dos biofilmes dentários, já que demonstraram resultados bastante promissores
e que representam um grande avanço na busca de produtos de origem vegetal que possam ser
eficazes no controle dos biofilmes podendo ser empregadas na odontologia.
PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia. Antibacteriano. Placas dentárias. Biofilmes.

____________________________________
¹Discente do IV bloco do Curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Farmacêutica. Docente da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Cirurgiã-dentista. Mestra em Ortondontia pela Faculdade Uniararas (SP).
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O USO DE COSMÉTICOS E COSMECÊUTICOS POR ACADÊMICOS DOS
CURSOS DE ENFERMAGEM, FARMÁCIA E FISIOTERAPIA NO PERÍODO
VESPERTINO DA CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ- CHRISFAPI, NA CIDADE
DE PIRIPIRI-PI
Thiago Rodrigues de Souza¹
Érica Rayane Meneses de Araújo²
Érida Kelly de Sousa Oliveira³
Ianna Paula Miranda Escórcio4
Anna Clara de Araújo Escórcio5
RESUMO
Este trabalho visa descrever o comportamento de universitários da faculdade Chrisfapi, em
relação aos hábitos e motivações de consumo de cosméticos em geral. O estudo objetiva
analisar o comportamento dos consumidores desses produtos, bem como identificar motivações
para utilização de cosméticos e entender a importância para os pesquisados. Com o intuito de
ajustar uma melhor visão do contexto do problema, foi realizada uma pesquisa quantitativa,
através de um questionário estruturado, aplicado com 90 respondentes dos cursos de
Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. De acordo com os resultados obtidos, observou-se que
os universitários, a maior parte deles, consomem cosméticos industrial ao invés de magistral.
Levam em consideração no momento de efetuar a compra características como qualidade,
marca e durabilidade. Não têm um conhecimento específico da diferença entre o cosmético e o
cosmecêutico e apenas conhecimento prévio sobre os cosméticos em farmácias de manipulação.
Entre as principais motivações de compra, destacaram-se a questão de estética e se sentir bem
nos lugares que frequentam. Os resultados obtidos nesta pesquisa visam contribuir com os
estudos sobre comportamento de consumidores de cosméticos e cosmecêuticos, assim como
sua importância.
PALAVRAS-CHAVES: Cosméticos; Cosmecêutico; Farmácia magistral.

____________________________________________
¹Acadêmicos do 6º bloco do Curso de Farmácia - Christus Faculdade do Piauí;
²Acadêmicos do 6º bloco do Curso de Farmácia - Christus Faculdade do Piauí;
³Acadêmicos do 6º bloco do Curso de Farmácia - Christus Faculdade do Piauí;
4Acadêmicos do 6º bloco do Curso de Farmácia - Christus Faculdade do Piauí;
5Professora do Curso de Farmácia - Christus Faculdade do Piauí.
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CONCEITOS BÁSICOS EM FITOTERAPIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Geovane Soares Mendes¹
Graziella Freitas da Costa Carneiro²
Anderson Pereira Freitas³
Mariana de Jesus Gomes Galeno4
Lisy Magaly Santana Ribeiro5
RESUMO
A palavra fitoterapia tem origem grega e resulta da combinação dos termos Phito (plantas) e
Therapia (tratamento), ou seja, é o estudo de tratamento de doença mediante o uso de plantas.
O seguinte trabalho tem como objetivo geral apresentar uma visão interpretativa sobre
medicamentos fitoterápicos, determinando como objetivos específicos conceituar fitoterapia,
compreender a diferença entre planta medicinal, fitoterápico e fitofármaco e relatar a
importância do uso consciente de fitoterápicos. A OMS estabelece planta medicinal como sendo
todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser usadas
com fins terapêuticos ou que sejam prógonos de fármacos semi-sintéticos. A diferença entre
planta medicinal e fitoterápico consiste na elaboração da planta para uma formulação
específica, o que descreve um fitoterápico. Não podem estar contidas substâncias ativas de
outras origens, não sendo declarado produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, ainda
que de origem vegetal, isoladas ou mesmo suas misturas. Neste último caso encontra-se o
fitofármaco, que por definição é a substância ativa, isolada de matérias-primas vegetais ou
mesmo, mistura de substâncias ativas de origem vegetal. Vários estudos estão sendo realizados
para avaliar as propriedades antiinflamatória, analgésica, cicatrizante, antiúlcera, dentre outras
dos medicamentos fitoterápicos. Na maioria dos países, estes produtos são introduzidos no
mercado sem qualquer avaliação obrigatória de segurança ou toxicológica, sendo que eles
podem ser capazes de produzir reações indesejáveis ou adversas, algumas das quais são capazes
de causar lesões graves, até mesmo condições que ameaçam a vida e até a morte. Sua eficácia
e segurança são legalizadas através de levantamentos etnofarmacológicos, documentações
tecnocientíficas em publicações ou ensaios clínicos fase 3. Diante disso, estudou-se artigos
científicos a partir dos critérios de inclusão a seguir: artigos completos, nas línguas portuguesa
e inglesa, e compreendidos entre os anos de 2005 a 2010. A busca na literatura realizou-se nas
bases de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Obteve-se 15 estudos, sendo que por
meio de resumos, verificou-se que 07 estavam fora da temática em estudo ou não se
enquadraram no tempo determinado, deixando para amostra final 08 artigos. Observou-se
aspectos como diferença entre planta medicinal, fitoterápico e fitofármaco, atividades
farmacológicas que os fitoterápicos podem apresentar, reações tóxicas e efeitos adversos
causados pelo uso de medicamentos à base de planta medicinal, segurança e eficácia no uso de
fitoterápicos. Conclui-se que o presente artigo atingiu seus objetivos (geral e específicos) e
relatou a importância do uso consciente dos fitoterápicos através de informações apresentadas
sobre toxidade, reações adversas e segurança, eficácia do uso de medicamentos fitoterápicos.
PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia. Fitoterápicos. Importância. Planta medicinal.
_________________________
¹Acadêmico do 4º período do curso Bacharelado em Farmácia da CHRISFAPI;
²Acadêmico do 4º período do curso Bacharelado em Farmácia da CHRISFAPI;
³Acadêmico do 4º período do curso Bacharelado em Farmácia da CHRISFAPI;
4Acadêmico do 4º período do curso Bacharelado em Farmácia da CHRISFAPI;
5Docente do curso Bacharelado em Farmácia da CHRISFAPI.
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RELATO DE CASO SOBRE O USO E MANUTENÇÃO DE UMA FARMÁCIA
CASEIRA
Acácio Costa Silva¹
Carlota Áurea Brito Sousa²
Larissa Gonçalves Ibiapina3
Guilherme Antônio Lopes de Oliveira4
Mônica Silva do Amaral5
RESUMO
Farmácia caseira é um estoque domiciliar de medicamentos, da qual também fazem parte outros
instrumentos relacionados à saúde. O estoque domiciliar de medicamentos além de ser uma
prática comum, também pode desencadear diversos danos à saúde do ser humano e ao meio
ambiente. Os objetivos desse estudo foram: quantificar os medicamentos da farmácia caseira
com suas respectivas classes terapêuticas, os locais destinados ao armazenamento e descarte,
além de ressaltar a importância do uso racional dos medicamentos. A abordagem metodológica
utilizada foi quantitativa, uma vez que a pesquisa pretende mensurar as variáveis que
influenciam o estoque domiciliar de medicamentos que são quantidade de medicamento com
suas respectivas classes terapêuticas, validade, adquiridos ou não com receita médica, tempo
de uso, apresentação ou não de bula, em desuso, armazenamento e descarte. A partir do
levantamento de dados, constatou-se no total 38 medicamentos com suas respectivas classes
terapêuticas, 3 medicamentos vencidos, 4 medicamentos de uso prolongados, dentre todos os
medicamentos catalogados na residência, observaram-se que só 16 tinham bula, sendo que os
medicamentos encontrados com as receitas médicas mais atuais foram os de uso prolongado.
Verificou-se um adequado armazenamento, possuía 4 medicamentos em desuso e por fim o
descarte dos produtos vencidos encontrados na casa do acadêmico ocorreu através de uma
campanha para o descarte correto de medicamentos. Diante do relato de caso, conclui-se, que
ainda existem pessoas que se automedicam e desconhecem a importância de um
armazenamento e descarte adequado dos medicamentos.
PALAVRAS-CHAVE: Armazenamento de Medicamentos, Automedicação. Toxicidade

__________________________
¹Acadêmico bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI, cursando 4º período;
²Acadêmico bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI, cursando 6º período;
³Acadêmico bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI, cursando 6º período;
4Docente do curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI;
5Docente do curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI.
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DEPRESSÃO: UM DESCOMPASSO BIOQUÍMICO
Carlota Áurea Brito Sousa¹
Acácio Costa Silva²
Gerardo Andrade Machado³
José Alan Ferreira Ximendes4
Guilherme Antônio Lopes de Oliveira5
RESUMO
Depressão é uma desordem bioquímica no cérebro que culmina em sintomas físicos e
comportamentais de tristeza profunda, sendo que fatores genéticos correlacionados com o
ambiental podem ser gatinhos no desencadeamento da patologia. O presente estudo teve como
objetivo conceituar depressão, descrever as hipóteses bioquímicas e fisiológicas da patologia e
relatar sobre os fatores que desencadeiam a doença. A abordagem metodológica utilizada foi
uma pesquisa exploratória qualitativa e integrativa, a mesma foi elaborada por meio de dados
estatísticos e materiais disponíveis na internet. Os preceitos utilizados para a pesquisa da
temática foram princípios virtuais, obtidos em fontes seguras. Diante disso, foram incluídos no
trabalho, os artigos publicados dentro do recorte temporal, a partir dos critérios de inclusão a
seguir: artigos completos, nacionais, na língua portuguesa, usando os seguintes descritores
“Processos bioquímicos”, “ Serotonina”, “ Neurotransmissores “. A pesquisa foi realizada no
mês de agosto de 2017 e considerou os artigos publicados entre os anos de 2012 e 2017, o
material que não se enquadrava nestes requisitos foram excluídos. Foram encontrados 7 artigos,
sendo 06 de exclusão e restaram 01 para a amostra final. A primeira hipótese segundo Zinski
(2012) é que o cérebro produz certos compostos em níveis nocivos que atrapalham o
funcionamento das células e podem causar danos irreparáveis à medida que se sucedem,
levando à deterioração das capacidades de raciocínio, planejamento e aprendizagem e até a uma
alteração leve e definitiva do humor. Simultaneamente ao aumentar a concentração dessas
substâncias, haveria também uma diminuição nos números de compostos de neuroprotetores
naturalmente produzidos pelo organismo. Concluiu-se que apesar dos estudos científicos não
apontarem com certeza um único gene responsável pela depressão, as pesquisas disponíveis
ajudam a entender que o transtorno é governado por vários genes, que interagem e que os fatores
ambientais são o gatilho para os episódios de depressão.

PALAVRAS-CHAVE: Biomarcadores. Neuroprotetor. Propensão genética.

______________________________
¹Acadêmico bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI;
²Acadêmico bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI;
³Docente do curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí;
4Docente do curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí;
5Docente do curso Bacharelado em Farmácia da Christus Faculdade do Piauí.
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A UTILIZAÇÃO DO ULTRASSOM TERAPÊUTICO NA MELHORA DO ASPECTO
DO FIBROEDEMAGELÓIDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Anayllen da Costa Sousa¹
Gercilene Araújo Brito²
Maria Letícia de Oliveira Morais³
Ronauria dos Santos Pessôa Sousa4
Daiany de Sousa Monteiro5
RESUMO
O fibroedemagelóide, conhecido como celulite, é um espessamento da camada subcutânea não
inflamatória, devido alterações metabólicas, estruturais e bioquímicas. Atinge principalmente
as mulheres nas regiões de glúteos e coxas. Diversos fatores podem causar o aparecimento do
fibroedemagelóide, como alimentação, sedentarismo, fumo, estresse, problemas metabólicos e
desequilíbrios glandulares. A fisioterapia dermatofuncional atua no tratamento com o uso de
recursos como o ultrassom terapêutico, que melhora o aspecto da pele. Os objetivos desse
estudo foram avaliar a eficácia da utilização do ultrassom no tratamento de fibroedemagelóide,
bem como analisar os benefícios do ultrassom no tratamento e mostrar a atuação da fisioterapia
utilizando este recurso. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa de artigos, sendo que
a fonte de pesquisa foi em banco de dados computadorizados da BVS, incluindo SCIELO E
LILACS, onde foram reunidos artigos publicados a partir de 2011 a junho de 2017, em
português, que disponibilizaram o texto completo e gratuito, e relacionam Ultrassom e
Fibroedemagelóide. Observou-se que o uso ultrassom associado ou não a fonoforese é eficaz
na melhora do aspecto da pele, bem como no aumento da autoestima das mulheres. O uso do
ultrassom é eficaz na melhora do aspecto do fibroedemagelóide. Porém para melhores
resultados é preciso aliar o tratamento a alimentação saudável e prática de exercícios.

PALAVRAS-CHAVE: Ultrassom. Fibroedemagelóide. Fisioterapia.

________________________
¹ Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, CHRISFAPI;
² Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, CHRISFAPI;
³ Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, CHRISFAPI;
4 Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, CHRISFAPI;
5 Fisioterapeuta e Professora do Curso de Fisioterapia da CHRISFAPI.
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O IMPACTO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA QUALIDADE DE
VIDA DOS PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Anayllen da Costa Sousa¹
Gercilene Araújo Brito²
João Pedro de Oliveira Resende³
Maria Letícia de Oliveira Morais4
Ana Mara Ferreira Lima5
RESUMO
A fibrose cística (FC) é uma doença crônica, hereditária e grave que afeta as glândulas
exócrinas, provocando várias alterações, dentre eles nos pulmões, assim causando acúmulo de
muco. Os sintomas variam e podem ser tosse, fezes gordurosas, incapacidade de ganhar peso,
transpiração abundante e salgada, deformidade nos dedos e mãos. O tratamento é
multidisciplinar. Dessa forma, a Fisioterapia desempenha um papel de importância para
diminuir os sintomas no sistema respiratório. O presente estudo tem como objetivos identificar
como a Fisioterapia atua no paciente com fibrose cística, bem como mostrar o impacto do
tratamento fisioterapêutico na qualidade de vida destes pacientes e analisar a importância da
fisioterapia no tratamento de fibrose cística. O método deste estudo foi uma revisão integrativa
de artigos sendo que a fonte de pesquisa foi em banco de dados computadorizados da BVS,
incluindo SCIELO E LILACS, onde foram reunidos artigos publicados a partir de 2010 a maio
de 2017, em português, que disponibilizaram o texto completo e gratuito, e relacionam Fibrose
Cística e Fisioterapia. Como resultado do estudo, observou-se que os pacientes portadores da
fibrose cística apresentam comprometimento pulmonar e que a fisioterapia associada a outros
profissionais é eficaz no tratamento e melhora a qualidade de vida dos pacientes.
PALAVRAS-CHAVE: Fibrose cística. Fisioterapia. Qualidade de vida.

________________________________________
¹Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
4Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
5Professora do Curso de Fisioterapia da CHRISFAPI.
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EFEITOS DA ELETROTERAPIA NO ESTIMULO DE CICATRIZAÇÃO DE
FERIDA ABERTA
Raimundo Ribeiro de Moura Neto¹
Francisco Robson de Oliveira Alves²
Ionara Pontes da Silva³
Jose Victor Carvalho Costa4
Dayane de Sousa Monteiro5
RESUMO
O gerador de alta frequência é um recurso que vem sendo utilizado na fisioterapia como auxílio
no tratamento de lesões cutâneas, apresenta efeito cicatrizante, térmico, analgésico e antiinflamatório. Os efeitos do laser de baixa potência podem ser observados na elevação da
secreção de fatores de crescimento de fibroblasto e intensificação da reabsorção tanto de fibrina
quanto de colágeno. O ultrassom pulsado é caracterizado por pausas entre os ciclos de
transmissão, minimizando os efeitos térmicos e maximizando o efeito mecânico da irradiação,
do que resulta um aumento da síntese de colágeno. O objetivo desse estudo foi relatar os efeitos
da eletroterapia (laserterapia, ultrassom e alta frequência) na cicatrização de ferida aberta de
um paciente tratado na clínica escola de uma faculdade no município de Piripiri - PI. O estudo
trata-se de uma pesquisa realizada por intermédio de um relato de caso que ocorreu mediante
as observações e as considerações obtidos pelo uso dos recursos eletro terapêuticos no
tratamento de uma ferida aberta no antebraço direito, próximo a fossa cubital em um paciente
do sexo masculino, 11 anos de idade, provocada por trauma, tratado na clínica escola de uma
faculdade no município de piripiri – PI. Sendo que a pesquisa e o tratamento foram realizados
pelos acadêmicos de fisioterapia do VII período da Christus faculdade do Piauí – CHRISFAPI,
com aceitação de um responsável pelo paciente. No protocolo de tratamento a que foi submetido
o paciente, utilizou-se ultrassom com frequência de 3 MHz, com intensidade de 0,3 W/cm2,
modo pulsado e tempo de 4 a 6 min estes parâmetros foram utilizados na fase aguda da ferida,
além do ultrassom foi utilizado o laser (AsGalnP) com comprimento de onda de 660 nm,
frequência de 4 Hz, profundidade de 5 mm, potência entre 15 a 30 mW, com tempo de 4 a 7
min com aplicação pontual e em varredura. O paciente realizou 6 atendimentos entre os dias
04/04/2007 e o dia 04/05/2017. No primeiro atendimento, a ferida apresentava área de 40cm2,
exsudato, bordas distintas, contínuas ao leito da ferida, com tecido de granulação vermelhovivo, brilhante, úmido de aspecto granuloso, exsudato seroso e em pouca quantidade. Verificouse que, em apenas 30 dias de acompanhamento, a área da ferida passou de 40 cm2 para 10 cm2,
representando uma redução significativa. A ação conjunta dos recursos fisioterapêuticos
utilizados nas alterações de cicatrizações torna fundamental com o objetivo de favorecer: um
aumento da circulação, relaxamento muscular, aumento da formação de colágeno, proliferação
do tecido de granulação, regeneração dos nervos seccionados, reduzindo quadro de infecção, e
diminuição da tensão tissular.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia; Feridas; Ultrassom; Laserterapia; Frequência.
______________________________
¹ Acadêmico do VIII período de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
² Acadêmicos do VIII período de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
³Acadêmicos do VIII período de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
4Acadêmicos do VIII período de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
5Fisioterapeuta e professora da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI.
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ANÁLISE ERGONÔMICA DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E SEGURANÇA DE
UMA ESTOFARIA NA CIDADE DE PIRIPIRI PIAUÍ – UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Karen de Carvalho Brito¹
Joao Victor de Sousa Soares²
Maria Suelane da Silva Sousa³
Iara Tamires Ibiapina Sousa de Castro4
RESUMO
A ergonomia tem evoluído de forma significativa e, atualmente, pode ser considerada como um
estudo científico interdisciplinar do ser humano e da sua relação com o ambiente de trabalho.
Ela contribui no projeto e modificação dos ambientes de trabalho maximizando a produção.
Sendo assim esse estudo teve como objetivo geral promover uma avaliação ergonômica das
condições ambientais e de segurança de uma fábrica de estofados. O método consistiu em um
relato de experiência vivenciado no âmbito de uma fábrica de estofados, localizada na cidade
de Piripiri- Piauí. Esta empresa possui um quadro de 3 funcionários, onde realizam
multifunções desde o esboço até o produto final. Este estudo é denominado observacional
descritivo, abrangendo o caráter qualitativo. A coleta de dados realizou-se no dia 13 de outubro
de 2016, no período matutino, com duração de 1 hora. Nos resultados encontrados, foi possível
perceber que o ambiente era bem iluminado em todos os pontos analisados, que à organização
do trabalho, estava deficiente em todos os aspectos avaliados, na inspeção visual do local de
trabalho, foi detectada a presença de EPI, na ventilação, foi possível perceber que há pouco ar
circulando devido à temperatura natural de o ambiente ser bem quente. Após o estudo realizado,
conclui-se que o objetivo final é fazer com que se tenha uma empresa que proporcione ao
trabalhador condições favoráveis de trabalho, tornando o ambiente mais agradável e saudável.
Torna-se evidente o quanto é importante a empresa proporcionar ao trabalhador melhores
condições de trabalho para desempenhar suas atividades.

PALAVRAS- CHAVE: Ergonomia. Estofarias. Condições Ambientais.

_______________________________________
¹Discentes do Sexto bloco do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
²Discentes do Sexto bloco do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
³Discentes do Sexto bloco do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
4Docente na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI.
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A RELAÇÃO ENTRE FISIOTERAPEUTA E CLIENTE: UMA QUESTÃO
HUMANIZADA – REVISÃO BIBLIOGRAFICA
Gylvana da Sousa Carvalho¹
Káren Andresa Mendes da Silva²
Anne Heracléia de Brito e Silva³
RESUMO
A relação entre fisioterapeuta e cliente deve começar sendo constituída por meio humanizado,
formando-se assim um vínculo, o qual deve ser baseado em respeito, atenção mútua, de forma
que ambas as partes se entendam, colocando-se no lugar do outro e com uma comunicação que
não tenha grandes entraves. Porém é sempre natural que ocorra divergências quando se tem
relações entre duas ou mais pessoas, principalmente quando se trata sobre a saúde de um
determinado individuo, onde o profissional da área irá comunica-lo qual a sua patologia, e a
forma de tratamento. Esse trabalho possui como objetivo discorrer sobre como se deve criar um
vínculo entre profissionais fisioterapeutas e seus clientes/pacientes, mostrando principalmente
a humanização e a importância da mesma. Foram utilizados textos encontrados em fontes como
a web, artigos impressos e livros foram pesquisados maiores informações sobre as relações, as
quais foram usadas para maior conhecimento sobre o tema de forma que fossem utilizadas da
melhor maneira possível durante o trabalho. Humanização é um processo necessário em todas
as áreas, em especial as que trabalham com a promoção da saúde nos mais diversos ramos.
Porém esta implica em fazer mudanças no sistema de saúde alterando assim o modo como os
usuários e profissionais interagem com o mesmo, modificando consequentemente o
pensamento dos envolvidos, sendo estas positivas. Pode-se perceber que os principais escritos
sobre o assunto aqui abordado, mostram que um psicólogo atuando em uma equipe
interdisciplinar colabora de forma significativa para a reabilitação do paciente, assim como uma
boa relação entre o profissional de fisioterapia e a humanização na saúde. Conclui-se que
relacionamentos não são somente simples interações e sim um convívio entre pessoas ou
mesmo seres de espécies diferentes onde se faz necessária a harmonia e o respeito.
PALAVRAS CHAVES: Relacionamento. Cliente. Paciente. Fisioterapeuta.

___________________________________
¹Academicas do bloco IV de fisioterapia da CHRISFAPI;
²Academicas do bloco IV de fisioterapia da CHRISFAPI;
³Psicóloga formada pela FACIME/UESPI e mestra em gestão pela FEAD.
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O USO DA POSIÇÃO PRONA EM PACIENTES COM SÍNDROME DO
DESCONFORTO RESPIRATÓRIO AGUDO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Anayllen da Costa Sousa¹
Gercilene Araújo Brito²
Maria Letícia de Oliveira Morais³
Ronauria dos Santos Pessôa Sousa4
Ana Mara Ferreira Lima5
RESUMO
A síndrome do desconforto respiratório agudo é causada devido lesões diretas e indiretas nos
pulmões que provocam insuficiência pulmonar, gerando um quadro de inflamação no
parênquima pulmonar que causa desequilíbrio da relação ventilação perfusão. Desta forma, a
posição prona é indicada para o tratamento da SDRA devido combater a hipoxemia. O objetivo
desse estudo é analisar a eficácia da posição prona em pacientes com síndrome do desconforto
respiratório agudo, bem como mostrar como a posição prona atua na melhora respiratória do
paciente e expor o uso desta técnica. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática de artigos
sendo que a fonte de pesquisa foi em banco de dados computadorizados da BVS, incluindo
SCIELO E LILACS, onde foram reunidos artigos publicados a partir de 2008, em português,
que disponibilizaram o texto completo e gratuito, e relacionam o uso da posição prona em
pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. Observou-se que os pacientes com
síndrome do desconforto respiratório agudo apresentam insuficiência respiratória e que a
fisioterapia utilizando a ventilação mecânica com posição prona é eficaz no tratamento destes
pacientes, pois tem melhora da hipoxemia. A posição prona é indicada para o tratamento de
pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. No entanto, é preciso mais
conhecimento sobre os benefícios desta técnica e como aplicá-la.
PALAVRAS-CHAVE: Síndrome do desconforto respiratório agudo. Posição prona.
Fisioterapia.

___________________________________
¹Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
4Acadêmicos do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
5Professora do Curso de Fisioterapia da CHRISFAPI.
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PROTEÇÃO SOCIAL E FAMÍLIA: CONSEQUÊNCIAS DA FRAGILIZAÇÃO E/OU
RUPTURA DE VÍNCULOS PARA AS CRIANÇAS DA CASA DE ACOLHIMENTO
MENINO JESUS DE PIRIPIRI - PI
Márcia Maria Batista Sousa¹
Márcia Regina Galvão de Almeida²
RESUMO
O presente trabalho discute a importância do vínculo familiar e a vivência da criança na família
biológica e excepcionalmente em família substituta, para seu desenvolvimento pleno bem como
sobre os aspectos referentes ao papel de casa de acolhimento, quando acontecem situações em
que os vínculos são fragilizados e/ou rompidos. Tenciona-se provocar ao público leitor, maior
esclarecimento sobre a temática em abordagem, frente a relevância desta na sociedade, e para
contribuição no meio acadêmico e profissional. Com isso, objetiva-se analisar as consequências
que são acarretadas pela fragilização e/ou ruptura de vínculos familiares para as crianças da
casa de acolhimento Menino Jesus em Piripiri. Para concretização de seu objeto, foram
realizadas buscas bibliográficas e de campo. O levantamento de dados foi de cunho qualitativo.
A aplicabilidade ocorreu através de entrevistas semiestruturadas aplicadas aos profissionais da
Casa de Acolhimento Menino Jesus, situada na cidade de Piripiri – PI. A análise de dados foi
realizada a partir dos estudos feitos no desenvolvimento deste e apontou que a Casa de
Acolhimento Menino Jesus configura-se como mecanismo imprescindível para a efetivação dos
direitos de crianças em situação de risco na cidade de Piripiri, visando ao fortalecimento de
vínculos e desenvolvimento integral, por meio da integração dos profissionais da equipe
interdisciplinar, rede de serviços, ações do município e atividades feitas com as famílias.
PALAVRAS – CHAVE: Família. Ruptura de vínculos. Institucionalização.

___________________________
¹Bacharel em Serviço Social pela Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. E-mail: marcya.br@hotmail.com;
²Professora orientadora da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI E-mail:marcia.piri@bol.com.br.
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA GESTANTE: UMA ABORDAGEM DA
GESTAÇÃO ENQUANTO DESDOBRAMENTO DA QUESTÃO SOCIAL
Ana Karoline Ramos Farrapo¹
Maria Núbia da Silva Ferreira²
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar a violação dos direitos da gestante enquanto
desdobramento da questão social, abordando diversos fatores a ele inerentes, tais como a
questão da institucionalização do parto, processo pelo qual as mulheres foram submetidas e
que, embora simbolize um avanço no âmbito da obstetrícia, também representou um marco
importantíssimo no que se refere aos cuidados em relação a saúde da mulher. Com a
institucionalização do parto, a gestante ficou mais vulnerável as técnicas e procedimentos
obstétricos e isso possibilitou o surgimento de uma nova modalidade de violência contra a
mulher chamada violência obstétrica. Diante dessa realidade muito presente no contexto atual,
esta pesquisa foi desenvolvida no intuito de identificar onde ocorrem as principais falhas, para
que seja desenvolvido novas formas de enfrentamento dessa nova expressão da questão social.

PALAVRAS-CHAVE: Violência obstétrica. Questão social. Gestação. Serviço Social.

________________________
¹Acadêmica do curso de Serviço Social daChristus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Professora Orientadora. da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI. E-mail: nubiafferreira@bol.com.br.
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A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E O ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADES: DEMANDAS E DESAFIOS
Lindalva dos Reis Costa Oliveira¹
Poliana de Oliveira Carvalho²
RESUMO
O seguinte trabalho trata-se de um relato de resultados iniciais de uma pesquisa, realizada sobre
as demandas apresentadas pelas famílias e os serviços oferecidos pela Política de Assistência
Social na cidade de Piripiri-PI, frente aos desafios e mudanças que vem ocorrendo tanto nas
famílias como nas políticas sociais, mostrando que apesar da evolução das ações voltadas para
garantia de direitos, ainda precisa evoluir para a construção de sujeitos participativos e
conscientes dos seus direitos. Tem o objetivo de analisar e mapear as principais demandas
apresentadas pelas famílias que procuram o serviço da Política de Assistência Social no
município de Piripiri, assim como conhecer o perfil dessas famílias, criar um banco de dados
comparando as demandas e os serviços ofertados no território, com reflexões e discussões
acerca do acompanhamento familiar através de grupos. Para esse trabalho realizou-se um estudo
teórico sobre as políticas públicas voltadas para a família. Também se fez uso de estudo
documental e analise de instrumentos de planejamento e relatórios realizados pela equipe
técnica. A Política de Assistência Social faz parte de um sistema de proteção social amplo,
denominado seguridade social, sendo definida na Constituição Federal de 1988, no artigo 194
como um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos do cidadão oferecidos pelo Estado frente às inseguranças
sociais. Em Piripiri, após uma pesquisa e um processo de estudo, identificou-se que os serviços
ofertados, buscam atender as demandas que lhes são apresentadas, mas ainda acontece de forma
precária, pois, as refrações da questão social afetam severamente a vida da população e a
Política ainda tem que evoluir muito, principalmente, no que diz respeito a sua capacidade
resolutiva. A Política de Assistência Social, além do fato de ter uma configuração recente, em
relação a outras políticas como: saúde, educação, previdência, encontra-se continuamente em
busca de uma melhor adequação à realidade e de um crescente aperfeiçoamento, demonstrado,
principalmente, pelo grande número de mudanças e de readequações colocadas nos últimos
anos. Isso torna relevante o interesse de se ampliar as discussões em torno dos objetivos, das
possibilidades e dos desafios do acompanhamento familiar, através de grupos, experiências
diversificadas, atividades socioeducativas que têm como objetivos principais o fortalecimento
de vínculos familiares e a autonomia do indivíduo. Diante de tais situações, existem famílias
com questões relevantes que ilustra as decorrências da desproteção social em que vive a
população e aquela mais pauperizada. Assim, há casos em que é evidente a ausência de qualquer
suporte por parte da esfera pública para o enfrentamento de situações limites.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência Social. Famílias. Vulnerabilidade.

_______________________________
¹Acadêmica do Curso de Bacharelado em Serviço Social, Bloco IV, Faculdade Chisfapi;
²Professora da Faculdade Chisfapi; Mestra em Políticas Públicas pela UFPI, Assistente Social Efetiva da Equipe
de Referência CRAS I.
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ASPECTOS TEÓRICOS DO ESTRESSE NA PROFISSÃO CONTÁBIL DO ENSINO
SUPERIOR AO MERCADO DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI/PI
André de Sousa Dourado¹
Kareen da Rocha Guimarães²
Anne Heracléia de Brito e Silva³
RESUMO
Com a globalização, o processo de expansão do ensino superior e o desenvolvimento da
contabilidade, o número de profissionais contábeis no mercado tem aumentado
exponencialmente. Logo, o mercado se torna mais competitivo e exigindo mais dos
profissionais recém formados e inseridos nesse mercado. Nesse cenário, o estresse tem ganhado
espaço entre as doenças relacionadas a essa profissão, motivado pelo ambiente estressante do
mercado financeiro. O presente estudo tem o objetivo de caracterizar as responsabilidades
atribuídas ao profissional contábil, identificar a origem do estresse nos profissionais contábeis
e comentar a relação das responsabilidades atribuídas ao profissional contábil com o estresse e
investigar o nível de estresse nos acadêmicos de Ciências Contábeis ao longo do curso. O
método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica. Após a pesquisa bibliográfica, foi possível
concluir que os níveis de auto eficácia influem de forma direta no rendimento do acadêmico,
além de ser um fator determinante para a eficiência na realização de tarefas específicas.

PALAVRAS-CHAVE: Auto eficácia. Ciências Contábeis. Estresse ocupacional.

_____________________________________
¹Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis;
²Acadêmicos do bloco III de Ciências Contábeis ;
³ Professora- CHRISFAPI, Mestra em Gestão Pública- FEAD. E-mail: anneheracleia@bol.com.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO PARA A ESCOLHA DE
UM MELHOR REGIME DE TRIBUTAÇÃO PARA A EMPRESA
Larissa Silva Nascimento¹
Veronice Gomes Sampaio²
Tamires Almeida de Carvalho³
RESUMO
As empresas atualmente sofrem com a alta carga tributária incidente sobre as suas receitas. Essa
situação resulta no aumento dos custos da empresa e consequentemente reduz seu lucro. O
presente trabalho tem como objetivo geral evidenciar a importância do planejamento tributário
na escolha de um regime de tributação que proporcione uma maior redução dos custos
tributários para a entidade. O Planejamento Tributário é de grande relevância para análise
financeira da empresa, pois através dele é possível tomar decisões mediante a forma menos
onerosa de tributação. Os aspectos que caracterizam esse planejamento é a escolha do melhor
regime de tributação: Lucro presumido, Lucro Real ou Simples Nacional. O estudo
desenvolveu-se através de uma pesquisa bibliográfica, na qual foi possível demonstrar a
importância do conhecimento da legislação tributária e dos impactos causados por ela,
evidenciou também os tipos de tributos e regimes de tributação existentes, onde foi enfatizado
apenas o Regime do Lucro Presumido e do Lucro Real. Através das informações apresentadas,
foi possível observar que se faz necessário a elaboração de um planejamento tributário, para
que a empresa pague menos tributos e consiga atingir sucesso nas suas atividades empresariais.
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento. Regime. Tributos.

_________________________________
¹Estudante do 7° período do Curso de Ciências Contábeis pela CHRISFAPI;
²Estudante do 7° período do Curso de Ciências Contábeis pela CHRISFAPI;
³Bacharela em Ciências Contábeis e especialista em Docência do Ensino Superior pela CHRISFAPI.
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O PERFIL DOS VENDEDORES DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PIRIPIRI-PI
Miguel da Silva Leão¹
Davi Soares Carvalho²

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo identificar o perfil dos vendedores de móveis e
eletrodomésticos do comércio varejista do município de Piripiri-PI, a partir da verificação do
grau de formação sistematizada e continuada que eles possuem, a influência dessa formação no
aumento das vendas, sua percepção a respeito do perfil ideal deste profissional para o setor e
os fatores que o motivam na dinamização do seu perfil técnico. Trata-se de uma pesquisa de
natureza quantitativa, na qual se utilizou de questionário e entrevista como instrumentos de
coleta de dados. A pesquisa teve como sujeitos cento e dezesseis vendedores pertencentes a
vinte e quatro varejos do segmento de móveis e eletrodomésticos da cidade de Piripiri – PI. Na
pesquisa, dialogamos com CARDOSO (2017), GARCIA (2017), RODRIGUES (2017),
SANTOS (2017) e STÁBILE (2017), que definem o perfil ideal para o profissional em vendas.
A pesquisa revelou que 33,3% desses sujeitos têm formação de nível superior na área de
administração, demonstrando adequação ao perfil ideal para esse profissional. Mostrou
vendedores satisfeitos no exercício da sua profissão, com perspectivas de crescimento nas
empresas, por meio da ampliação de seus conhecimentos e, com isso, podendo participar do
cenário de forma mais qualificada. Concluímos que é importante para o setor varejista de
móveis e eletrodomésticos conhecer o perfil dos vendedores que atuam na área, a fim de que
os lojistas deste segmento oportunizem formação específica para alcançar um melhor
desempenho de seus colaboradores, visando melhorias no relacionamento entre as partes, como
também na motivação dos seus vendedores.
PALAVRAS-CHAVE: Perfil. Vendedor. Varejista.

___________________________
¹Discentes do curso de Bacharelado em Administração da Christus Faculdade do Piauí;
² Professor no curso de Administração na Christus Faculdade do Piauí.
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AVALIAÇÃO DA ÁGUA DE POÇOS COMO ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO
SANITÁRIA EM COMUNIDADE RURAL NA CIDADE DE PIRIPIRI, PI, BRASIL
Igor Vinícius Sousa Assunção¹
Neiliana Machado Pontes ²
Lisy Magaly Santana Ribeiro³
Guilherme Antônio Lopes de Oliveira4

RESUMO
As características microbiológicas da água interferem diretamente na qualidade da saúde
humana, por ser a água o veículo para a ingestão de patógenos que podem causar infecções. A
falta de saneamento básico, falta de tratamento da água e má distribuição são as principais
causas do aparecimento de infecções por patógenos veiculados pela água. Assim, o objetivo
deste trabalho foi realizar uma avaliação da qualidade da água potável de poços tubulares da
comunidade rural “Sussuarana” de Piripiri – PI por meio de parâmetros microbiológicos e
identificar prováveis fontes de contaminação da água subterrânea ou armazenamento,
decorrentes da ausência de meios adequados de saneamento. Esta pesquisa é de caráter
qualitativo e quantitativo com abordagem descritiva, direcionada a avaliar a qualidade
microbiológica da água utilizada para consumo humano na comunidade quilombola Sussuarana
na zona rural de Piripiri. A coleta foi realizada em 8 pontos de distribuição da comunidade que
possui três poços tubulares. As coletas e análises das amostras foram realizadas mediante
autorização dos responsáveis pelos estabelecimentos. Após as coletas, as amostras foram
encaminhadas imediatamente para a análise microbiológica. Em relação à análise
microbiológica qualitativa, houve crescimento de coliformes totais nas amostras 1, 2, 3 e 7
provenientes de pontos diferentes, porém do mesmo poço. As amostras 4, 5 e 8 não
apresentaram crescimentos de coliformes totais e foram coletadas de pontos diferentes, sendo
as mesmas provenientes do mesmo poço. A detecção de coliformes totais em amostras de água
não é necessariamente um indicativo de contaminação fecal ou ocorrência de enteropatógenos.
A presença de coliformes totais em recursos hídricos deve ser interpretada de acordo com o
tipo de água. Naquela que sofreu desinfecção, os coliformes totais devem estar ausentes. Com
os resultados obtidos na presente pesquisa, podemos correlacionar às alterações encontradas a
fatores como falta de do tratamento e distribuição de água da comunidade Sussuarana no
município de Piripiri-PI. Na análise microbiológica de amostras de água obtidas na comunidade
rural Sussuarana no município de Piripiri, foi possível detectar a presença de coliformes totais
em 3 amostras coletadas de pontos estratégicos ligados a um ponto de distribuição comum e
em uma amostra coletada de um torneira ligada ao poço do posto de saúde da região, também
foi possível detectar a presença de E. coli nesta amostra. Também, deve-se fazer um
monitoramento periódico da qualidade físico-química e microbiológica da água, bem como
desenvolver outras metodologias de diagnóstico.
PALAVRAS-CHAVES: Água. Coliert. Saneamento. Saúde ambiental

__________________________
¹Aluno de Iniciação Científica - Curso de Farmácia – Christus Faculdade do Piauí;
²Aluna de Iniciação Científica - Curso de Farmácia – Christus Faculdade do Piauí;
³Colaboradoras do Projeto de Iniciação Científica - Christus Faculdade do Piauí;
4Coordenador do Projeto de Iniciação Científica - Christus Faculdade do Piauí.
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AS PRINCIPAIS PATOLOGIAS TRAZIDAS PELO CLIMATÉRIO E SEUS
EFEITOS ÀS MULHERES ATENDIDAS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Jéssica dos Santos Melo¹
Almiro Mendes da Costa Neto²
RESUMO

O climatério costuma ocorrer entre 40 e 59 anos, podendo ser ele precoce ou tardio, seu evento
é marcado por alterações na produção dos hormônios sexuais femininos, quais sejam: queda da
produção de estrogênio e progesterona e aumento da produção do Hormônio Folículo
Estimulante. O objetivo dessa pesquisa é analisar as principais patologias trazidas pelo
climatério nas mulheres atendidas na estratégia saúde da família. O presente estudo é uma
revisão bibliográfica, realizada a partir de uma abordagem de pesquisa qualitativa. Em termos
de tipo de fonte de pesquisa, trabalhou-se com artigo científico publicado em periódicos da
saúde pública. Essa modalidade de produção, além de ser comumente a mais valorizada no
conjunto da produção bibliográfica, é a mais facilmente acessada. Com a pesquisa realizada foi
possível analisar as principais patologias que prejudicam a qualidade de vida das mulheres
climatérica, onde se apresentou os sintomas, esses sintomas por muitos profissionais são
considerados comuns e esquecidos de investigar e posteriormente ser tratado, entretanto, é
possível afirmar que as alterações hormonais desencadeiam uma série de patologias que se
associam ao climatério, devido à diminuição do estrogênio, causando altos riscos
cardiovasculares, a incontinência urinaria, ganho ponderal, ansiedade e outros efeitos já
relatados acima. Todas essas patologias afetam a qualidade de vidas das climatéricas e muitas
têm a sintomatologia, mas por acreditar ser normal desse período sofrem caladas, não fazem
uso dos serviços de saúde.

PALAVRAS- CHAVES: Mudança de vida. Enfermagem. Qualidade de vida relacionada a
saúde.

________________________________
¹Graduanda de Bacharelado em Enfermagem pela Christus Faculdade do Piauí -CHRISFAPI;
²Coordenador do Projeto de Iniciação Científica - Christus Faculdade do Piauí.
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A IMPORTÂNCIA DA REGULARIDADE DO CALENDÁRIO VACINAL EM
LACTENTES DE 0 A 6 MESES
Ana Letícia Alcântara Gomes¹
Marina Moraes do Nascimento²
Maria da Conceição de Araújo Medeiros³

RESUMO
A imunidade a certas doenças infecciosas pode ser adquirida durante a vida. Esse tipo de
imunidade pode ser adquirida naturalmente, por exemplo, no leite materno, ou artificialmente,
como no caso dos imunobiológicos. Com o desenvolvimento de políticas públicas no Brasil,
em 1973 foi criado o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a fim de controlar as doenças
imunopreveníveis. Desde as primeiras horas de vida, a criança deve começar adquirindo
anticorpos do leite materno e iniciar as primeiras vacinas que constam em seu calendário
vacinal de forma regular. No entanto, muitas vezes isso não acontece, por esse motivo torna-se
necessário avaliar os principais motivos que levam à evasão e atraso vacinal em lactentes de
até seis meses. O presente trabalho tem como objetivo geral explicar a importância da vacinação
nos lactentes de 0 a 6 meses, e como objetivos específicos caracterizar as vacinas inoculadas
em crianças de até seis meses, além de analisar como a evasão e o atraso vacinal nessa faixa
etária podem ser prejudiciais. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura com
abordagem qualitativa de caráter expositivo, que teve como percurso metodológico a busca de
trabalhos publicados entre os anos de 2010 a 2017 e que estivessem de acordo com o tema, com
texto completo disponível na língua portuguesa. Foram utilizados livros e como bases
eletrônicas os dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da indexação dos sites
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific
Electronic Library Online (Scielo). Excluíram-se trabalhos em outros idiomas e que antecediam
o ano de 2010. As vacinas inoculadas até os seis meses de idade são a BCG, Hepatite B,
Pentavalente, Vacina inativada poliomielite, Vacina oral de rotavírus humano, pneumocócica
10 valente e meningocócica C. Essas vacinas protegem contra uma enorme gama de doenças,
como formas de tuberculose, meningite, tétano, poliomielite, entre outras, por esse motivo o
atraso vacinal e a evasão podem ser considerados decisivos no aparecimento dessas patologias
ainda na infância. Vários são os motivos que levam a não vacinação, como fatores
sociodemográficos, grau de instrução do cuidador, entre outros que refletem indiretamente na
saúde pública do país. Diante do trabalho foi possível conhecer a importância dos
imunobiológicos para a saúde das crianças não apenas em seus seis primeiros meses, mas
durante toda vida. Observou-se os principais fatores responsáveis pela não vacinação e como
eles refletem na saúde do país. Portanto, o presente trabalho se mostrou de grande relevância
por tratar de um tema característico para a população brasileira.
PALAVRAS- CHAVES: Vacinas. Lactantes. Imunidade.
______________________________________________
¹Graduanda de Bacharelado em Enfermagem pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), VII Período;
²Graduanda de Bacharelado em Enfermagem pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), VII Período;
³ Professora da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI).
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OS EFEITOS SOCIOECONÔMICOS DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO
CONTINUADA (BPC) NA VIDA DAS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA NO
MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI

Laura Lays Pimentel Andrade¹
Renata Rezende Pinheiro Castro²
Genyvana Criscya Garcia Carvalho³

RESUMO
O presente artigo pretende esboçar principais enfoques que dão bases para o projeto de
Iniciação Científica desenvolvido na Faculdade CHRISFAPI, que investiga os efeitos
socioeconômicos dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) em relação às crianças com
microcefalia na cidade de Piripiri-PI. Destacamos que o tema desse estudo é de suma
importância, tendo em vista o número de casos de crianças com microcefalia vem crescendo
nos últimos anos, trazendo a baile uma discussão em torno da qualidade de vida dessas crianças
que vivenciam desde cedo diversas adversidades causadas por essa anomalia. Nesse sentido,
esse artigo tem como objetivo geral analisar quais os efeitos socieconômicos do Benefício de
Prestação Continuada (BPC) na vida das crianças com microcefalia asseguradas no Município
de Piripiri-PI, e como objetivos específicos: conceituar a microcefalia; descrever o Benefício
de Prestação Continuada e identificar os aspectos que permeiam a qualidade de vida. A
metodologia utilizada neste artigo é uma pesquisa bibliográfica, baseada nos estudos de Ibrahim
(2016); Vianna (2014); Kertzman (2012) e Dias (2016). É indispensável a abordagem do tema,
pois por ser recente, muitos ainda não tiveram o contado ou sabem pouco a respeito. Nota-se
também a preocupação da população com a epidemia que ocorre no país, principalmente nas
épocas de chuva, quando percebemos que muitos moradores não tomam o devido cuidado com
suas casas e deixam águas paradas, propiciando assim o mosquito a se reproduzir.
PALAVRAS-CHAVE: Microcefalia. Benefício de Prestação Continuada. Criança.

___________________________________
¹Especialista em Direito Processual pela Anhanguera e Docente da CHRISFAPI;
²Estudante do 6 ° período do Curso de Direito pela CHRISFAPI;
³ Professora mestre, coordenadora do curso de direito da faculdade CHRISFAPI.
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A EDUCAÇÃO FINANCEIRA DE JOVENS NO SISTEMA EDUCACIONAL DE
ENSINO DE NÍVEL MÉDIO EM PIRIPIRI – PI.
Ronielle Medeiros Rocha¹
Aline Karen dos Santos Carvalho ²
RESUMO
O presente artigo discute a educação financeira de jovens e adolescentes que cursam o ensino
médio nas instituições educacionais da cidade de Piripiri – PI, tratando da necessidade da
formação destes mesmos jovens no que diz respeito à educação financeira pessoal e no que
tange a importância do conhecimento a respeito desse assunto. Tendo em vista que em uma
economia de cunho capitalista todos se relacionam com dinheiro e por ele são influenciados,
seja pelo seu uso ou mesmo pela falta dele, a pesquisa tem por objetivo traçar o perfil desses
jovens, fornecendo uma fonte confiável que fundamente posteriores inciativas em caráter mais
concreto, pois é consenso que a educação dos jovens constitui a melhor oportunidade de
melhoria da qualidade de vida, seja na esfera individual, coletiva e/ou social. O método de
pesquisa adotado foi o científico, que teve por embasamento a pesquisa bibliográfica, que por
sua vez foi realizada em livros físicos e/ou virtuais de modo a fundamentar os resultados da
pesquisa de campo que está em fase de finalização, desta forma o presente artigo representa um
resultado parcial do projeto de Incitação Científica do qual o mesmo faz parte. Por fim, através
do vasto acervo de informações encontradas e organizadas, reafirma-se a importância do tema
e o seu possível impacto na vida individual e social das pessoas, além da facilidade de acesso
destas informações por qualquer pessoa.

PALAVRAS-CHAVE: Jovens. Escola. Educação financeira.

___________________________________
¹ Professor da Chrisfapi – UESPI. E-mail: roniellemr@hotmail.com;
² Acadêmica do VI período Curso Bacharelado em Administração. CHRISFAPI. E-mail:
alinekaremsc@gmail.com.
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A IMPORTÂNCIA DA ESCALA DE BRADEN PARA AVALIAÇÃO DA ÚLCERA
POR PRESSÃO EM PACIENTES DO SERVIÇO DE TERAPIA INTENSIVA: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Antonio Evanildo Bandeira de Oliveira¹
Maria da Conceição de Araújo Medeiros²
RESUMO
A Escala de Braden é um instrumento de avaliação constituído por 6 itens: grau de percepção
sensorial, umidade, atividade física, nutrição, mobilidade, fricção e cisalhamento, que permite
quantificar o risco de um doente desenvolver úlceras por pressão e determinar as medidas
preventivas adaptadas a esse mesmo risco. O objetivo do estudo foi investigar a importância da
escala de Braden para avaliação do grau de risco de desenvolvimento de úlcera por pressão em
pacientes do serviço de terapia intensiva. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica que foi
realizado a partir da utilização dos descritores “Braden”, “úlceras por pressão” e “terapia
intensiva”, selecionaram-se dez estudos pertencentes às bases de dados BVS e Scielo com
abrangência temporal entre os anos 2012 e 2017. Evidenciou-se que é de suma importância uma
avaliação criteriosa para prevenção de úlceras por pressão em pacientes internos em unidades
de terapia intensiva, pois trata-se de pacientes críticos e reúnem todas as condições para
desenvolver úlcera por pressão, pois estão ficam acamados, imobilizados e com má perfusão
tecidual. Espera-se com esse estudo contribuir para o conhecimento técnico-científico na área
da enfermagem e mostrar que o enfermeiro tem papel essencial na identificação do grau de
risco do paciente em desenvolver úlcera por pressão visando medidas profiláticas.
PALAVRAS-CHAVE: Braden. Úlceras por pressão. Terapia intensiva.

_________________________________
¹Graduando em Bacharelado em Enfermagem III período CHRISFAPI.E-mail: nildobandeira@yahoo.com.br;
²Enfermeira graduada pela UFPI; Professora CHRISFAPI. E-mail: medeiros.araujomc@gmail.com.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: DA
TEORIA À PRÁTICA ACADÊMICA
Raimundo Ribeiro de Moura Neto¹
Francisco Robson de Oliveira Alves²
Francisco Kylson dos Santos Sousa³
Maria Letícia de Oliveira Morais4
Ana Mara Ferreira Lima5

RESUMO
As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são consideradas como local destinada à prestação de
assistência especializada a pacientes em estado crítico. Para os pacientes internados há
necessidade de controle rígido dos seus parâmetros vitais e assistência de profissionais de forma
contínua e intensiva. A fisioterapia possui um arsenal abrangente de técnicas que
complementam os cuidados a pacientes graves. Entre as principais indicações estão: a melhora
da função pulmonar, terapia para alívio da dor e dos sintomas psicofísicos e atuação na
prevenção e reabilitação. Descrever a experiência precursora da atuação fisioterapêutica na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vivenciada por acadêmicos do curso de fisioterapia. O
presente trabalho, de caráter descritivo, relata a experiência vivenciada no Hospital Regional
Chagas Rodrigues – HRCR, da cidade de Piripiri - Piauí, que foi consolidada pela atuação de
acadêmicos do curso de fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí – CHRSIFAPI na Liga
Acadêmica de Fisioterapia em Unidade de Terapia Intensiva – LAFIUTI sob a direção e
orientação da professora Ana Mara Ferreira Lima. Durante a monitoria e prática da disciplina
de UTI, os acadêmicos não tinham a autorização e nem a experiência profissional para alterar
as programações do ventilador mecânico, porém os alunos passavam sempre que possível por
uma simulação de caso clínico quando havia algum equipamento livre. Essa prática é relevante
pois o manuseio do ventilador mecânico é uma das funções do fisioterapeuta dentro da UTI. A
prática vivenciada pelos alunos na unidade de terapia intensiva (UTI), proporcionou uma
melhor visão sobre como o fisioterapeuta atua neste ambiente e incentivou a pesquisa sobre o
assunto, promovendo a ampliação do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Terapia Intensiva. Modalidade de Fisioterapia.
Fisioterapia Respiratória. Fisioterapia Motora

_____________________________________
¹Discentes do curso de Fisioterapia da - CHRISFAPI;.
²Discentes do curso de Fisioterapia da - CHRISFAPI;
³Discentes do curso de Fisioterapia da - CHRISFAPI;
4Discentes do curso de Fisioterapia da - CHRISFAPI;
5Fisioterapeuta; Mestre em Engenharia Biomédica; e Coordenador do Curso de Fisioterapia na CHRISFAPI .
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PROJETO PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA E O
PROTAGONISMO DA PESSOA IDOSA.
Márcia Regina Galvão de Almeida¹
Elaíne de Melo Sena²
Irla Mara da Silva Máximo³
Joyce Keylanne Cordeiro da Silva4
Larissa Sousa Cruz5
RESUMO
O projeto de extensão Promovendo a Qualidade de Vida e o Protagonismo da Pessoa Idosa da
Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI) foi desenvolvido no Centro de Referência da
Assistência Social - CRAS I do Bairro Germano, em Piripiri-Pi. Teve como público alvo Idosos
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e como objetivo, propiciar
um espaço de ampliação da cidadania, através do acesso à informação, quanto à promoção,
proteção e defesa na efetivação dos direitos da pessoa idosa.Versou sobre um relato de
experiência com grupo de idosos, Viver mais e Melhor, durante quatromeses ininterruptos, com
a realização de atividades teóricas e práticas tendo como orientação teórica a garantia de direitos
e o protagonismo da pessoa idosa. Como resultados e conclusões, apresentam-se o
empoderamento da pessoa idosa, através do acesso à informação sobre direitos e deveres e o
fortalecimento de vínculos entre seus pares, família e comunidade, além de propiciar aos
acadêmicos a aproximação com os usuários dos SCFV, idosos, para maior conhecimento da
realidade apresentada e adequar a intervenção em cima do contexto apresentado.

PALAVRAS- CHAVE: Projeto de Extensão.Idoso. Protagonismo. Serviço Social.

_________________________
¹Docente na Christus Faculdade do Piauí; Coordenadora do projeto de extensão. E-mail: marcia.piri@bol.com.br;
²Discentes do curso de Bacharelado em Serviço Social da Christus Faculdade do Piauí;
³Discentes do curso de Bacharelado em Serviço Social da Christus Faculdade do Piauí;
4Discentes do curso de Bacharelado em Serviço Social da Christus Faculdade do Piauí;
5Discentes do curso de Bacharelado em Serviço Social da Christus Faculdade do Piauí.
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PROJETO ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA A
PACIENTES ONCOLÓGICOS: EXPERIÊNCIAS E PERSPECTIVAS
Paloma Lima de Meneses¹
Ionara Pontes da Silva²
Gabriel Mauriz de Moura Rocha³
RESUMO
O projeto de extensão Atenção básica e assistência fisioterapêutica a pacientes oncológicos da
Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI) foi desenvolvido na clínica escola da Chrisfapi, no
Bairro Fonte dos Matos. Obteve como público alvo pacientes oncológicos e pós oncologia.
Teve como objetivo familiarizar os alunos participantes com a preservação, manutenção,
desenvolvimento e restauração da funcionalidade dos pacientes com Câncer, proporcionando
uma melhor qualidade de vida. Consistiu em um relato de experiência vivenciado no âmbito da
clínica escola da Chrisfapi durante quatro meses consecutivos, com atividades de prevenção e
reabilitação de pacientes pós-mastectomia, além de visitas a possíveis pacientes oncológicos
em suas residências. Enfatiza-se como resultados e conclusões, que o projeto é de suma
importância para acolher esses pacientes, permitindo tratar as sequelas geradas pelas neoplasias
e ter uma melhor qualidade de vida com informações e tratamento adequado; permitindo uma
reflexão por parte dos acadêmicos sobre humanização nos serviços de saúde e proporcionando
ter uma visão holística sobre o ser humano que existe além das patologias.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Extensão. Saúde. Oncologia. Fisioterapia.

__________________
¹Acadêmica do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
² Acadêmica do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, na Christus Faculdade do Piauí- CHRISFAPI;
³Fisioterapeuta - Coordenador do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí-CHRISFAPI.
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EXPERIÊNCIA DA FISIOTERAPIA EM ONCOLOGIA: REABILITAÇÃO
FUNCIONAL PÓS MASTECTOMIA
Francisco Robson de Oliveira Alves¹
Raimundo Ribeiro de Moura Neto²
Adriana Matos de Castro³
Gabriel Mauriz de Moura Rocha4
RESUMO
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento
desordenado de células. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais afeta as
mulheres e, possivelmente, o mais temido, devido a sua elevada incidência. Diversos recursos
são utilizados pelos profissionais de fisioterapia visando a recuperação funcional das pacientes
mastectomizadas, recuperando e até revertendo o quadro de desordem musculoesquelético.
Descrever a experiência precursora da fisioterapia pautada na reabilitação funcional de uma
paciente pós mastectomizada. O presente trabalho, de caráter descritivo, relata a experiência
vivenciada na Clínica Escola da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI que foi consolidada
pela atuação de acadêmicos do curso de fisioterapia no projeto de extensão de oncologia
titulado como Atenção Básica e Assistência Fisioterapêutica a Pacientes Oncológicos que tem
por objetivo familiarizar os alunos participantes com a preservação, manutenção,
desenvolvimento e restauração da funcionalidade dos pacientes com Câncer. A conduta
realizada era baseada inicialmente na analgesia com a utilização do TENS (Estimulação
Elétrica Nervosa Transcutânea) com frequência de 8 Hz e largura de pulso de 250 ms, pois só
assim a paciente colaborava com os exercícios seguintes. A neurofisiologia da TENS está
baseada na teoria das comportas de Melzack e Wall (1965). Nesse modo de estimulação, irá
ocorrer uma analgesia segmentar localizada no dermátomo decorrente da interferência da
mensagem dolorosa. Após a analgesia e ganho de mobilidade da articulação, seguia-se com
exercícios de fortalecimento da musculatura de ombro com a utilização de exercícios com
resistência do próprio fisioterapeuta, sendo executados em 3 (três) series de 15 (quinze)
segundos para cada grupo muscular. Os exercícios físicos indicados ao desenvolvimento ou
manutenção da força muscular, chamados de exercícios resistidos ou ainda exercícios com
pesos, são apontados já de longa data como parte indispensável de qualquer programa de
condicionamento físico, sendo que sua importância parece estar extremamente vinculada à
melhora da capacidade funcional dos praticantes. Com tudo o que foi observado, pode-se
ressaltar a importância do acompanhamento fisioterapêutico, em relação as alterações
proporcionadas pela mastectomia, que reflete diretamente na qualidade de vida do paciente,
assim como em seu estado físico e psicológico. Dessa forma, foi possível observar que os
objetivos do tratamento foram alcançados, onde se obteve resultados satisfatórios, como a
melhoria da amplitude de movimento dos ombros, redução da dor, além da melhoria do quadro
emocional.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Pacientes Oncológicos. Reabilitação Funcional.
Mastectomia.
_____________________________________
¹Acadêmico do IX período do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
²Acadêmico do VIII período do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
³Acadêmica do IX período do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí - CHRISFAPI;
4Fisioterapeuta;Docente e Coordenador do Curso de Fisioterapia na CHRISFAPI.
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO DE ONCOLOGIA PARA A
VIVÊNCIA PRÁTICA DE ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Anayllen da Costa Sousa¹
Maria Letícia de Oliveira Morais²
Gabriel Mauriz de Moura Rocha³
RESUMO
O projeto de extensão de Atenção Básica e Assistência Fisioterapêutica a pacientes oncológicos
da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI iniciou as atividades no dia 12 de abril de 2017,
na Clínica Escola da Chrisfapi. Teve como objetivo prestar assistência a pacientes oncológicos
do município, com atividades voltadas tanto para cuidados paliativos como para tratamento.
Constitui de um relato de experiência vivenciado no projeto de extensão: Atenção Básica e
Assistência Fisioterapêutica a pacientes oncológicos da Christus Faculdade do Piauí –
CHRISFAPI, sob a orientação do professor Gabriel Mauriz de Moura Rocha. A Fisioterapia
dispõe de vários recursos para atender a pacientes oncológicos de acordo com suas
necessidades, melhorando a sintomatologia e a qualidade de vida destes pacientes. Durante o
projeto pode-se ter uma maior vivência sobre a avaliação de pacientes, traçar os objetivos que
seriam buscados durante o tratamento, a descrição de condutas e a evolução dos pacientes em
cada atendimento. Além de estimular a pesquisa. Conclui-se que a Fisioterapia desempenha um
papel importante no tratamento de pacientes oncológicos, seja no tratamento para promover o
resgate da funcionalidade, ou em cuidados paliativos. Com isso, o projeto foi uma experiência
de grande relevância para os acadêmicos, que acompanharam de perto as sequelas deixadas em
pacientes oncológicos, e foram estimulados a buscarem condutas para a resolução destes
quadros.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Oncologia. Projeto de extensão.

_____________________
¹Acadêmicas do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
²Acadêmicas do curso Bacharelado em Fisioterapia, VIII Bloco, da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI;
³Fisioterapeuta; docente e Coordenador do curso Bacharelado em Fisioterapia na Chrisfapi.
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA
DOS DISCENTES DA CHRISFAPI – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Ana Mikaelle Coutinho Sousa¹
Isamara Milia da Silva Soares²
Gabriel Mauriz de Moura Rocha³
RESUMO
O Projeto de Extensão Saúde na Comunidade, desenvolvido no Bairro Fonte dos Matos,
Unidade Básica de Saúde da Família-17, busca a comunicação e troca de experiências e
conhecimentos entre os integrantes da equipe e destes com a comunidade, com o apoio da
Equipe de Saúde da Família. Tem como objetivo oferecer tratamento fisioterapêutico e
educação em saúde, a fim de auxiliar a comunidade através da Promoção, Prevenção e
Reabilitação da saúde.Trabalho constituído em um relato de experiência realizado na sede da
UBS – 17, no bairro Fonte dos Matos, sob supervisão do fisioterapeuta Gabriel Mauriz, tendo
suas atividades realizadas todas as terças-feiras, das 07:30 às 09:30, no período entre o mês de
Abril à Junho de 2017. Foram participantes do projeto 10 Acadêmicos da CHRISFAPI, tendo
como público alvo a população acolhida pela Unidade Básica de Saúde 17, com 19 a 22
participantes com idades entre 27 a 84 anos. Como resultados e conclusão, nota-se a
importância do Projeto de Extensão na comunidade, da Fisioterapia e da comunicação entre os
membros do projeto e dos frequentadores. Pode-se observar a melhora na qualidade de vida dos
indivíduos, que, por sua vez, demonstraram interesse em continuar frequentando, absorvendo
as informações repassadas e desejando melhora em sua saúde física, mental e social. O projeto
viabilizou para os alunos uma rica experiência, permitindo contado maior com pacientes,
observando a realidade e necessidades destes. Disponibilizando também, pôr em prática o
conhecimento adquirido em sala de aula, ampliando sua visão quanto a atuação profissional e
demonstrando também a importância da humanização do trabalho em equipe e da Fisioterapia
na comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Projeto de Extensão. Comunidade.

_______________________________________
¹Discentes do VI Período de Fisioterapia da CHRISFAPI Email: mikaelly.18sousa@hotmail.com;
²Discentes do VI Período de Fisioterapia da CHRISFAPI .Email: isaspuloks001@gmail.com.;
³Fisioterapeuta; Docente na CHRISFAPI; Coordenador do curso de fisioterapia .Email: mauriz45@hotmail.com.
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PROJETO SAÚDE NA COMUNIDADE: PERSPECTIVAS E A EXPERIÊNCIA COM
A ATENÇÃO BÁSICA
Alcides Laécio do Nascimento¹
Amanda Ferreira Alves²
Carolyne Carvalho Caxias³
Gabriel Mauriz de Moura Rocha4
RESUMO
O projeto de extensão Saúde na Comunidade vem sendo desenvolvido desde o ano de 2014,
pelos alunos da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI, do curso de Fisioterapia. O mesmo
acontece no salão da capela de Nossa Senhora Aparecida, vinculada a UBSF-17 do Bairro Fonte
dos Matos, realizando tratamento fisioterapêutico e estimulando a população daquele local a
prática de exercícios físicos, além de prestar orientações acerca de diversos assuntos de
interesse comum. Tem como objetivo desenvolver ações de proteção, promoção e manutenção
da saúde, realizar ações educativas e obter conhecimento a partir dessas ações, além de atentar
os alunos para um olhar mais humanizado e familiarizá-los com a prática na atenção básica.
Consistiu em um relato de experiência das atividades desenvolvidas durante o primeiro
semestre do projeto, no qual teve como eixo teórico as Atividades em Saúde. Enfatiza-se como
resultados e conclusões a importância dos acadêmicos estarem engajados em projetos como
este, como ele é bem visto pela população e a melhoria na qualidade de vida de seus
participantes.

PALAVRAS CHAVE: Saúde. Fisioterapia. Atenção Básica.

_____________________________
¹Discentes do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
²Discentes do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
³Discentes do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
4Fisioterapeuta e Coordenador do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí.
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PROJETO SAÚDE NA COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Amanda Lorena Laurentino Araújo¹
Edimar Nascimento Leite Junior²
Gabriel Mauriz de Moura Rocha³
RESUMO
O Projeto de Extensão Saúde na Comunidade da Christus Faculdade do Piauí – CHRISFAPI
vem sendo desenvolvido desde 2014, em Piripiri-Pi no bairro Fonte dos Matos UBSF17, por
acadêmicos de Fisioterapia e um profissional Fisioterapeuta. Esse projeto traz consigo a
Fisioterapia Preventiva, que é um conjunto de procedimentos fisioterapêuticos que ajudam no
controle dos sintomas de doenças; na melhora da coordenação, concentração e postura; no
aumento do relaxamento muscular e redução de tensões; no favorecimento da autoestima, etc.
Objetivos foram contribuir com a melhor qualidade de vida dos residentes, realizando ações
educativas, visando à prevenção, promoção e reabilitações fisioterapêuticas, auxiliando no
processo de cuidado da saúde. O projeto foi realizado por três meses, destinado ao público que
é atendido na USBF17 do bairro Fonte dos Matos, sendo realizado uma vez na semana das
07:30 às 09:00 h da manhã. Os objetivos foram alcançados, foi possível verificar uma melhora
da qualidade de vida dos participantes, como também, pode-se perceber que houve um aumento
do condicionamento físico com a prática de exercícios específicos e a pressão arterial foi
controlada por meio de orientações e atividades propostas, assim ajudando na prevenção e
promoção da saúde. A oportunidade que o projeto oferece de levar a Fisioterapia até a
comunidade, na atenção básica, é de grande importância para o reconhecimento profissional e
“quebrar” a concepção que a Fisioterapia apenas reabilita, pois a mesma trabalha com a
promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Por essa razão, acredita-se que foi alcançado o
reconhecimento do público-alvo, visto que a cada dia o número de pessoas aumentava e eles já
estavam considerando os encontros, como um dos melhores momentos de seus dias.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade. Fisioterapia. Qualidade de vida.

____________________________________
¹Discentes do curso de fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
²Discentes do curso de fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
³Fisioterapeuta, docente na Christus Faculdade do Piauí; Coordenador do projeto Saúde na Comunidade.
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PROJETO SAÚDE NA COMUNIDADE E A EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA
Ana Clara Soares Leite¹
Lorena Régia Sousa Silva²
Gabriel Mauriz de Moura Rocha³
RESUMO
O projeto de Extensão Saúde na Comunidade da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI) foi
desenvolvido no Bairro Fonte dos Matos, nas proximidades da UBSF-17, mais precisamente
na capela da comunidade, por ofertar espaço amplo para a realização das atividades. Teve como
objetivo proporcionar em toda a comunidade envolvida, os processos de manutenção em saúde
com a promoção, prevenção e reabilitação, trazendo consigo a qualidade de vida para o públicoalvo, a comunidade em geral, em sua maioria idosos. Tal projeto foi desenvolvido pelos
acadêmicos do curso de fisioterapia através de palestras, exercícios, dinâmicas, atividades
teóricas e práticas tendo como base o conhecimento e prática da educação em saúde. A
realização do projeto, deu-se ainda pela conveniência de viabilizar a assistência de
atendimentos fisioterapêuticos à população da comunidade a qual está inserida a IES, visando
aumentar a qualidade de vida dos participantes, onde as tarefas propostas foram cumpridas
dentro prazo estabelecido para a execução das mesmas. Destaca-se como conclusão a
quantidade dos novos conhecimentos que foram adquiridos no decorrer do projeto, onde é
importante salientar a qualidade dos resultados obtidos, tanto pelos acadêmicos, como para a
população participante, onde todos foram duplamente beneficiados, ocorrendo troca de saberes
e experiências, além de tratar da visão integrativa identificando evidências sobre as ações
educativas em saúde na comunidade, inserindo os acadêmicos no sistema de saúde, aliando
teoria à prática.
PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Saúde. Comunidade.

__________________
¹Discente do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
²Discente do curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí;
³ Fisioterapeuta, Docente da Christus Faculdade do Piauí; Coordenador do projeto Saúde na Comunidade.
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CONSULTORIA EMPREENDEDORA: COMPROMISSO SOCIAL E
TRANSFORMAÇÃO CULTURAL DE INDIVÍDUOS NOS ASSENTAMENTOS
RURAIS
Carina Mikele da Cruz Pereira¹
Jefferson Guthierry Ribeiro Pacifico²
Myqueias do Nascimento Silva³
Poena Livia Bonfim4
José A de Carvalho Sobrinho5
RESUMO
O Projeto de Extensão, consultoria empreendedora: compromisso social e transformação
cultural de indivíduos nos assentamentos rurais, da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI),
foi desenvolvido no assentamento rural das mulheres organizadas, localizado no município de
Piripiri-PI, realizando a amostragem de algumas alternativas econômicas e sociais como parte
significativa para incrementação da renda mensal de cada família. A atuação do Projeto está
pautada em pressupostos básicos: como mostrar a construção de um novo modo de vida pelos
assentados, como a realidade econômica, com seus problemas e dificuldades. O trabalho foi
desenvolvido em conjunto com uma das famílias assentadas juntamente com a equipe de alunos
e professor orientador que ajudaram na realização das atividades, na qual a família possui uma
pequena horta de cultivo de alface hidropônico e recebeu incentivos ao cultivo e a divulgação
para a comunidade a respeito dos benefícios do cultivo hidropônico.

PALAVRAS-CHAVE: Extensão. Assentamento Rural. Hidroponia.

________________________________________________
¹Discentes do curso de Administração da Christus Faculdade do Piauí;
²Discentes do curso de Administração da Christus Faculdade do Piauí;
³Discentes do curso de Administração da Christus Faculdade do Piauí;
4Discentes do curso de Administração da Christus Faculdade do Piauí;
5Coordenador do projeto consultoria empreendedora da Christus Faculdade do Piauí.
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PROGRAMAÇÃO
VIII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA CHRISFAPI
Desenvolvimento pessoal e Empregabilidade: Como sua carreira pode contribuir com a sociedade?
A VIII Semana de Iniciação Científica da CHRISFAPI vem, a cada edição, consolidar a posição
da instituição junto à sociedade acadêmica e científica regional como incentivadora da pesquisa e do
desenvolvimento científico ao tempo em que oportuniza aos estudantes de graduação e pós-graduação
o contato direto com a atividade científica e o engajamento na pesquisa.
Abertura oficial: 20 de setembro de 2017 (quarta-feira)
18:30h- Solenidade de abertura
19:00h- Palestra
Local: Auditório Germayron Brito
Tema: Desenvolvimento Pessoal e Empregabilidade : Como sua carreira pode contribuir com a
sociedade?
Palestrante: Jefferson Xavier
IX SEAPI- SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO DE PIRIPIRI ADMINISTRAÇÃO)
21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
18:30h às 22:00h - Minicursos
Local: Sala de aula Chrisfapi
Minicurso

Ministrante
Prof. Marcelo Rodrigues Flores.
Marketing pessoal Administrador, professor universitário
ferramenta
graduado em Administração, póscompetitiva para o graduado em Gestão hospitalar e
mercado de
Docência do Ensino Superior e
trabalho
mestrando em gestão das organizações.
Luana Gomes Vieira Lima
Coach- IBC. Formada em Recursos
Qualidade de vida
Humanos, especialista em Sistemas
no trabalho
Empresariais, MBA em
através do Coach
Empreendedorismo e Gestão de
negócios

DIA: 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
18:30h às 20:10h– Palestra
Local: Sala de Conferência da Chrisfapi
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Público Alvo
Estudantes e profissionais da
área de administração,
controladoria e planejamento
empresarial

Estudantes, profissionais,
gestores e empresários.

Anais da VIII Semana de Iniciação Científica da Chrisfapi
Tema: “Constrói tua carreira, Administrador”
Ministrante: Rodrigo Cavalcante
Graduado e pós-graduado em administração; professor e servidor público federal e conselheiro regional
do CRA-PI, ocupando a função de Diretor financeiro.
Horário: 20:30h às 22h – Apresentação de trabalhos acadêmicos
Local: Salas do curso de administração
IX JORNADA PIRIPIRIENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
18:00h às 22:00h- Minicursos
Local: Sala de Aula Chrisfapi
Minicurso

Calculando o
Imposto de Renda

Certificação
Digital no
ambiente contábil

Aspectos legais da
Perícia Contábil

Ministrante
Profª. Tamires Almeida Carvalho
Possui Graduação em Bacharelado em Ciências
Contábeis (2012) e Especialização em Docência
do Ensino superior (2014) pela CHRISFAPI
(Christus Faculdade do Piauí), atualmente é
Professora na CHRISFAPI e Contadora no
Escritório Contábil Contágil. Tem experiência na
área de Administração, com ênfase em Ciências
Contábeis
Palestrante: Prof. Francisco José Viana de
Sousa
Possui Graduação em Bacharelado em Ciências
Contábeis (2013) pela CHRISFAPI (Christus
Faculdade do Piauí) e Especialização em Gestão
Pública pela Universidade Estadual do Piauí
(2015) pela UESPI, atualmente é Professor na
CHRISFAPI e contador. Tem experiência na área
de Administração, com ênfase em Ciências
Contábeis
Palestrante: Prof. Flaviano Ferreira de Araújo
Bacharel em Ciências Contábeis pela
Universidade Estadual do Piaui - UESPI, Pósgraduado em Contabilidade e Auditoria
Governamental - UESPI, Pós-graduado em
Auditoria Contábil e Financeira pelo CESVALE,
Contador e Professor da CHRISFAPI.

DIA: 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
18:00h às 20:00h- Apresentação de trabalhos acadêmicos
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Público Alvo
Estudantes e
profissionais da
área de
contabilidade e
profissionais em
geral

Estudantes,
profissionais,
gestores e
empresários.

Estudantes,
profissionais,
gestores e
empresários.
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Local: Salas de aula da Chrisfapi
20:00h às 22:00h- Palestra
Local: Sala de conferência
Tema: Planejamento Tributário nas micro e pequenas empresas.
Palestrante: representante do CRC/PI
IX COLÓQUIO JURÍDICO (CURSO DE DIREITO)
Dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
19:00h – Mesa redonda
Local: Auditório Germaryon Brito
Tema: Crimes Virtuais: os impactos sociais e jurídicos
Palestrantes:
Dr. Alan Carvalho (Presidente da Comissão de Direito Eletrônico - OAB/PI)
Dr. Eduardo Tobler (Vice Presidente da Comissão de Direito Eletrônico - OAB/PI)
Dr. Daniel Pires (Delegado do Piauí de Repressão aos Crimes da Internet)
Mediador: Profº. Esp. Sergio Ricardo (Professor da Faculdade CHRISFAPI)

Dia 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
Apresentação Oral e Projeto de extensão: 18:00 às 20:00h (Local salas de aula)
Banner: 20:00 às 22:00h
Minicursos: 18:00 às 22:00h
Local: Salas de aula da Chrisfapi
Minicurso

Reforma
Trabalhista:
entenda o que
mudou

Ministrante
Profª especialista Hilziane Layza de
Brito Lima - Possui graduação em
DIREITO pela Universidade Estadual
do Piauí (2011). Foi professora da
Universidade Estadual do Piauí Campus de Piripiri - PI nos anos de
2012 e 2013. Atualmente é professora
da Christus Faculdade do Piauí
(CHRISFAPI) desde agosto/2014 e é
advogada militante nas áreas cível,
trabalhista e previdenciária.
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Público alvo

Horário

Estudantes e
profissionais da área
de Direito e
profissionais em geral

14:00 às 18:00h
50 vagas
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Profº Gustavo Barbosa – Possui
Pós-graduado em Ciências Penais,
Analista Judicial do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí.
André de Carvalho Amorim –
Possui graduação em Direito pela
Universidade Estadual do Piauí
Fiscalização de (2013). Especialista em Direito
Administrativo pela Faculdade
Contratos
Administrativos Internacional Signorelli (2015)
Auditor do TCE-Piauí, Professor de
Curso Preparatório para Concurso
Público
Aspectos
controvertidos
da delação
premiada

Estudantes e
profissionais da área
de Direito e
profissionais em geral

14:00 às 18:00h
50 vagas

Estudantes e
profissionais da área
de Direito e
profissionais em geral

18:00 às 22:00h
50 vagas

VII EXPOCIENF ( ENFERMAGEM)
III FEIRA DE ANATOMIA E FARMACOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM
Dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Local Auditório Germayron
13:00- 13:50h
Tema: Hemodiálise: as especificidades na área da Enfermagem
Naira Marina de castro Cruz- Enfermeira graduada pela CHRISFAPI, especialista em hemodiálise.
14:00- 14:50h
Oncologia: Assistência de Enfermagem aos pacientes em radioterapia
Fernanda de Macedo Coelho-Enfermeira graduada pela UFPI, especialista em oncologia, gerente de
Enfermagem do Hospital São Marcos.
15:00- 15:50h
Tema:Atendimento Inicial ao politrauma pediátrico
Conferencistas:
Rogério de Araújo Medeiros- Médico graduado pela UESPI, cirurgião pediátrico .
16:00- 16:50h
Tema: Coaching para Enfermagem? Descubra o Poder de mudar o seu mundo.
Conferencista: Dra Weyla Layne Ribeiro - Enfermeira graduada pela UFPI, especialista em
Enfermagem do Trabalho e Coach integral Sistema – FEBRACIS; Analista de perfil: SOAR – FCU.
17:00- 17:50h
Tema: Arritmias cardíacas: uma abordagem multiprofissional
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Caubi de Araújo Medeiros-Médico graduado pela UFPB, residente de cardiologia.
Dia 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
8:00 às 10:00h- Apresentação de Trabalhos Científicos
Apresentação Oral
Local: Salas de Aula
10:30 às 12:00h- Apresentação de Pôsteres
Local: Pátio da Faculdade Chrisfapi
13:30 às 17:30h- Minicursos
Local: Salas de aulas da Faculdade Chrisfapi
Minicurso
Medicamentos
utilizados na Unidade
de Terapia Intensiva:
farmacoterapia,
carro de parada e
bomba de infusão
contínua.

Ministrante

Público alvo

Maria da Conceição de Araújo
Medeiros-Enfermeira graduada pela
UFPI, especializada na área da terapia
intensiva.

Estudantes e
profissionais da área de
Enfermagem e
profissionais em geral

Anatomia: teoria e
prática.

Huliana Ximendes Escórcio de Brito,
Odontóloga graduada pela UESPI,
professora titular da disciplina anatomia
da faculdade CHRISFAPI.

Centro cirúrgico: o
processo de trabalho
para o Enfermeiro.

Jairo Francisco Medeiros Freitas,
Enfermeiro graduado pela UFPI,
professor titular da disciplina saúde do
adulto da Faculdade Chrisfapi

Estudantes e
profissionais da área de
Enfermagem e
profissionais em geral
Estudantes e
profissionais da área de
Enfermagem e
profissionais em geral

I SEMANA DE ENGENHARIA
Dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
18:00 às 22:00h
Local: Salas de aulas da Faculdade Chrisfapi
Minicurso
Sistemas Preventivos
de Combate a
Incêndio

Ministrante
Prof. Hercules Lima Medeiros
Professor no IFPI (Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia do Piauí),
e Engenheiro na CODEVASF
(Companhia de Desenvolvimento dos
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Público alvo
Estudantes e
profissionais da área e
profissionais em geral
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Vales do São Francisco e Parnaíba).
Mestre em Engenharia Civil - Recursos
Hídricos, Especialista em Matemática, e
Graduado em Engenharia Civil,
Engenharia Elétrica, e Matemática.
Dia 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
18:00 às 22:00h
Local: Sala de aula
Palestra - Segurança no Trabalho
Palestrante: Prof. Edílson Rocha Sousa
Graduação em eng. Mecânica, especialização em engenharia de segurança no trabalho e Mestre em
Engenharia de produção.
III SEMANA DO FARMACÊUTICO – III SEMAFAR (FARMÁCIA)
Dia 21 de setembro de 2017 –(quinta-feira)
Horário13:30 às 15:00h
Local: Sala de aula
Tema: Farmácia Veterinária: Legislação e prática
Palestrante: Haroldo José Oliveira Adjafre filho
Farmacêutico responsável técnico pela DrogaVet. Especialista em gestão empresarial.
15:00 às 16:30h - Função renal
Palestrante: Maysa Dra. Maysa Mendes de Oliveira
Possui graduação em Farmácia pela Universidade Federal do Piauí, especialização em Saúde Pública,
Saúde da Família e em Análises Clínicas. Atualmente é coordenadora de Farmácia e Laboratório do
Hospital Regional Chagas Rodrigues
17:00 às 18:30 - Experiências exitosas no SUS
Palestrante: Handerson Rodrigues Silva Lima
Farmacêutico (UFPI), Mestre em Ciências Farmacêuticas (UFPI). Chefe do Núcleo de Assistência
Farmacêutica da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina e Secretário Executivo da Comissão
de Farmácia e Terapêutica da FMS de Teresina
Dia 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
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9:30 às 11:30 - Apresentação de trabalhos ORAL e Banner
14:00h às 18:00h - Minicursos
Local: Salas de aula Chrisfapi
Minicurso

Primeiros
Socorros

Atenção
Farmacêutica
em Distúrbios
Menores

Ministrante
Almiro Mendes da Costa Neto
BACHAREL EM ENFERMAGEM pela
Universidade Estadual do Piauí (2005). Especialista
em Saúde Pública pelo Instituto de Educação Ulisses
Boyd (Espírito Santos) e aperfeiçoamento em Saúde
Baseada em Evidências - pelo Instituto de Ensino e
Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês (São Paulo).
Atualmente é enfermeiro efetivo da secretaria
municipal de saúde da Piripiri-pi, atuando como
Diretor do Departamento de Atenção à
Saúde/Atenção Básica. Professor da Christus
Faculdade do Piauí.
Jeórgio Leão Araújo
Farmacêutico do Hospital Getúlio Vargas-PI, Mestre
em Farmacologia (UFPI), Especialista em Prevenção
e Controle de Infecções em Serviços de Saúde
(UNINOVAFAPI), Especialista em Manipulação
Magistral Alopática (INSTITUTO RACINE-SP),
Aperfeiçoamento em Administração Hospitalar
(UERJ), com experiência em Gestão de Farmácia
Hospitalar, Gestão Acadêmica no curso de graduação
em Farmácia, Docência do Ensino Superior,
Farmácia Magistral, Manipulação de
Quimioterápicos, Nutrição Parenteral, Abertura e
registro de empresas farmacêuticas.

Público alvo

Estudantes e
profissionais da
área de Farmácia e
profissionais em
geral

Estudantes e
profissionais da
área de Farmácia e
profissionais em
geral

IV SECIFIZ (FISIOTERAPIA)
Dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
14:00 – 15:00h
Local: Sala de conferência
Raissa Guaniere - Coaching na Construção de uma carreira de sucesso Graduado em Fisioterapia
(UNINOVAFAPI).
Coach Integral Sistêmico (Florida Christian University)
Fisioterapeuta do Hospital São Marcos
15:00 – 16:00h. Bruna Lorena Soares Cavalcante – Importância do Fisioterapeuta na Oncologia
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Graduação em Fisioterapia pela UESPI, pós graduação em Oncologia pelo Programa de Residência
Multiprofissional no cuidado ao paciente oncológico do Hospital Sírio Libanês, formação complementar
em Linfotaping pela Bioonco, pós graduanda em Metodologia do Ensino na Educação Superior pela
UNINTER, fisioterapeuta do Hospital São Marcos e UNIFISIO, atuando principalmente nos seguintes
temas: cuidados paliativos, fadiga oncológica, emergências oncológicas, alterações funcionais pós
tratamento cirúrgico e toxicidades da quimioterapia, imunoterapia e radioterapia.
16:00 – 18:00 – Apresentação de Trabalhos Científicos
Local: Salas de aula
Dia 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
13:00h às 18:00h- Minicursos
Local: Salas de Aula Chrisfapi
Minicurso
Fisioterapia
Gerontologia e
Promoção de Saúde

Terapia Manual
aplicada a
Dermatofuncional

Ministrante
Mayane Carneiro Alves Pereira
Graduação em Fisioterapia (UFPI)
Mestre em Ciências da Saúde (UFPI)
Professora da Faculdade Chrisfapi
Professora do Programa Terceira Idade
em Ação - UFPI
Carolina Santana de Andrade Soares
Graduação em Fisioterapia pela
Christus Faculdade do Piauí.
Pós-Graduanda em Fisioterapia
Dermatofuncional (UNINOVAFAPI)
Formações na área de dermatofuncional

Público alvo
Estudantes e
profissionais da área de
Fisioterapia e
profissionais em geral

Estudantes e
profissionais da área de
Fisioterapia e
profissionais em geral

VII SEATCUSS (SERVIÇO SOCIAL)
Dia 21 de setembro de 2017 (quinta-feira)
18:30 às 20:30h- Palestra
Local: Sala de Conferência Chrisfapi
Tema: As competências e atribuições do Assistente Social na sociedade contemporânea
Palestrante: Adriana Barros
21:00 às 22:00 - Apresentação de Trabalhos Científicos e Projeto de extensão
Apresentação Oral
Local: Salas de Aula
Apresentação de Pôsteres
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Horário: 20:30 às 21:00
Local: Pátio da Faculdade Chrisfapi.
Dia 22 de setembro de 2017 (sexta-feira)
18:00h às 22h- Minicursos
Minicurso

Laudos, perícias e
pareceres sociais

O trabalho do
assistente social na
previdência social

Ministrante
Ministrante: Samia Silva
Assistente social do Tribunal de Justiça do
PI-TJ, Assistente Social da SEMTCAS –
THE e Vice-Presidente do CRESS-PI para
a gestão 2017-2020.
Ministrante: Élbia de Brito Cavalcante
Assistente Social do INSS e Pós-graduada
em Seguridade Social
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Público alvo
Estudantes e
profissionais da área de
Serviço Social e
profissionais em geral
Estudantes e
profissionais da área de
Serviço Social e
profissionais em geral

